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BABI

PENDAHULUAN

A.LATARBELAKANG

PengertianManajemenSumberDayaManusia(MSDM)adalah

suatuilmuataucarabagaimanamengaturhubungandanperanan

sumberdaya(tenagakerja)yangdimilikiolehindividusecaraefisien

danefektifsertadapatdigunakansecaramaksimalsehinggatercapai

tujuan(goal)bersamaperusahaan,karyawandanmasyarakatmenjadi

maksimal(Elbadiansyah,2019).Dalam usaha pencapaian tujuan

perusahaan,permasalahanyangdihadapimanajemenbukanhanya

terdapatpadabahanmentah,alat-alatkerja,mesin-mesinproduksi,

uang danlingkungankerjasaja,tetapijugamenyangkutkaryawan

(sumberdayamanusia)yangmengelolafaktor-faktorproduksilainnya

tersebut.Namun,perludiingatbahwasumberdayamanusiasendiri

sebagaifaktor produksi,sepertihalnya faktor produksilainnya,

merupakan masukan (input) yang diolah oleh perusahaan dan

menghasilkankeluaran(output)(VeithzalRivai,2006).

Kegiatan produksimerupakan kegiatan yang menghasilkan

barangdanjasa,kemudiandikonsumsiolehparakonsumen.Dalam

sebuahorganisasidiaturbagaimanastrategidanperencanaanarah
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dan tujuan sebuah organisasi.Pentingnya arah dan perencanaan

sebuahorganisasisudahdisiratkanoleh
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AllahsangMahaPengatursegalasesuatudialam inisepertidalam QSAli
Imran(3):173berikut:

اًناَميِإ ْمُهَداَزَف ْمُهْوَشْخاَف ْمُكَل اوُعَمَج ْدَق َساَّنلا َّنِإ ُساَّنلا ُمُهَل

َقَلا َنيِذَّل

ُليِكَوْلا َمْعِنَو ُهَّللا اَنُبْسَح

اوُلا َقَو

Artinya:“(yaitu)orang-orang (yang menaatiAllah dan Rasul)yang

kepadamerekaadaorang-orangyangmengatakan:“Sesungguhnya

manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu,

karenaitutakutlahkepadamereka”,Makaperkataanitumenambah

keimananmerekadanmerekamenjawab:“CukuplahAllahmenjadi

penolongkamidanAllahadalahsebaik-baikpelindung”[Q.SAliImran;

173](DepartemenAgamaRIAl-Qur'andanterjemahnya).

Dalam ayatini,umatIslam dinasihatkanuntukmenunjukkan

kemampuanmerekadibawahpenjagaandanpemeliharaanAllahyang

merupakanpengaturdanpengurusterbaikbagiseluruhurusan(Yulia

Hafizah,2017).

Setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawannya

mempunyaikinerjayangtinggi,karenadenganmemilikikaryawanyang

berkinerja tinggiakan memberikan sumbangan yang optimalbagi

perusahaan.(Bintoro & Daryanto,2017).Kinerja merupakan suatu
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fungsidarimotivasidankemampuan.Untukmenyelesaikantugasatau

pekerjaan seseorang sepatutnya memilikiderajatkesediaan dan

tingkatkemampuantertentu.(VeithzalRivai,2006).

LijanPoltakSinambela,dkk(2011:136)mengemukakanbahwa

kinerja pegawaididefinisikan sebagaikemampuan pegawaidalam

melakukansesuatukeahliantertentu.Kinerjapegawaisangatlahperlu,

sebabdengankinerjainiakandiketahuiseberapajauhkemampuan

pegawaidalam melaksanakan tugas yang jelas dan terukurserta

ditetapkansecarabersama-samayangdijadikansebagaiacuan(Lijan

PoltakSinambela,2012).Kinerjakaryawandipengaruhiolehsejumlah

faktornamun dalam penelitian inilebih ditekankan pada variabel

antara lain menurut Sutermeister (1999) terdiri dari pelatihan,

kemampuandanpengalamankerja(Bintoro&Daryanto,2017).

Pelatihan adalah serangkaian yang dirancang untuk

meningkatkankeahlian-keahlian,pengetahuan,pengalaman,ataupun

perubahan sikap seseorang. Menurut Departemen Pendidikan

Nasional(2009:2),pelatihan adalah proses pembelajaran yang

memungkinkan pegawaimelaksanakan pekerjaan yang sekarang

sesuai dengan standar. Pentingnya pelatihan adalah untuk

meningkatkankompetensidandipertahankannyaSDM yangkompeten.
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“Sedangkan menurut Gibson dalam Swanto (2003:35)

“Kemampuanmenunjukkan potensiseseoranguntukmelaksanakan

tugas dan pekerjaan. “Kemampuan memiliki hubungan dengan

kemampuanfisikdankemampuanmentalyangdimilikioranguntuk

melaksanakanpekerjaan.(Decky&Djudi,2018)

Kemampuanatauabilitymenunjukkankapasitasindividuuntuk

mewujudkanberbagaitugasdalam pekerjaan.Merupakanpenilaian

terhadap apa yang dapatdilakukan oleh seseorang sekarang ini.

kemampuanmenyeluruhindividupadadasarnyadibentukolehdua

kelompokfaktorpenting:IntellectualdanPhsycallAbilities.

Intellectual Ability atau Kemampuan Intelektual adalah

kepastian untuk melakukan aktivitas mental.Setiap pekerjaan

mempunyaituntutanterhadapkemampuanintelektualyangberbeda.

Dalam pekerjaan yang menuntutlebih banyak proses informasi,

semakinbanyakkecerdasanumum dankemampuanverbaldiperlukan

untukmewujudkankeberhasilanpekerjaan..

Physicalability atau kemampuan fisik oleh Greenberg dan

Baron(2003:105)hanyamenyebutkansebagaitipephysicalability

adalah:(a)strength,sebagaikapasitas untuk menggunakan fisik

terhadapberbagaiobjek,(b)flexibility,sebagaikapasitasmenggerakan
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badanseseorangdengancaratangkas,(c)stamina,sebagaikapasitas

untuk memikulaktivitas fisik selama memperpanjang periode,(d)

speed,sebagaikemampuanuntukbergerakcepat(Wibowo,2013).

Variabel ketiga yang memengaruhi kerja karyawan yaitu

pengalamankerjayangmenurutFoster(2001:40)“Pengalamankerja

adalah ukuran tentang lama waktu kerjanya yang telah ditempuh

seseorangdalam memahamitugas-tugasataupekerjaandantelah

dilaksanakannyadenganbaik.(Decky&Djudi,2018).

Berdasarkanpenjelasandiatasbahwaseorangkaryawanyang

bekerjadisuatuorganisasiperludilakukanpenilaiandengantujuan

dapatdiketahuisejauhmana karyawantersebuttelahmenjalankan

tugasnya dan sejauh mana kelemahan yang dimilikiuntuk diberi

kesempatan memperbaikinya. Salah satu alasan adalah bahwa

penilaiankinerjadiperlukanuntukmemvalidasialatpemilihanatau

mengukurdampak dariprogram pelatihan.Alasan kedua bersifat

administratifuntukmembantudalam membuatkeputusanmengenai

kenaikangaji,promosi,danpelatihan.Alasanyanglainadalahuntuk

menyediakan timbalbalikbagikaryawan untukmembantu mereka

meningkatkankinerjamerekasaatinidanmerencanakankarirdimasa

mendatang(Irham Fahmi,2016)
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Salah satu perusahaan yang mampu bertahan dalam dunia

bisnisdimanatidakterlepasolehperankinerjakaryawannyaadalahPT.

Wijaya TriUtama Plywood Industriadalah merupakan perusahaan

yangbergerakdibidangindustrikayulapisdanpembangkitlistrik

tenagauap(Boiler)yanghanyadigunakanuntukkeperluanindustri

sendiri.PT.PT.WijayaTriUtamaPlywoodIndustriterletakdiJln.

TrisaktikomplekUKAkelurahanBasirihkecamatanBanjarmasinbarat

kotaBanjarmasinProvinsiKalimantanSelatan.Berdirisejak24Januari

1980 dan mulaiproduksi secara komersialpertama pada bulan

Agustustahun1982berupaVeneerbasah(greenVeneer)sejumlah

3.000m3.Padatahunyangsamatepatnyatanggal20Juni1982PT.

WijayaTriUtamaPlywood Industrimulaimempublikasikan proses

produksinya kepada pengusaha atau konsumen diBanjarmasin.

Pemerintah Republik Indonesia memberikan persetujuan terhadap

prosesproduksikomersialkepada PT.Wijaya TriUtama Plywood

Industripadatanggal1Agustus1982.Denganpersetujuantersebut

perusahaanmelakukaneksporperdanahasilproduksiplywoodpada

bulanAgustus1982sebanyak2.000m3.Negarapertamaekspornya

adalahHongkong.

SejalandenganperkembanganusahadanbahanbakulogPT.

WijayaTriUtamaPlywoodIndustridapatmengembangkanusahanya
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denganmemproduksiPlywood,BlockBoard,danLiminatedBoard.PT.

Wijaya Tri Utama Plywood Industri sampai sekarang sudah

mempunyai9linepengupasbahanbaku.Pemasaranprodukyang

dihasilkan sudah mencakup negara diAsia,Eropa dan Amerika.

Negara-negaratersebutantaralainJepang,Korea,RRC,Hongkong,

Mexico,Jerman,Belgia,Taiwan,Singapura,Malaysia,USA,Filipinadan

Vietnam.

Untuk menjamin kualitas produk Konsumen PT.Wijaya Tri

Utama Plywood Industrijuga mempunyaibeberapa sertifikatyang

telahdiakuidunia,antaralain:

1.JASOrdinaryPanel

2.CaliforniaAirResourcesBase(CARB)

Selainsertifikattersebut,PT.WijayaTriUtamaPlywoodIndustri

jugamenjalankansistem manajemenmutuISO9002padatahun1997

danSistem manajemenlingkungan14001mulaitahun1999.

PT.Wijaya TriUtama Plywood Industrimemilikikaryawan

sebanyak2.272orang,dimanakaryawannyalebihdominanlaki-laki

denganjumlah1480danperempuan792,dengantargethasilproduksi

perbulan.Untukkaryawan pada bagian produksisendiridibagike

beberapa bagian sepertiHR.ROTARY,HR.C.COMPOSSER,HR.
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ASSEMBLING, HR. FACE BACK,. Dalam hal upah perusahaan

memberikannyaberdasarkanjam kerjadanbulanan,untukjam kerja

terbagi2yaitushiftsiang(06.00s/d18.00)danshiftmalam (18.00s/d

06.00)

Sebagaiperusahaanyangmasihmampubersainghinggasaat

initidakterlepasdarikinerjakaryawannyadalam menghasilkanbarang

produksi.Makadariituuntukmeningkatkankinerjakaryawannyahal-

halyang perlu diperhatikan sepertipelatihan,kemampuan dan

pengalamankerja.

a.Pelatihan

PT.WijayaTriUtamaPlywoodIndustridalam mengelolasumber

daya manusia di perusahaannya yaitu dengan memberikan

pelatihan. Tujuan diberlakukannya pelatihan adalah untuk

meningkatkan kinerja para karyawan,menambah keterampilan

sertakemampuanmerekadalam bekerja,jugabisamenambah

pengalamandalam bekerja.Tetapipadabagianproduksimemiliki

pelatihan tersendiriuntuk meningkatkan kinerja mereka seperti

pelatihan teori dan praktik dalam pemahaman penggunaan

teknologiyang disediakan.Misalnya dalam pelatihan teoriPT.

WijayaTriUtamaPlywoodIndustrimemberikanpengenalandan
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penjelasan tentang bagaimana penggunaan mesin-mesin yang

telah disediakan. Sedangkan pelatihan praktik yaitu dengan

menunjukkan secara langsung bagaimana penggunaan mesin-

mesinproduksisekaligusmemberikanpemahamankeselamatan

penggunaanmesin-mesintersebutuntukmenghindarihal-halyang

tidakdiinginkan.Untukmenjagakeselamatandalam bekerjaPT.

Wijaya TriUtama Plywood Industrimemberikan alatpelindung

sepertihelm,masker,dansarungtangansaatbekerja.

b.Kemampuan

PT.Wijaya TriUtama Plywood Industrimemilikistandar

tersendiri untuk kemampuan yang diberlakukan dalam

perusahaannya.Sebagaimanabentukperusahaaniniyangbergerak

dibidangpenghasilkayulapis,blockboarddanlaminatedboard

sehinggaperusahaanmenginginkantenagakerjayangbenar-benar

memilikikemampuan/skillyangbaikdalam bekerjaterutamapada

bidangproduksinya.Bagaimanadariawalberdirinyaperusahaanini

sampaisekarangyangterusmengalamiperkembanganyangbaik

ituberartiPT.WijayaTriUtamaPlywoodIndustridianggapsudah

memilikitenagakerjadengankemampuanyang sesuaidengan

standar perusahaan.Dimana dalam bekerja mereka mampu

meyelesaikan tugas yang diberikan yaitu menghasilkan produk
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yang ditargetkan oleh perusahaan setiap bulannya dan dengan

kemampuanyangdimilikimerekamampumenggunakanmesin-

mesinproduksitanpamembahayakandirimereka.Kemampuan

tersebutseperti:memilikipengetahuan terhadap pekerja yang

sedang dijalani,mampu bekerja dengan cepat,tepatdan teliti,

mampumenghasilkanprodukyangsudahditentukansetiapharinya

danmampumenjagakeselamatandirisaatbekerja.Haliniyang

sangatdiutamakanolehperusahaanterhadapkaryawannya,karena

PT.Wijaya TriUtama Plywood Industrimerupakan perusahaan

yang bergerak dibidang kayu lapis sehingga ketelitian dalam

bekerjasangatdiutamakankarenaselaindianggapmampudalam

bekerjahalinijugamampumenjagakeselamatandirisaatbekerja.

c.PengalamanKerja

PengalamankerjayangdiberlakukanolehPT.WijayaTriUtama

Plywood Industri terhadap karyawannya yaitu menginginkan

karyawanyangmemilikipengalamankerjayangbanyaksehingga

mampu bekerja dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.

Khususnyapadabagianpadabagianproduksidimanajikasaat

bekerjakaryawan yang tidakmemilikipengalaman atau kurang

pengalaman mereka akan kesulitan menjalankan pekerjaannya.

Berbanding terbalik dengan karyawan yang memilikimemiliki
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banyakpenglamankerjaterutamadalam bidangnya diamampu

menyelesaikan pekerjaan dengan cepatdan rapitidak merasa

kesulitansaatbekerjakarenasudahterbiasadenganapayang

dikerjakandanmampumenyelesaikanmasalahyangterjadidalam

pekerjaan.Selainitumerekajugadiberikantugasyangberbeda

dengan pekerjaan yang mereka jalanihalitu agar mereka

pengalaman padabidang lain tidakhanyapadabidang sendiri,

tujuannyaagarsaatkaryawandipindahkankebidangyanglain

merekasudahmemilikipengalamanterhadappekerjaantersebut.

Berdasarkanbanyaknyapengalamanyangdimilikiparakarawan

merekabisabelajardarikesalahan/kekuranganatasapasajayang

pernahdilakukanuntukmenjadilebihbaikdarisebelumnyadalam

bekerja.

AlasanPT.WijayaTriUtamaPlywoodIndustridipilihsebagai

objek penelitian karena perusahaan ini merupakan perusahaan

plywoodterbesardiKalimantan.Mampubertahanhinggasaatinidan

denganmasihadanyaperusahaanplywoodinidiBanjarmasinakan

lebihmemudahkanmasyarakatsekitarnyauntukmenemukanbarang

yangdiproduksiyaituplywood.Halinitidaklepasperanperusahaan

dalam mengelola sumber daya manusianya.Sepertibagaimana

pelatihan yang diberikan,kemampuan dan pengalaman kerja yang
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dimilikiolehkaryawan.Jadi,sehubungandenganpengukuranpelatihan,

kemampuandanpengalamankerjaterhadapkinerjakaryawandiPT.

WijayaTriUtamaPlywoodIndustri.Makadariitupenulistertarikuntuk

melakukanpenelitiandenganjudul“PengaruhPelatihan,Kemampuan

danPengalamanKerjaTerhadapKinerjaKaryawanDiPT.WijayaTri

UtamaPlywoodIndustriBanjarmasin”.Penelitianinidilakukanuntuk

mengetahuisepertiapakinerjakaryawandiperusahaantersebut.
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B.RumusanMasalah

Darilatar belakang yang diuraikan,maka masalah dapat

diuraikansebagaiberikut:

1.Apakah pelatihan,kemampuan dan pengalaman kerja secara

simultan memilikipengaruh terhadap kinerja karyawan diPT.

WijayaTriUtamaPlywoodIndustriBanjarmasin?

2.Apakah pelatihan,kemampuan dan pengalaman kerja secara

parsialmemilikipengaruhterhadapkinerjakaryawandiPT.Wijaya

TriUtamaPlywoodIndustriBanjarmasin?

C.TujuanMasalah

Sesuaidengan masalah yang telah diuraikan diatas,maka

maksuddantujuanpenelitianiniadalah:

1.Untuk mengetahui pengaruh Pelatihan, Kemampuan dan

Pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan diPT.Wijaya Tri

UtamaPlywoodIndustriBanjarmasinsecarasimultan.

2.Untuk mengetahui pengaruh Pelatihan, Kemampuan dan

Pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan diPT.Wijaya Tri

UtamaPlywoodIndustriBanjarmasinsecaraparsial.

D.KegunaanPenelitian
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Daripenelitianyangdilakukanini,makadiharapkanbergunauntuk:

1.Sebagaibahaninformasiuntukmenambahwawasan,pengetahuan

dan pemahaman bagipenulis khususnya dan bagipembaca

mengenaiPengaruh Pelatihan,Kemampuan dan Pengalaman

Terhadap Kinerja Karyawan diPT.Wijaya TriUtama Plywood

IndustriBanjarmasin.

2.Acuan untukrujukan bagikalangan akademisi,khususnya bagi

penelitilainyanginginmenelitimasalahinidariaspeklain.

3.Menambah khazanah literatur perpustakaan UIN Antasari

BanjarmasinpadaumumnyasertaFakultasEkonomidanBisnis

Islam JurusanEkonomiSyariahkhususnya.

E.DefinisiOperasional

Untukmenghindariterjadinyakesalahandidalam memahami

maksud darijudulpenulis memberikan gambaran terkaitdengan

definisioperasionalyangberkenaandenganjudulpenelitianinisebagai

berikut:

1.Pelatihan

MenurutDepartemen Pendidikan Nasional(2009:2),pelatihan
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adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai

melaksanakanpekerjaanyangsekarangsesuaidenganstandar.

Pelatihan yang dimaksud dalam penelitian iniadalah pelatihan

sepertiapayangdiberikanuntukmeningkatkankemampuandan

keterampilanmerekadalam bekerjauntukmeningkatkankinerja

karyawan.HalinipulayangditerapkanolehPT.WijayaTriUtama

PlywoodIndustriBanjarmasinuntukterusmeningkatkankinerja

karyawan dengan memberikan pelatihan teorimaupun praktik.

Pelatihan yang diberikan kepada karyawan baru maupun lama

denganmateridanwaktuyangsudahditetapkan.Misalnya,seperti

pelatihanpenggunaanmesinproduksi,pemilihanbarangyangakan

diproduksijugadalam halmenjagakeselamatandalam bekerja.

Karena daripelatihan karyawan mampu meningkatkan kualitas

kinerja karyawan, memperbaiki kinerja juga lebih bisa

menyesuaikandiriterhadappekerjaanyangsedangdijalani.

2.Kemampuan

MenurutGibsondanSwanto(2003:35)“Kemampuanmenunjukkan

potensiseseorang untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan.

(Decky & Djudi,2018). Kemampuan yang dimaksud dalam

penelitianiniadalahkemampuansepertiapayangharusdimiliki

olehkaryawanyaituerekamampuenyelesaikanpekerjaanyang
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diberikan.Sepertihalnyakemampuanyangsudahditetapkanoleh

PT.Wijaya TriUtama Plywood IndustriBanjarmasin.Misalnya

karyawan memilikikemampuan yang cepatdalam menguasai

pekerjaan,mampuberpikircepatuntukmenyelesaikanpekerjaan,

mampumemproduksibarangyangdiberikandenganrapidanteliti,

dalam hal utama dalam produksi yaitu karyawan mampu

menggunakan mesin-mesin produksiyang disediakan Halini

dimaksudkanagarmerekadiharapkanmampumelaksanakandan

menyelesaikantugasyangdiberikanolehatasandanhasilyang

didapatsesuaiapayang diinginkan oleh PT.WijayaTriUtama

PlywoodIndustriBanjarmasin.

3.PengalamanKerja

MenurutFoster(2001:40)“Pengalaman kerja adalah ukuran

tentanglamawaktukerjanyayangtelahditempuhseseorangdalam

memahami tugas-tugas atau pekerjaan dan telah

melaksanakannyadenganbaik.(Decky&Djudi,2018).Pengalaman

kerjayangdimaksuddalam penelitianiniadalahpengalamankerja

yangdilihatdariberapalamakaryawanbekerjajugadariseberapa

banyakkesalahanyangmerekalakukandalam bekerja.Halitupula

yang diinginkan oleh PT.Wijaya TriUtama Plywood Industri

BanjarmasindimanadariDimanakaryawanyangmemilikibanyak
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pengalamanmerekabisameminimalisirkesalahandalam bekerja,

lebihmenguasaibidangpekerjaanyangsedangdijalani,memiliki

pengalaman dalam mengatasi masalah pekerjaan,dan dari

pengalman kerja karyawan akan lebih mengedepankan sikap

professional.

4.KinerjaKaryawan

LijanPoltakSinambela,dkk(2011:136)mengemukakanbahwa

kinerjapegawaididefinisikansebagaikemampuanpegawaidalam

melakukan sesuatu keahlian tertentu (Lijan Poltak Sinambela,

2012).Kinerjakaryawanyangdimaksuddalam penelitianiniadalah

seberapabaikkinerjakaryawanyangdimilikiterhadappekerjaan

yangsedangdijalanikarenadarikinerjakaryawaninidapatdilihat

apakah karyawan sudah mampu melaksanakan pekerjaan,PT.

WijayaTriUtamaPlywoodIndustriBanjarmasinsudahmemberikan

ketetapan terhadap hasil produksi setiap harinya. Misalnya

karyawan tidakhanya mampu menyelesaikan pekerjaan sendiri

maupunbersama,lebihtelitisaatbekerjabaiksaatmemproduksi

jugadalam memilihbahanyangakandiproduksidenganmaksud

mengetahuiapakahbahantersebutlayakuntukdiproduksi.

F.KerangkaPemikiran
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Kerangka berpikirdigunakan sebagaiacuan agarpeneliti

memilikiarahdantujuanpenelitianyangsesuaiapayangingin

diteliti.Kerangkaberpikirpenelitianiniadalahsebagaiberikut:

SkemaKerangkaBerpikir2.1

H1

H2

H3

H4

(Sumber:Datadiolahberdasarkanteori,Fitriani,2020)

G.HipotesisPenelitian

Untuk mengetahui kinerja karyawan yang dilihat dari

bagaimanapelatihan,kemampuandanpengalamankerjakaryawan

Pelatihan(X1)

Kemampuan(X2)

PengalamanKerja

KinerjaKaryawan(Y)
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yaitudengancaraparsialdansimultan,seperti:

1.Pengaruh pelatihan, kemampuan dan pengalaman kerja

terhadapkinerjakaryawan

H0 :Didugabahwapelatihan,kemampuandanpengalaman

kerjatidakberpengaruhsignifikanterhadapkinerjakaryawan.

H4 :Diduga bahwa pelatihan,kemampuan dan pengalaman

berpengaruhsignifikanterhadapkinerjakaryawan.

2.Pengaruhpelatihanterhadapkinerjakaryawan

BerdasarkanpenelitianWungow danAdolfina(2018)diperoleh

hasilbahwapelatihanmemberikanpengaruhyangsignifikan

terhadap kinerja karyawan.Maka darihasilinimaka dapat

dibuathipotesis:

H0 :Diduga bahwa pelatihan tidak berpengaruh signifikan

terhadapkinerjakaryawan.

H1 :Didugabahwapelatihanberpengaruhsignifikanterhadap

kinerjakaryawan.

3.Pengaruhkemampuanterhadapkinerjakaryawan

BerdasarkanpenelitianDeckydanDjudi(2018)diperolehhasil
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bahwa kemampuan berpengaruh signifikan terhadap kinerja

kinerjakaryawan.Makadarihasilinidapatdibuathipotesis:

H0 :Didugabahwakemampuantidakberpengaruhsignifikan

terhadapkinerjakaryawan.

H2:Didugabahwakemampuanberpengaruhsignifikanterhadap

kinerjakaryawan.

4.Pengaruhpengalamankerjaterhadapkinerjakaryawan

BerdasarkanpenelitianDeckydanDjudi(2018)diperolehhasil

bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap

kinerjakaryawan.Makadarihasilinidapatdibuathipotesis:

H0 :Diduga bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh

signifikanterhadapkinerjakaryawan.

H3:Didugabahwapengalamanberpengaruhsignifikanterhadap

kinerjakaryawan.

a.Pelatihan

PT.WijayaTriUtamaPlywoodIndustridalam mengelola

sumberdayamanusiaberusahauntukmemenuhifasilitasyang

diperlukan oleh tenaga kerjanya.Fasilitas yang diberikan

perusahaanadalahsebagaiberikut:
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1.PengembanganDiri

a.Pelatihaninternal

 Pelatihan Training QC dan training bengkeluntuk

calonstafdanoperator

 Meetingpenyampaianrencanakerjadanhasilkerja

kepadaseluruhkaryawansetiapawalkerja

b.Pelatihaneksternal

 Pelatihanprosuktivitas

 PelatihanPPBNdiRindam VITanjungpura

 Pengiriman pelatihan kerjakeluarnegeri(Jepang,

China)

 Pelatihan eksternallainnya yang dibutuhkan demi

kemajuanperusahaan.

2.Untukkesejahteraankaryawan

a.TelahdibentukSPSI

b.BPJSkesehatandanketenagakerjaan

c.K3
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d.AdanyaJ.P.K(untukkeluargakaryawan)

e.Messkaryawan

f. Koperasikaryawan

g.Insentifsetiapbulan

h.Tempatibadah

AdapunpersyaratanyangajukanPT.WijayaTriUtama

PlywoodIndustriuntukmerekrutkaryawanbaru,sepertisebagai

berikut:

1.Suratlamarandanpasfoto

2.CV

3.FCijazahterakhirdanFCKTP

4.SKCK

5.Suratketeranganberbadansehat

6.Kartukuning

7.Sertifikat/piagam

8.Tinggibadanlaki-laki(160cm)danperempuan(155cm)



24

9.Tidakbolehbertatodanberambutgondrong.

b.Kemampuan

PT.WijayaTriUtamaPlywoodIndustrimemilikistandar

tersendiri untuk tenaga kerjanya. Sebagaimana bentuk

perusahaaniniyangbergerakdibidangpenghasilkayulapis,

block board dan laminated board sehingga perusahaan

menginginkan tenaga kerja yang benar-benar memiliki

kemampuan/skillyang baik dalam bekerja terutama pada

bidang produksinya. Bagaimana dari awal berdirinya

perusahaan ini sampai sekarang yang terus mengalami

perkembangan yang baik itu berartiPT.Wijaya TriUtama

PlywoodIndustridianggapsudahmemilikitenagakerjadengan

kemampuanyangsesuaidenganstandarperusahaan.Dimana

dalam bekerja mereka mampu menghasilkan produk yang

ditargetkan oleh perusahaan setiap bulannya dan dengan

kemampuanyangdimilikimerekamampumenggunakanmesin-

mesinproduksitanpamembahayakandirimereka.

c.PengalamanKerja

Untukpengalamankerja,karyawanpadaPT.WijayaTri

Utama Plywood Industriakan diberikan pelatihan dariteori
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sampaipraktik.Mereka juga diberikan tugas yang sesuai

dengan pekerjaan mereka sehingga memiliki banyak

pengalaman.Daripengalaman itu pula mereka bisa belajar

untukmenjadilebihbaikdarisebelumnyadalam bekerja.

TujuanekonomiIslam adalahdenganmengusahakansegala

aktivitas demitercapainya hal-halyang berakibat pada adanya

kemaslahatan bagimanusia,atau dengan mengusahakan aktivitas

Sumberdaya insaniadalah faktorpenggerak yang paling utama.

Sumberdayainsaniadalahhumancapitalyangberperanlebihbesar

daripada modalfinansial.Apabila sumberdaya insanimemenuhi

prasyaratyangada,artinyabisadiandalkansebagaihumancapital

karenamempunyaikompetensidanintegritasyangbaik,makasumber

dayalainnyayangberupakeuangandanteknologiakanterjagadengan

baik. Hal tersebut sangat berperan dalam memajukan suatu

perekonomiansuatunegara(IkaYuniaFauzia,2014).

Islam mengakuiadanya perbedaan kompensasidiantara

pekerja,atas dasar kualitas dan kuatitas kerja yang dilakukan,

sebagaimanayangdikemukakandalam Al-Qur’ansuratal-Ahqaf[46]

19:

َنْوُمَلْظُي اَل ْمُهَو ْمُهَلا َمْعَا ْمُهَيِّفَوُيِلَو ۚاْوُلِمَع اَّمِّم ٌتٰجَرَد ّلُكِلَو
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Artinya:”Danbagimasing-masingmerekaderajatmenurutapayang

telah mereka kerjakan dan agarAllah mencukupkan bagimereka

(balasan)pekerjaan-pekerjaanmereka,sedangmerekatiadamerugi.

[QS.Al-Ahqaf;46](DepartemenAgamaRIAl-Qur'andanterjemahnya).
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Tabel1.1

H.PenelitianTerdahulu

No

.

Penelitian Judul AlatAnalisis HasilPenelitian PersamaandanPerbedaan

1. Decky

Candra

Devischa

(2018)

Pengaruh

Pendidikan dan

Pengalaman

Kerja Terhadap

Kemampuan

Kerja dan

Kinerja

Karyawan

(Studi Pada

Karyawan Bri

SyariahCabang

Kediri

penelitian

penjelasan

(explanatory

research)

Variabel pendidikan

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap

kemampuan kerja. Variabel

pengalamankerjaberpengaruh

positifdansignifikanterhadap

kemampuan kerja. Variabel

pendidikanberpengaruhpositif

dansignifikanterhadapkinerja

karyawan. Variabel

pengalamankerjaberpengaruh

positifdansignifikanterhadap

kinerja karyawan. Variabel

kemampuan berpengaruh

positifdansignifikanterhadap

kinerjakaryawan

1.Persamaan

Penelitian ini menggunakan variabel X yaitu

pengalaman kerja dan kemampuan, untuk

mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan

kemampuanterhadapKinerjaKaryawan

2.Perbedaan

Penelitian Decky Candra Devischa adalah

menganalisis pengaruh kinerja karyawan pada

karyawanBriSyariahCabangKediriSementarapada

penelitianiniadalahmenganalisispengaruhkinerja

karyawandiPT.WijayaTriUtamaPlywoodIndustri

Banjarmasin.
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2. Alias dan

Serlin

Serang

(2018)

Pengaruh

Pengetahuan,

SikapKerjadan

Pengalaman

Kerja Terhadap

Kinerja

Karyawan

(Pada Kantor

BPJS

Ketenagakerjaa

n Cabang

Makassar)

uji kualitas

instrument, uji

asumsi klasik,

analisis regresi

linearberganda,

ujihipotesis

Pengetahuan berpengaruh

positifdansignifikanterhadap

kinerja karyawan pada kantor

BJPSKetenagakerjaanCabang

Makassar.Sikap berpengaruh

positifdansignifikanterhadap

kinerja karyawan pada kantor

BJPSKetenagakerjaanCabang

Makassar. Pengalaman

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja

karyawan pada kantor BJPS

Ketenagakerjaan Cabang

Makassar. secara serempak

yang menunjukkan bahwa

pengetahuan, sikap dan

pengalaman kerja secara

bersama-sama berpengaruh

terhadap peningkatan kinerja

karyawan

1.Persamaan

Penelitian ini menggunakan variabel X yaitu

pengalaman kerja,untuk mengetahuipengaruh

pengalamankerjaterhadapKinerjaKaryawan

2.Perbedaan

Penelitian Alias dan Serlin Serang adalah

menganalisis pengaruh kinerja karyawan pada

KantorBPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar,

sedangkanpadapenelitianiniadalahmenganalisis

pengaruhkinerjakaryawandiPT.WijayaTriUtama

PlywoodIndustriBanjarmasi
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3. Wungow

Raymond

Octavianu

s &

Adolfina

(2018)

Pengaruh

Pengalaman

Kerja dan

Pelatihan Kerja

Terhadap

Kinerja

Karyawan PT.

Telkom

Indonesia

Cabang

Manado

analisis regresi

linearberganda

VariabelPengalamanKerjadan

PelatihanKerjasecarabersama

-sama memberikan pengaruh

yang positifterhadap Kinerja

Karyawan PT. Telkom

Indonesia cabang Manado.

Variabel Pengalaman Kerja

memberikan pengaruh yang

positifdansignfikanterhadap

Kinerja Karyawan PT.Telkom

Indonesia cabang Manado.

Variabel pelatihan Kerja

memberikan pengaruh yang

positifdansignifikanterhadap

Kinerja Karyawan PT.Telkom

IndonesiacabangManado.

1.Persamaan

Penelitian ini menggunakan variabel X yaitu

pengalaman kerja dan pelatihan kerja, untuk

mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan

pelatihankerjaterhadapKinerjaKaryawan

2.Perbedaan

PenelitianWungowRaymondOctavianus&Adolfina

adalah menganalisis pengaruh kinerja karyawan

pada PT. Telkom Indonesia Cabang Manado,

sedangkanpadapenelitianiniadalahmenganalisis

pengaruhkinerjakaryawandiPT.WijayaTriUtama

PlywoodIndustriBanjarmasin.
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4. Febrio

Lengkong

, Victor

P.K

Lengkong

dan Rita

N.

Taroreh

(2019)

Pegaruh

Keterampilan,

Pengalaman

danLingkungan

Kerja Terhadap

Kinerja

Karyawan Di

PT.TriMustika

Cocominaesa

(Minahasa

Selatan)

Kuantitatif

assosiatif

Secara pasrial Keterampilan

Kerja tidak berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja

KaryawanpadaPT.TriMustika

Cocominaesa.Secara parsial

Pengalaman berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja

KaryawanpadaPT.TriMustika

Cocominaesa.Secara parsial

LingkunganKerjaberpengaruh

signifikan terhadap Kinerja

KaryawanpadaPT.TriMustika

Cocominaesa.Secarasimultan

Keterampilan Kerja,

Pengalaman dan Lingkungan

Kerja berpengaruh signifikan

terhadap Kinerja Karyawan

pada PT. Tri Mustika

Cocominaesa.

1.Persamaan

Penelitian ini menggunakan variabel X yaitu

pengalaman kerja dan pelatihan kerja, untuk

mengetahuipengaruh pengalaman kerja terhadap

KinerjaKaryawan

2.Perbedaan

Penelitian Febrio Lengkong,VictorP.K Lengkong

danRitaN.Tarorehadalahmenganalisispengaruh

kinerjakaryawanpadaPT.TriMustikaCocominaesa

(MinahasaSelatan),sedangkanpadapenelitianini

adalahmenganalisispengaruhkinerjakaryawandi

PT.WijayaTriUtamaPlywoodIndustriBanjarmasin.
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5. Senda

Yulita

Leatemia

(2018)

Analisis

Pengaruh

Pelatihan dan

Pengalaman

Kerja Terhadap

KinerjaPegawai

(Studi pada

Kantor Badan

Pusat Statistik

diMaluku)

Regresi linear

bergandadanuji

hipotesis

Pelatihan berpengaruh

terhadapKinerjaPegawaipada

Badan Pusat Statistik di

Maluku. Pengalaman Kerja

berpengaruh terhadap Kinerja

Pegawai pada Badan Pusat

StatistikdiMaluku.

1.Persamaan

Penelitian ini menggunakan variabel X yaitu

pengalaman kerja dan pelatihan kerja, untuk

mengetahuipengaruh pengalaman kerja terhadap

KinerjaKaryawan

2.Perbedaan

Penelitian Senda Yulita Leatemia adalah

menganalisis pengaruh kinerja karyawan pada

KantorBadanPusatStatistikdiMaluku,sedangkan

padapenelitianiniadalahmenganalisispengaruh

kinerjakaryawandiPT.WijayaTriUtamaPlywood

IndustriBanjarmasin.
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I. SistematikaPembahasan

Penyusunan penelitian initerdiridari5 (lima)bab,dengan

sistematikapenulisansebagaiberikut:

BabIPendahuluan,terdiridarilatarbelakangmasalahyang

menguraikanalasanmemilihjuduldangambarandaripermasalahan

yang diteliti,pokok masalah,tujuan,signifikan penelitian yang

merupakan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian

terdahulu,sistematikapenulisanskripsiyangbersifatsistematisserta

terstruktursecarakeseluruhan.

Bab IILandasan Teori,pada bab inidijabarkan masalah-

masalahyangberhubungandenganobjekpenelitianmelaluiteori-teori

yangmendukungsertarelevandaribukudanliteraturyangberkaitan

denganmasalahyangditelitidanjugasumberinformasidanreferensi

lain.

Bab IIIMetodePenelitian,penulismengutarakan bagaimana

penelitianinidilakukanyangterdiridarijenisdanjenispenelitiandan

pendekatanpenelitian,subjekdanobjekpenelitian,datadansumber

datapenelitian, dansecarateknikyangdigunakanuntuk metode
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pengumpulandatadananalisisdata.

BabIV PenyajianDatadanLaporanPenelitian,padababini

penulismenyajikanhasilpenelitiandananalisisdatayangmencakup

gambaranumum secararingkasberdasarkanteoriyangtelahdisusun

sertajawabanatasrumusanmasalah.

BabV Penutup,dalam babinipenulismembuatkesimpulan

atas hasilpenelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil

penelitian
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