
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang telah didirikan mempunyai harapan bahwa kelak dikemudian hari akan 

mengalami perkembangan yang pesat di dalam lingkup usaha dari perusahaan tersebut. Pada 

setiap perusahaan menghendaki adanya keuntungan yang maksimal, dalam mencapai hasil yang 

maksimal bagi perusahaan  diperlukan produktivitas yang tinggi, dengan demikian kelangsungan 

perusahaan dapat terjamin dan dapat mengembangkan usaha – usahanya.

Faktor manusia merupakan variabel yang sangat penting, karena berhasil tidaknya suatu usaha 

sebagian besar ditentukan oleh perilaku – perilaku manusia yang melaksanakan atau memegang 

pekerjaan. Mengingat begitu besarnya peran dan kedudukan sumber daya manusia sebagai 

karyawan dalam kegiatan usaha perusahaan, maka diperlukan pengalaman kerja. Pengalaman 

kerja berkaitan dengan kemampuan dan kecakapan karyawan dalam melaksanakan tugas yang 

diberikan kepadanya. Kenyataan menunjukkan bahwa adanya kecenderungan makin lama 

pengalaman kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut dan memberikan kecenderungan 

bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian dan keterampilan kerja yang relatif tinggi. 

Sebaliknya terbatasnya pengalaman kerja seorang karyawan berdampak makin rendah keahlian 

dan keterampilan kerjanya.



Pengalaman kerja adalah modal utama seseorang untuk terjun ke dalam suatu bidang pekerjaan. 

Pengalaman kerja seseorang terkadang lebih diutamakan daripada pendidikan yang tinggi. 

Dengan pengalaman yang dimiliki seseorang akan dapat bekerja dengan lebih efisien sehingga 

akan menguntungkan perusahaan.

Pengalaman kerja tidak hanya ditinjau dari keterampilan, keahlian, dan kemampuan yang 

dimiliki saja, akan tetapi pengalaman kerja dapat dilihat dari pengalaman seseorang yang telah 

bekerja atau lamanya bekerja pada suatu instansi. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki 

oleh seorang karyawan akan semakin terampil karyawan tersebut dalam menjalankan 

pekerjaannya. Untuk mengukur tingkat pengalaman yang ada dapat dilihat dari tingkat 

pengetahuan yang dimiliki dan tingkat keterampilan yang telah dikuasai seorang karyawan. 

Dengan pengalaman yang banyak maka penguasaan keterampilan semakin meningkat.

Pengalaman kerja adalah faktor yang cukup penting dalam pengadaan tenaga kerja. Untuk 

melaksanakan pengadaan tenaga kerja perku diperhitungkan dan ditentukan dahulu kualitas 

ataupun mutu tenaga kerja yang dibutuhkan. Salah satu persyaratan kerja adalah pengalaman 

kerja. Suatu perusahaan akan lebih cenderung memilih pelamar yang sudah berpengalaman 

daripada yang tidak berpengalalaman karena dipandang lebih mampu dalam melaksanakan tugas 

nantinya

Karena melalui pengalaman kerja, pengetahuan teknis dan keterampilan dapat ditingkatkan, 

demikian juga kualitas dan kemampuan kerja seseorang dapat bertambah dan berkembang 

sehingga dengan demikian efisiensi dan efektivitas kerjapun meningkat.



Surat kabar Harian Umum Lampung Post memiliki banyak departemen, SDM, Legal, Keuangan, 

Iklan, Sirkulasi, Enternal Data Processing (EDP), Umum, Percetakan, Redaksi, Pimpinan, 

Perwakilan, Satpam, Promosi, Bussiness and development (BD), Pembelian. Dalam hal ini, 

Departemen Redaksi memiliki peranan yang sangat besar karena pada Departemen redaksilah 

yang paling menentukan terbitnya Surat Kabar Umum Harian Lampung Post, mulai dari 

pencarian berita hingga terbitnya harian tersebut. Berikut ditampilkan data mengenai jumlah 

karyawan pada bagian redaksi.

Tabel 1. Jumlah Karyawan Berdasarkan Bidang Pekerjaan Pada Bagian              Redaksi 
Harian Umum Lampung Post Tahun 2008

No Bidang Pekerjaan
Jumlah 

Karyawan
Jenis Kelamin

Pria Wanita
1 Redaktur 11 8 3
2 Reporter 13 8 5
3 Photographer 3 3 -
4 Korektor 4 2 2

Jumlah Total 31 21 10

      Sumber: Harian Umum Lampung Post 2008 

Tingkat produktivitas karyawan dapat diukur dengan tingkat absensi karyawan per periode waktu 

tertentu. Menurut Umar (2003:72), tingkat absensi karyawan dapat diukur dengan rumus:
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Berikut ini tingkat absensi karyawan bagian redaksi harian umum Lampung Post:

Tabel 2.  Tingkat Absensi Karyawan Bagian Redaksi Harian Umum   Lampung Post di 
Bandar Lampung 

Tahun Bulan
Jumlah 

Hari
Jumlah

Jumlah 
Hari Kerja

Jumlah Tingkat

Kerja
Karyawa

n
Seluruh 

Karyawan

hari 
absen 

seluruh 
karyawan

Absensi



2008 Januari 24 31 744 111 14,91
2008 Februari 25 31 775 88 11,35
2008 Maret 23 31 713 140 19,63
2008 April 26 31 806 67 8,31
2008 Mei 24 31 744 70 9,40
2008 Juni 26 31 806 65 8,06
2008 Juli 25 31 775 102 13,16
2008 Agustus 25 31 775 55 7,09
2008 September 24 31 744 34 4,56
2008 Oktober 24 31 744 141 18,95
2008 November 26 31 806 65 8,06
2008 Desember 23 31 713 137 19,21

  Rata-rata 11,89

Sumber: Harian Umum Lampung Post 2008

Tabel 2 memperlihatkan bahwa tingkat absensi karyawan bagian redaksi rata-rata pada Harian 

Umum Lampung Post selama periode Januari-Desember 2008 adalah sebesar 11,89%. Tingkat 

absensi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2008 yaitu sebesar 19,63% dan tingkat absensi 

terendah terjadi pada bulan September 2008 yaitu sebesar 4,56%. Tingkat absensi rata-rata 

karyawan adalah 11, 89% pertahun. Ini berarti tingkat absensi rata-rata karyawan melampaui 

standar yang ditetapkan oleh Harian Umum Lampung Post yaitu sebesar 4%.

Produktivitas karyawan pada Harian Umum Lampung Post dapat dilihat dari tabel target dan 

realisasi penjualan surat kabar Lampung Post di bawah ini:

Tabel 3. Target, Realisasi Sirkulasi Penjualan Dan Persentase PencapaianTarget Pada 
Surat Kabar Harian Umum Lampung Post Untuk Provinsi Lampung Tahun 2008

No. Bulan
Target 

Penjualan 
(Eksemplar)

Realisasi 
Penjualan 

(Eksemplar)

Perkembangan 
Realisasi Volume 
Penjualan (%)

1 Januari 1,118,600 983,490 87.92
2 Februari 1,326,300 994,780 75.00



3 Maret 1,536,000 1,169,890 76.16
4 April 1,716,900 1,369,860 79.79
5 Mei 2,034,850 1,498,760 73.65
6 Juni 2,250,600 1,700,640 75.56
7 Juli 2,420,216 2,189,290 90.46
8 Agustus 2,610,700 2,358,600 90.34
9 September 2,700,350 2,476,000 91.69
10 Oktober 2,825,400 2,648,720 93.75
11 November 3,204,800 3,184,090 99.35
12 Desember 3,625,600 3,507,720 96.75

Jumlah 27,370,316 24,081,840 1,030,44
Rata-rata 2,280,860 2,006,820 85.87

Sumber : Surat Kabar Harian Umum Lampung Post, 2008

Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat produktivitas tertinggi ada di bulan November sebesar 

99,35% sedangkan produktivitas terendah ada pada bulan Mei sebesar 73,65%. 

Apabila dihitung rata-rata secara keseluruhan sebesar 85,87% sedangkan standar keberhasilan 

yang ditetapkan perusahaan adalah 100%. Hal ini berarti perusahaan belum mencapai target yang 

diinginkan.

Jika tabel produktivitas dan tabel absensi kita bandingkan. Seharusnya produktivitas berbanding 

terbalik dengan tingkat absensi. Jika tingkat absensi karyawan tinggi maka produktivitas akan 

turun, sebaliknya jika tingkat absensi karyawan rendah, maka produktivitas tinggi. 

Sedangkan yang terjadi di Harian Umum Lampung Post adalah tingkat absensi tertinggi ada di 

bulan Maret namun produktivitas pada bulan Maret tetap tinggi. 

Ketidaksesuaian antara tingkat absensi dan produktivitas kemungkinan besar dipengaruhi oleh 

pengalaman kerja yang dimiliki oleh karyawan di Harian Umum Lampung Post.

Berikut ini tabel mengenai tingkat pendidikan dan pengalaman kerja karyawan bagian redaksi 

pada Harian Umum Lampung Post:



Tabel 4. Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja Karyawan Bagian Redaksi 
pada Harian Umum Lampung Post

Posisi Pendidikan Lama Bekerja
SMA D1 D3 S1 < 1 th 1-5 th > 5 th

Redaktur 3 - 1 7 2 3 6
Reporter 3 - - 10 4 6 3
Photographer 2 1 - - - 1 2
Korektor 3 - - 1 - 2 2
Jumlah Total 11 1 1 18 6 12 13

Sumber: Harian Umum Lampung Post 2008

Berdasarkan uraian diatas,  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ 

Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan bagian Redaksi 

Pada Surat Kabar Harian Umum Lampung Post”

1.2 Permasalahan

Peningkatan produktivitas karyawan biasanya berbanding terbalik terhadap tingkat absensi 

karyawan, namun kenyataan yang terjadi di Harian Umum Lampung Post adalah tingkat absensi 

yang tinggi belum tentu menurunkan tingkat produktivitas karyawan.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat penulis adalah:

” Apakah Pengalaman Kerja Mempunyai Pengaruh Terhadap Produktivitas Karyawan 

Bagian Redaksi Pada Surat Kabar Harian Umum Lampung Post”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian redaksi pada Surat Kabar Harian Umum Lampung Post di 

Bandar Lampung

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan langkah yang diambil terutama 

dalam bidang personalia yang berkaitan dengan pengalaman kerja dan produktivitas 

kerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh 

selama perkuliahan dan menambah pengalaman, wawasan serta belajar sebagai 

praktisi dalam menganalisis suatu masalah kemudian mengambil keputusan dan 

kesimpulan.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pengalaman kerja merupakan hal yang berperan penting dalam meningkatkan suatu efektivitas 

kerja. Karena orang yang mempunyai pengalaman kerja yang tinggi akan berusaha dengan 

sekuat tenaga supaya pekerjaanya dapat berhasil dengan sebaik-baiknya, yang akan membentuk 

suatu peningkatan produktivitas kerja. (Moekijat,1999)



Susilo Martoyo (2000:34) berpendapat bahwa masa kerja atau pengalaman kerja adalah mereka yang 

dipandang lebih mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang nantinya akan diberikan 

disamping kemampuan intelegasinya yang juga menjadi dasar pertimbangan selanjutnya.

Yang dimaksud pengalaman kerja dalam penelitian ini yaitu pengetahuan atau keterampilan yang 

telah diketahui dan dikuasai oleh seseorang sebagai akibat perbuatan atau pekerjaan yang telah 

dilakukan sebelumnya selama beberapa waktu tertentu.

Selain itu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja karyawan. Beberapa 

faktor lain mungkin juga berpengaruh dalam kondisi- kondisi tertentu, tetapi adalah tidak 

mungkin untuk menyatakan secara tepat semua faktor yang dicari dalam diri karyawan 

potensial . 

Indikator pengalaman kerja menurut Foster, 2001 yaitu :

1) Lama waktu/ masa kerja.

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh

seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah

melaksanakan dengan baik.

2) Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

 Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang 

dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami 

dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan 

merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu 

tugas atau pekerjaan.

3)  Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.



Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek – aspek tehnik peralatan dan 

tehnik pekerjaan.

(Foster, 2001 : 43).

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa seorang karyawan yang   berpengalaman akan 

memiliki gerakan yang mantap dan lancar,gerakannya berirama, lebih cepat menanggapi tanda – 

tanda, dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya, dan bekerja 

dengan tenang serta dipengaruhi factor lain yaitu : lama waktu/masa kerja seseorang, tingkat 

pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki dan tingkat penguasaan terjadap pekerjaan 

dan peralatan. Oleh karena itu seorang karyawan yang mempunyai pengalaman kerja adalah 

seseorang yang mempunyai kemampuan jasmani, memiliki pengetahuan, dan keterampilan untuk 

bekerja serta tidak akan membahayakan bagi dirinya dalam bekerja.

Untuk definisi kerja, produktifitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (keluaran) 

dengan keseluruhan sumber daya (masukan) yang dipergunakan per satuan waktu, definisi kerja 

ini mengandung cara atau metode pengukuran, walaupun secara teori dapat dilakukan secara 

tetapi secara praktek sukar dilaksanakan, terutama karena sumber daya masukan yang 

dipergunakan umumnya terdiri dari banyak macam dan di proporsi yang berbeda.

Ravianto dalam Nano Ismanto (2005) menyebutkan ada dua macam alat pengukuran 

produktivitas, yaitu :

1. Physical productivity, yaitu produktivitas secara kuantitatif seperti ukuran   (size), 

panjang, berat, banyaknya unit, waktu, dan biaya tenaga kerja.

2. Value productivity, yaitu ukuran produktivitas dengan menggunakan nilai uang yang 

dinyatakan dalam rupiah, yen, dollar dan seterusnya.



Pengukuran produktivitas kerja ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengetahui 

produktivitas kerja dari karyawan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan 

produktivitas kerja sesuai yang diharapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan indikator – indikator dari produktivitas kerja 

antara lain :

1) Penggunaan waktu

Penggunaan waktu yang baik oleh karyawan dalam bekerja akan mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan karena dengan menggunakan waktu yang efisien dan efektif 

karyawan dapat bekerja secara teratur dengan memperhatikan waktu yang ditentukan 

oleh perusahaan maka produktivitas kerja karyawan dapat diharapkan meningkat.

2) Hasil kerja

Hasil kerja karyawan dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Apabila hasil 

kerja karyawan baik maka produktivitas kerja karyawan juga baik karena ditunjang 

dengan daya kerja yang tinggi.

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

1.5 Hipotesis



Berdasarkan  latar belakang, permasalahan yang ada dan kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: Bahwa pengalaman kerja 

mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan pada Surat Kabar Harian 

Umum Lampung Post. 


