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ABSTRAK 

Siti Nurbaety, NPM : 4122.4.15.11.0102, judul : “Pengaruh Pengalaman 

Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota 

Banjar”. Pembimbing : Arip Budiman, ST., M.Pd. 

 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X (Disiplin) dan 

variabel Y (Kinerja Karyawan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada CV. Maju 

Mapan 24 Kota Banjar. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang 

berjumlah 30 orang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan data primer dan data sekunder, 

teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, kuesioner, wawancara, dan 

studi pustaka.  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 

sederhana dengan melakukan uji regresi dengan bantuan program aplikasi 

computer IBM SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 

Pengalaman Kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian t test dimana nilai 

thitung > ttabel atau 6,988 > 1,701. Sedangkan besarnya pengaruh Pengalaman Kerja 

yang dibuktikan dengan R square adalah sebesar 0,636 atau 63,6% sedangkan 

sisanya sebesar 36,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

 

 

 

 

Kata Kunci : Pengalaman Kerja, Prestasi Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Siti Nurbaety, NPM : 4122.4.15.11.0102, title : “Influence Of Work Experience 

On Employee Work Performance CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar”. Adviser : 

Arip Budiman, ST., M.Pd. 

 

 
In the study there were two variables, namely X variable (Discipline) and 

Y variable (Employee Performance). The study aimed to determine the effect of 

work experience on employee performance in the CV. Maju Mapan 24 Kota 

Banjar. The population in this study were 30 employees. 

This research used a descriptive and verification method with a 

quantitative approach. The data used were primary data and secondary data, the 

data collection techniques were using observation, questionnaires, interviews, 

and literature study.  

The analytical tool used in this study is a simple linear regression by 

conducting a regression test with the help of IBM SPSS version 23 computer 

application program. The results of the study indicate that partially Work 

Experience has a positive and significant effect on employee Job Performance. 

This is evidenced by the results of t-test where tcount> ttable or 6,988> 1,701. While 

the magnitude of the influence of Work Experience as evidenced by R square is 

0,636 or 63,6% while the remaining 36,4% is influenced by other variables not 

examined. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang Masalah 

 Dewasa ini peran Manajemen Sumber Daya Manusia di dunia kerja sangat 

menentukan bagi terwujudnya organisasi, tetapi untuk memimpin manusia 

merupakan hal yang cukup sulit. Karyawan selain diharapkan mampu, cakap dan 

terampil juga hendaknya berkemauan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja 

efektif dan efisien. Usaha mewujudkan semua itu, dibutuhkan peningkatan 

Sumber Daya Manusia sebagai perencana dan pelaksana dalam organisasi. 

Berbagai program pengelolaan dan pengembangan karyawan dilakukan 

perusahaan untuk mempertahankan atau meningkatkan produktivitas dan 

efektifitas karyawan yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kualitas 

perusahaan. Keberhasilan suatu usaha sangat ditentukan oleh orang-orang yang 

berada dalam organisasi, baik yang digerakkan maupun yang menggerakkan.  

Suatu perusahaan tidak akan berhasil mencapai tujuan apabila manusia yang 

bekerja di dalamnya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh usaha 

tersebut. Pegawai merupakan salah satu asset dalam perusahaan, karna tanpa 

karyawan aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Pegawai berperan penting dalam 

menerapkan sistem rencana, proses dan tujuan yang ingin dicapai. 

Setiap perusahaan tentu saja memiliki standar pencapaian karyawan yang 

berbeda-beda, jika karyawan tersebut mampu melewati standar pencapaian 

perusahaan selama waktu kerja yang diberikan maka karyawan tersebut 
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merupakan karyawan berprestasi. Setiap karyawan juga memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga prestasi 

dari masing-masing karyawan tentu berbeda.  

Karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik biasanya mendapatkan 

penghargaan dari perusahaannya, dapat berupa bonus, insentif, maupun promosi 

jabatan yang didapatkan atas pencapaian prestasi kerja selama jangka waktu 

tertentu yang ditentukan oleh perusahaan. Prestasi kerja karyawan merupakan 

suatu hal yang harus diketahui perusahaan agar dapat melakukan evaluasi 

seberapa besar prestasi yang berhasil diraih dalam suatu periode.  

“Prestasi kerja adalah suatu hasil yang diperoleh dari adanya kegiatan yang 

dilakukan oleh sesorang yang terlihat dari adanya peningkatan tingkat status 

seseorang dalam organisasi tempat ia bekerja.” (Steers, 2004:150).  

Pada dasarnya prestasi kerja merupakan suatu sikap dan falsafah hidup 

dimana seseorang memandang bahwa kehidupan hari ini lebih baik dari hari-hari 

kemarin, dan kehidupan besok harus lebih baik dari hari ini. Dengan falsafah 

hidup seperti ini, seseorang akan terdorong untuk tidak cepat merasa puas 

terhadap hasil- hasil yang telah dicapai, sehingga ia akan terus berusaha untuk 

meningkatkan kemauan dan kemampuan kerjanya. 

Prestasi pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor yang digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan prestasi kerja. Banyak 

faktor yang mempengaruhi prestasi kerja seperti motivasi, usaha, kemampuan dan 

pengalaman, namun dalam penelitian ini peneliti hanya akan meneliti salah satu 

faktor yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan yaitu pengalaman. 
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Pengalaman seseorang dalam bekerja dimaksud adalah pekerjaan yang akan 

dihadapi sudah pernah dilaksanakan dengan pikiran yang terpusat terhadap 

pekerjaannya dengan mengesampingkan hal-hal lain yang tidak berhubungan 

dengan pekerjaan tersebut. Prestasi lebih banyak dapat dicapai apabila seseorang 

menggunakan pola kerja teratur, disiplin dan konsentrasi, serta adanya 

pengalaman. 

Manusia yang bekerja dalam suatu organisasi harus mempunyai pengalaman 

kerja untuk mengikuti tuntutan zaman dan perubahan yang terus berkembang. 

Tetapi dalam hal ini pengalaman kerja harus diseimbangkan dengan kemampuan 

manusia tersebut untuk melaksanakan kinerja dalam organisasi.  

“Pengalaman kerja adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau 

masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas–tugas suatu 

pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik.” (Foster, 2001:40). 

Pengalaman kerja merupakan hal penting yang mencerminkan seberapa 

besar penguasaan keterampilan kerja dan pengetahuan seputar bidang kerja yang 

dimiliki karyawan. Apabila karyawan memiliki pengalaman kerja tinggi, tentu 

saja ia sering menemui berbagai permasalahan dalam bidangnya dan mengetahui 

bagaimana cara menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang 

dihadapinya. 

Berkaitan dengan masalah tersebut peneliti menentukan objek penelitian di 

CV. Maju Mapan 24 yang berdiri sejak bulan Agustus 2016 merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang retreading & repair / vulkanisir ban 

mobil terbesar pertama di Kota Banjar dengan layanan antar kirim dalam dan luar 
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kota serta bergaransi. Hal tersebut menjadikan perusahaan dapat bersaing dengan 

pasar karena dapat menghemat bagi perusahaan lain dalam mengganti ban yang 

sudah gundul, sobek, kembung dan lain-lain dengan menggunakan jasa vulkanisir 

sebelum ban harus diganti dengan ban baru/orisinil. Berhasil tidaknya suatu 

perusahaan cenderung ditentukan bagaimana pelayanan yang diberikan 

perusahaan dapat memenuhi keinginan dan kepuasan konsumen, sehingga 

menuntut karyawan untuk selalu melakukan perkerjaan secara profesional. 

Menurut peneliti, permasalahan yang terjadi pada karyawan CV. Maju 

Mapan 24 pada bulan Januari tahun 2019 yaitu dalam melaksanakan tugasnya  

ditemui adanya prestasi kerja pegawai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

karena pegawai sering dalam pekerjaannya tidak sesuai dengan target yang telah 

ditentukan seperti halnya penyelesaian target pencapaian pekerjaan perbulan serta 

terjadi penurunan prestasi kerja karyawan yang dapat dilihat dari tindakan yang 

menyebabkan pekerjaan yang kurang efektif atau menurunnya hasil kerja dari 

karyawan antara lain melalaikan pekerjaan, mengobrol, makan, merokok, istirahat 

sebelum waktunya, yang keseluruhan terjadi pada saat jam kerja. Beberapa 

karyawan tidak begitu memperhatikan prestasi kerja sehingga menjadi masalah 

bagi organisasi, salah satunya terhambatnya alur kerja antar karyawan maupun 

antar divisi. 

Menurunnya prestasi kerja pegawai bisa terlihat dari : 

1. Kurangnya tingkat pengetahuan pegawai terhadap permasalahan pekerjaan 

yang dihadapi. 
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2. Keterampilan pegawai masih rendah akibat tidak adanya pelatihan untuk 

menunjang pekerjaan.  

3. Tidak adanya umpan balik terhadap hasil kerja yang telah dicapai. 

4. Kualitas kerja pegawai seringkali dirasa kurang memuaskan. 

5. Ada beberapa unit kerja yang sering terlambat menyelesaikan pekerjaannya. 

Menurut pengamatan peneliti, akhir-akhir ini pengaruh menurunnya prestasi 

kerja pegawai CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar adalah masalah pengalaman kerja 

pegawai seperti halnya : beberapa karyawan masih kurang tingkat 

keterampilannya  karena kurangnya pengalaman kerja yang pernah didapatkan 

apalagi karyawan baru yang belum bisa menguasai pekerjaan yang diberikan, 

pelaksanaan tugas dan pekerjaan belum bisa dipahami, serta terdapat beberapa 

karyawan yang tidak belajar dari pengalaman, dimana masalah yang dihadapi 

seringkali sama sehingga timbul kesulitan yang dialami pada saat pelaksanakan 

tugas yang diberikan dan akan menyebabkan prestasi kerja karyawan kurang 

optimal.  

Pengalaman kerja berkaitan dengan kemampuan dan kecakapan karyawan 

dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. 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.  

Perusahaan yang memperhatikan pengalaman kerja tentu mendorong 

naiknya prestasi kerja karyawan. Masa kerja dapat menjadi acuan pengalaman 

kerja yang dimiliki seorang pegawai, semakin lama masa kerja yang dimiliki 
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seorang pegawai maka akan semakin kaya pengalaman kerja yang dimilikinya 

sehingga dapat menunjang keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuannya, sebab melalui faktor tersebut akan menciptakan tingkat prestasi kerja 

yang tinggi sehingga menunjang keberhasilan perusahaan.  

Demi memenuhi kepentingan sebagian besar pegawai lainnya serta 

organisasi yang lebih luas, maka kebijakan penilaian prestasi pegawai harus 

dilaksanakan dengan mengabaikan kepentingan sempit beberapa segelintir 

individu pegawai yang bermasalah seperti itu. Untuk itulah penilaian prestasi 

kerja menjadi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan tersebut 

telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.   

Penilian prestasi kerja bersifat umpan balik bagi karyawan itu sendiri. 

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan , manajer dan 

departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk 

memperbaiki prestasi kerja . Untuk mencapai prestasi kerja pegawai yang optimal, 

organisasi harus mampu menciptakan kondisi yang dapat mengakibatkan pegawai 

yang berpengalaman dalam bekerja dan memungkinkan pegawai untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki 

secara optimal.   

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

mengkaji permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul : 

“Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan CV. 

Maju Mapan 24 Kota Banjar 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengidentifikasi  masalahnya sebagai berikut :  

1. Beberapa karyawan masih kurang tingkat keterampilannya  karena 

kurangnya pengalaman kerja yang pernah didapatkan. 

2. Pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang diberikan belum bisa dikuasai 

sepenuhnya. 

3. Adanya beberapa karyawan yang datang tidak tepat waktu dan tanpa alasan 

yang jelas, pekerjaan tidak sesuai target, serta karyawan kurang 

memperhatikan prestasi kerja. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka peneliti bisa 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengalaman kerja karyawan di CV. Maju Mapan 24 Kota 

Banjar? 

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan di CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar ? 

3. Berapa besar pengaruh pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan 

di CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka tujuan penyusunan skripsi 

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 
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1. Untuk mengetahui seberapa besar pengalaman kerja karyawan di CV. Maju 

Mapan 24 Kota Banjar.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar prestasi kerja karyawan di CV. Maju 

Mapan 24 Kota Banjar. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman kerja terhadap 

prestasi kerja karyawan di CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat 

secara teoritis bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Peneliti 

Untuk menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan pembanding antara teori yang didapat dengan pelaksanaan di 

lapangan, serta untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat guna 

memperoleh gelar sarjana ekonomi. 

2. Universitas Winaya Mukti 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang 

berkaitan dengan pendidikan dalam memperkaya hasil penelitian yang 

berkaitan dengan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja pegawai. 

3. CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk 

meningkatkan prestasi kerja karyawan melalui pengalaman kerja yang baik. 
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1.4.2 Secara Praktis 

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat secara 

praktis bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Peneliti 

Menambah pengalaman bagaimana bekerja yang sebenarnya, dan dapat 

memberikan usulan dalam pengelolaan sumber daya manusia terutama 

tentang bagaimana meningkatkan pengalaman dan prestasi kerja karyawan. 

2. Universitas Winaya Mukti  

Sebagai tambahan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian ilmiah dimasa yang akan datang, khususnya dalam masalah 

pengaruh pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan. 

3. CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar  

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

perusahaan serta memberikan feedback yang digunakan sebagai bahan 

evaluasi dalam melakukan strategi yang tepat pada CV. Maju Mapan 24 

Kota Banjar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kerangka acuan yang disusun berdasarkan 

kajian berbagai aspek yang berhubungan dengan topik atau masalah peneliti. 

Peneliti akan memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah 

yang dihadapi. Teori yang dikemukakan disesuaikan dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengalaman kerja dan prestasi 

kerja.  

 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan hal yang penting bagi suatu organisasi atau 

instansi untuk mencapai tujuan dari organisasi atau instansi tersebut. Dalam 

manajemen sendiri bertujuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang 

tersedia dalam organisasi atau instansi. Agar pengertian manajemen ini lebih jelas 

ada beberapa pendapat ahli mengenai definisi-definisi manajemen diantaranya 

adalah : 

Menurut G.R Terry (2010:16) yang diterjemahkan oleh G. A Ticolau, 

mendefinisikan bahwa : 

“Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan 

pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”. 

 

Menurut Mary Parker Follet yg dikutip oleh Handoko (2014:8), 

mendefinisikan bahwa : 
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“Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui 

orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai 

tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk 

melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan”. 

 

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

manajemen adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengatur orang lain dalam 

suatu organisasi agar bekerja dengan efektif dan efisien sehingga mampu 

mencapai tujuan dari organisasi tersebut. 

 

2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang menangani 

permasalahan dalam ruang lingkup buruh, tenaga kerja, manajer dan pegawai. 

Manajemen sumber daya manusia sangat penting untuk aktivitas organisasi atau 

instansi agar tujuan dari instansi tersebut dapat dicapai. Agar pengertian 

manajemen sumber daya manusia ini lebih jelas ada beberapa pendapat ahli 

mengenai definisi-definisi manajemen sumber daya manusia diantaranya adalah : 

Menurut Armstrong dalam Donni Juni Priansa (2014:28), mendefinisikan 

bahwa : 

“Praktek sumber daya manusia (SDM) berkaitan dengan semua 

aspek tentang bagaimana orang bekerja dan dikelola dalam 

organisasi. Ini mencakup kegiatan seperti strategi SDM, manajemen 

SDM, tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen pengetahuan, 

pengembangan organisasi, sumber-sumber SDM, manajemen 

kinerja, pembelajaran dan pengembangan, manajemen imbalan, 

hubungan karyawan, kesejahteraan karyawan, kesehatan dan 

keselamatan, serta penyedia jasa karyawan.” 

 

Menurut Edwin B. Flippo dalan Donni Juni Priansa (2014:29), 

mendefinikan bahwa : 
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“Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian 

karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan individu, 

karyawan dan masyarakat”. 

 

Menurut Marwansyah (2010:3), mendefinisikan bahwa : 

“Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai 

pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang 

dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, 

rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, 

perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan 

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan 

industrial”. 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

2.1.2.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Adapun penjelasan tentang fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

menurut Edwin B. Flippo dalam Donni Juni Priansa (2014:32) ,yaitu : 

a. Pengadaan tenaga kerja adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

keperluan perusahaan. 

b. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan modal karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan 

masa kini maupun masa depan. 
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c. Kompensasi ialah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung 

(indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang yang 

diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil (sesuai dengan 

prestasi kerjanya) dan layak (dapat memenuhi kebutuhan primernya serta 

berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal 

dan eksternal konsistensi) 

d. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercapainya kerjasama yang serasi 

dan saling menguntungkan. 

e. Pemeliharaan adalah untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, 

mental dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sampai 

pensiun. 

f. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumberdaya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit 

terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah kegiatan dan kesadaran 

untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

g. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. Pemberhentian ini desebabkan oleh keinginan karyawan dan 

perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. 

Berdasarkan uraian diatas tentang fungsi-fungsi manajemen sumber daya 

manusia maka dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan. 
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2.1.3 Pengalaman Kerja  

2.1.3.1  Pengertian Pengalaman Kerja 

Di era globalisasi seperti sekarang ini persaingan dalam mencari 

pekerjaan semakin sulit. Selain pendidikan formal yang harus dimiliki, individu 

juga perlu memiliki pengalaman melalui tahapan masa kerja, serta mampu 

beradaptasi dengan lingkungannya dalam organisasi, untuk meniti karir dan 

pengembangan potensinya. Setiap manusia memiliki tingkat pendidikan yang 

berbeda – beda ada yang rendah ada pula yang tinggi hal ini sangat berpengaruh 

terhadap pengalaman kerja yang dimilikinya.  

Manulang (2004:15), Pengalaman kerja adalah “Proses pembentukan 

pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena 

keterlibatannya dalam pelaksanaan tugas pekerjaan”. 

Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia  “pengalaman dapat diartikan sebagai 

yang pernah dialami (dijalani, dirasa, ditanggung, dsb)”. 

Pengalaman seorang karyawan memiliki nilai yang sangat berharga bagi 

kepentingan karirnya dimasa yang akan datang, karena experience is the best 

teacher, maksud dari hal tersebut adalah bahwa seseorang belajar dari pengalaman 

yang pernah dialaminya. Idealnya adalah semakin lama seseorang bekerja maka 

kemampuan kerjanya akan semakin baik, dan tingkat penguasaan akan 

pekerjaannya pun semakin fasih. Jika hal ini terjadi, maka peluang untuk promosi 

akan sangat besar, karena karyawan yang berpengalaman dapat dikatakan sebagai 

sumber daya manusia yang siap pakai sehingga akan menguntungkan perusahaan. 
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Menurut Siagian (2007:52), “pengalaman kerja mengacu pada berapa lama 

seseorang bekerja, berapa banyak jenis pekerjaan atau jabatan yang pernah 

dilakukannya, dan berapa periode masa kerjanya pada masing-masing pekerjaan 

atau jabatan tersebut”.  

Hasil belajar dari pengalaman kerja akan membuat orang tersebut kerja 

lebih efektif dan efisien. Banyak sedikitnya pengalaman kerja akan menentukan 

atau menunjukan bagaimana kualitas dan produktivitas seseorang dalam bekerja, 

artinya cepat lambatnya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan akan 

dipengaruhi oleh seberapa banyak orang tersebut telah memiliki pengalaman kerja 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Ini berarti pengalaman akan juga 

mempengaruhi kemampuan dalam bekerja. 

Pengalaman kerja mempunyai pengaruh terhadap banyaknya produksi, 

besar kecilnya dan efisiensi yang dapat dilihat dari hasil produksi tenaga kerja 

yang diarahkan. Hal tersebut dapat dipahami karena terlatih dan sering mengulang 

suatu pekerjaan sehingga kecakapan dan keterampilan semakin dikuasai secara 

mudah, tetapi sebelumnya tanpa latihan, pengalaman-pengalaman yang pernah 

dimiliki akan menjadi berkurang bahkan terlupakan. 

Kenyataan menunjukkan bahwa adanya kecenderungan makin banyak 

pengalaman kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut dan memberikan 

kecenderungan bahwa yang bersangkutan memiliki keahlian dan keterampilan 

kerja yang relatif tinggi. Sebaliknya keterbatasan pengalaman kerja maka semakin 

rendah keahlian dan keterampilan kerja yang bersangkutan. 
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Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pengertian 

pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan 

seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat 

pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. 

 

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalaman Kerja  

Menurut Ahmad (2007:57), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pengalaman kerja seseorang adalah sebagai berikut:  

a) Waktu  

Semakin lama seseorang melaksanakan tugas akan memperoleh pengalaman 

kerja yang lebih banyak. 

b) Frekuensi  

Semakin sering melaksanakan tugas sejenis umumnya orang tersebut akan 

memperoleh pengalaman kerja yang lebih baik.  

c) Jenis tugas  

Semakin banyak jenis tugas yang dilaksanakan seseorang maka umumnya 

orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih baik.  

d) Penerapan  

Semakin banyak penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang 

dalam melaksanakan tugas tentunya akan dapat meningkatkan pengalaman 

kerja orang tersebut.  

e) Hasil  

Seseorang yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak akan dapat 

memperoleh hasil pelaksanaan tugas yang lebih baik.  
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Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja  karyawan, 

dalam kondisi tertentu menurut Mulyawati (2008: 26) adalah sebagai berikut  :  

1. Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan, kursus, latihan dan bekerja. 

Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang di waktu yang lalu.  

2. Bakat dan minat, untuk memperkirakan minat dan kapasitas atau 

kemampuan seseorang. 

3. Sikap dan kebutuhan (attitudes dan needs) untuk meramalkan tanggung 

jawab dan wewenang seseorang.  

4. Kemampuan-kemampuan analisis dan manipulatif untuk mempelajari 

kemampuan penilaian dan penganalisaan.  

5. Keterampilan dan kemampuan teknik, untuk menilai kemampuan dalam 

aspek-aspek teknik pekerjaan.  

 

2.1.3.3  Manfaat Dari Memiliki Pengalaman Kerja  

Manfaat pengalaman kerja adalah untuk kepercayaan, kewibawaan, 

pelaksanaan pekerjaan, dan memperoleh penghasilan (Soekarno, 2007:31). 

Berdasarkan manfaat masa kerja tersebut maka seseorang yang telah memiliki 

masa kerja lebih lama apabila dibandingkan dengan orang lain, akan memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

a) Mendapat kepercayaan yang semakin baik dari orang lain dalam 

pelaksanaan tugasnya.  

b) Kewibawaan akan semakin meningkat sehingga dapat mempengaruhi orang 

lain untuk bekerja sesuai dengan keinginannya.  
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c) Pelaksanaan pekerjaan akan berjalan lancar karena orang tersebut telah 

memiliki sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan 

untuk melakukan tugasnya.  

d) Dengan adanya pengalaman kerja yang semakin baik, maka orang akan 

memperoleh penghasilan yang lebih.  

 

2.1.3.4  Cara Mendapatkan Pengalaman Kerja  

Syukur (2007:83) menyatakan bahwa cara yang dapat dilaksanakan 

untuk memperoleh pengalaman kerja adalah sebagai berikut:  

a) Pendidikan  

Berdasarkan pendidikan seseorang, maka orang tersebut dapat memperoleh 

pengalaman kerja yang lebih banyak dari sebelumnya.  

b) Pelaksanaan Tugas  

Melalui pelaksanaan tugas sesuai dengan kemampuannya, maka seseorang 

akan semakin banyak memperoleh pengalaman kerja.  

c) Media Informasi  

Pemanfaatan berbagai media informasi, akan mendukung seseorang untuk 

memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak.  

d) Penataran  

Melalui kegiatan penataran, maka seseorang akan memperoleh banyak 

pengalaman dari orang yang menyampaikan bahan penataran tersebut.  

e) Pergaulan  

Melalui pergaulan sehari-hari, orang semakin banyak memperoleh 

pengalaman kerja untuk diterapkan sesuai dengan kemampuannya 
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f) Pengamatan  

Dengan mengamati, maka orang tersebut akan dapat memperoleh 

pengalaman kerja yang lebih baik sesuai dengan taraf kemampuannya. 

 

2.1.3.5 Pengukuran Pengalaman Kerja  

Pengukuran pengalaman kerja sebagai sarana untuk menganalisa dan 

mendorong efisiensi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Beberapa hal yang 

digunakan untuk mengukur pengalaman kerja seseorang adalah : 

1. Gerakannya mantap dan lancar  

Setiap karyawan yang berpengalaman akan melakukan gerakan yang 

mantap dalam bekerja tanpa disertai keraguan.  

2. Gerakannya berirama  

Artinya terciptanya dari kebiasaan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.  

3. Lebih cepat menanggapi tanda–tanda  

Artinya tanda–tanda seperti akan terjadi kecelakaan kerja. seorang 

pegawai yang berpengalaman dapat menduga akan timbulnya kesulitan / 

kecelakaan sehingga lebih siap menghadapinya karena didukung oleh 

pengalaman kerja yang dimiliki. 

4. Bekerja dengan tenang  

Seorang pegawai yang berpengalaman akan memiliki rasa percaya diri 

yang cukup besar.  

 

 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-kinerja.html
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2.1.4 Prestasi Kerja 

2.1.4.1 Pengertian Prestasi Kerja 

Prestasi kerja sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia 

prestasi kerja seorang karyawan dalam sebuah perusahaan sangat dibutuhkan 

untuk mencapai prestasi kerja bagi karyawan itu sendiri dan juga untuk 

keberhasilan perusahaan. Prestasi kerja untuk tiap-tiap orang tidaklah sama 

ukurannya karena setiap manusia itu berbeda. Perbedaan ini terletak pada diri 

maupun luar individu. 

Prestasi kerja seorang pegawai adalah hal yang sangat penting bagi 

suksesnya sebuah instansi atau organisasi , karena manusia sebagai salah satu 

faktor produksi yang merupakan penggerak atas faktor-faktor yang lain harus 

dapat dirangkum  menjadi satu kesatuan di dalam melaksanakan proses produksi 

pada instansi atau organisasi dengan cara yang paling efektif dan efisien sehingga 

dapat menghasilkan profit. 

Menurut Mangkunegara (2006:9) : 

“pengertian prestasi kerja disebut juga sebagai kinerja atau dalam 

bahasa Inggris disebut dengan performance. Pada prinsipnya, ada istilah 

lain yang lebih menggambarkan pada “prestasi” dalam bahasa Inggris 

yaitu kata “achievement”. Tetapi karena kata tersebut berasal dari kata 

“to achieve” yang berarti “mencapai”, maka dalam bahasa Indonesia 

sering diartikan menjadi “pencapaian” atau “apa yang dicapai”. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka istilah prestasi kerja disamakan 

dengan kinerja. 

 

Beberapa pendapat tentang definisi prestasi kerja menurut para ahli adalah: 

Malayu S.P. Hasibuan (2008:94), prestasi kerja adalah : “Prestasi kerja adalah 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

http://abdanfals.blogspot.com/2015/03/pengertian-prestasi-kerja-dan-aspek.html


21 
 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan dan kesungguhan serta 

waktu.” 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2017:67), prestasi kerja adalah 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya.” 

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja adalah 

hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan selama periode tertentu 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya: standar, target, sasaran 

atau kriteria yang telah disepakati bersama, dan personnel related-nya sehingga 

prestasi kerja merupakan salah satu tolak ukuran keberhasilan seorang karyawan 

dalam menjalankan tugasnya. Dengan tingkat prestasi kerja yang tinggi, tentunya 

perusahaan akan memperoleh laba yang cukup tinggi juga. 

 

2.1.4.2 Aspek-aspek Prestasi Kerja 

Menurut Edy Sutrisno (2017:152-153), aspek – aspek prestasi kerja adalah 

sebagai berikut : 

a) Hasil Kerja 

Tingkat kualitas maupun kuantitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana 

pengawasan dilakukan. 

b) Pengetahuan Pekerjaan 

Tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang akan 

berpengaruh langsung tehadap kuantitas atau kualitas dari hasil kerja. 

c) Inisiatif 

Tingkat inisiatif selama melaksankan tugas pekerjaan khususnya dalam hal 

penanganan masalah-masalah yang timbul. 

d) Kecekatan Mental 

Tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi kerja dan 

menyesuaikan dengan kerja serta situasi kerja yang ada. 

http://abdanfals.blogspot.com/2015/03/pengertian-prestasi-kerja-dan-aspek.html
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e) Sikap 

Tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan. 

f) Disiplin Waktu dan Absensi 

Tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran. 

 

2.1.4.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

Tingkat prestasi suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sumber daya yang dipergunakannya dalam meningkatkan pelayanan. Maka oleh 

karena itu, dalam meningkatkan prestasi ini, sumber daya manusia memiliki 

peranan yang sangat penting dan strategis, karena faktor-faktor lainnya sangat 

tergantung pada pemanfaatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2017 : 67), faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi kerja adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Kemampuan. 

Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realiti (knowledge + 

skill). Artinya, karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110 - 

120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil 

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan 

perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai  dengan keahliannya 

(the right man on the right place, the right man on the right job). 

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi 

yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk mencapai 

tujuan organisasi (tujuan kerja). 

 

Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri karyawan 

untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang 

karyawan harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap secara mental, 

fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang karyawan harus siap mental, mampu 
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secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai, mampu 

memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja . 

 

2.1.4.4 Ruang Lingkup Prestasi Kerja 

Pendapat Andrew E. Sirkula (1981) dalam Anwar Prabu 

Mangkunegara (2017 : 73 - 74) mengemukakan bahwa ruang lingkup pengukuran 

kinerja berumuskan sebagai berikut : 

1. Who (Siapa?) 

Pertanyaan ini mencakup : 

 Siapa yang harus dinilai ? Yaitu seluruh tenaga kerja yang ada dalam 

organisasi dari jabatan yang tertnggi sampai dengan pegawai jabatan 

terendah. 

 Siapa yang harus menilai ? Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh atasan 

langsung dan atasan tidak langsung. Atau penilai kinerja dapat ditunjuk 

orang tetentu yang menurut pemimpin perusahaan memiliki keahlian 

dalam bidangnya. 

2. What (Apa?) 

Apa yang harus dinilai, yaitu : 

 Objek / materi yang dinilai antara lain hasil kerja, kemampuan sikap, 

kepemimpinan kerja, dan motivasi kerja.  

 Dimensi waktu, yaitu kinerja yang dicapai pada saat ini (current 

performance)dan potensi yang dapat dikembangkan pada waktu yang akan 

datang (future otential) 
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3. Why (Mengapa?) 

Mengapa penilaian kinerja harus dilakukan? Hal ini untuk: 

 Memelihara potensi kerja, 

 Menentukan kebutuhan pelatihan kerja, 

 Dasar pengembangan karir, 

 Dasar promosi jabatan. 

4. When (bagaimana?) 

Waktu pelaksanaan penilaian kerja dapat dilakukan secara formal dan informal. 

 Penilaian kinerja secara formal dilakukan secara periodik, seperti setiap 

bulan, kwartal, triwulan, semester, atau setiap tahun. 

 Penilaian kinerja secara informal dilakukan secara terus menerus dan 

setiap saat atau setiap hari kerja. 

5. Where (Di mana?) 

Penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan pada dua alternative tempat : 

 Di tempat kerja (on the job appraisal). Pelaksanaan penilaian kinerja di 

tempat kerja pegawai yang bersangkutanm atau di tempat lain yang masih 

dalam lingkungan organisasinya sendiri. 

 Di luar tempat kerja (off the job appraisal). Pelaksanaan penilaian kinerja 

dapat dilakukan di luar organisasi dengan cara meminta bantuan konsultan. 

6. How (Bagaimana?) 

Bagaimana penilaian kinerja dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode 

tradisional (masa lalu) atau metode modern (masa depan). 
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2.1.4.5 Penilaian Prestasi Kerja 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya prestasi kerja seseorang, perlu 

dilakukan penilaian prestasi kerja. Karena baik departemen itu sendiri maupun 

karyawan memerlukan umpan balik atas upayanya masing-masing, maka prestasi 

kerja dari setiap karyawan perlu dinilai. 

T. Hani Handoko (2014: 135) menyatakan bahwa: 

“Penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah proses 

melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai 

prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-

keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para 

karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka.” 

 

Dari pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa keseluruhan unsur/komponen 

penilaian prestasi kerja diatas harus ada dalam pelaksanaan penilaian agar hasil 

penilaian dapat mencerminkan prestasi kerja dari para karyawan. 

Dalam sebuah organisasi, penilaian prestasi kerja karyawan merupakan 

mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan 

dan standar prestasi kerja karyawan dan memotivasi kinerja karyawan dalam 

waktu tertentu. Penilaian prestasi kerja berguna sebagai alat ukur untuk 

menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan. Kegiatan ini 

dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik 

kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. 

Penilaian prestasi kerja karyawan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan 

yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi 

kepegawaian lainnya. Penilaian prestasi kerja adalah sebagai salah satu fungsi 

manajemen yang berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi 
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pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur seobjektif mungkin hasil-hasil 

pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang 

mengukur rencana. 

 

2.1.4.6 Manfaat Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian prestasi kerja dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia 

dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja 

mereka. Oleh karena itu manfaat penilaian prestasi kerja menurut T. Hani 

Handoko (2014:135-136) dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Perbaikan Prestasi Kerja 

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer dan 

departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk 

memperbaiki prestasi. 

2) Penyesuaian-Penyesuaian Kompensasi 

Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam 

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi 

lainnya. 

3) Keputusan-Keputusan Penempatan 

Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa 

lalu atau antisipasinya. 

4) Kebutuhan-Kebutuhan Latihan dan Pengembangan 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. 

Demikian juga, prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang 

harus dikembangkan. 
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5) Perencanaan dan Pengembangan Karier 

Umpan balik prestasi kerja mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu 

tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti. 

6) Penyimpangan-Penyimpangan Proses Staffing 

Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan 

prosedur staffing departemen personalia. 

7) Ketidak-akuratan Informasional 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam 

informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau 

komponen-komponen lain sistem informasi manajemen personalia. 

Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan 

keputusan – keputusan personalia yang diambil tidak tepat. 

8) Kesalahan-kesalahan Desain Pekerjaan 

Prestasi kerja yang jelek merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain 

pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan 

tersebut. 

9) Kesempatan Kerja yang Adil 

Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan 

penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 

10) Tantangan-tantangan Eksternal 

Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor di luar lingkungan 

kerja seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial atau masalah-masalah 
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pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi, departemen personalia mungkin 

dapat menawarkan bantuan. 

 

2.1.4.7 Metode Penilaian Prestasi 

Terdapat beberapa metode penilaian prestasi kerja. Dalam menilai prestasi 

kerja karyawannya, suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa metode, 

tergantung pada keadaan perusahaan tersebut.  

Menurut T. Hani Handoko (2014: 142 - 152), metode penilaian prestasi 

kerja terbagi dalam 2 metode yaitu: 

A. Metode-metode penilaian berorientasi pada masa lalu 

Metode-metode penilaian berorientasi pada masa lalu terdiri dari: 

1. Rating Scale 

Barangkali bentuk penilaian prestasi kerja yang tertua dan paling 

banyak digunakan antara rating scale. Pada metode ini, evaluasi subyektif 

dilakukan oleh penilai terhadap prestasi kerja kerja karyawan dengan skala 

tertentu dari rendah sampai tinggi. Seperti ditunjukkan dalam gambar 2.1, 

evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai, yang membandingkan hasil 

pekerjaan karyawan dengan faktor-faktor (kiteria) yang dianggap penting 

bagi pelaksanaan kerja tersebut. Dalam banyak kasus, kiteria ini mungkin 

juga tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan kerja. 

Formulir penilaian biasanya diisi oleh atasan langsung dengan 

menandai tanggapan yang paling sesuai untuk setiap dimensi pelaksanaan 

kerja. Tanggapan-tanggapan penilai bias diberikan dengan nilai – nilai 
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numerik agar memungkinkan skor rata-rata dihitung dan diperbandingkan 

antara para karyawan. Kelebihan metode ini adalah tidak mahal dalam 

penyusunan dan administrasinya; penilai hanya melakukan sedikit latihan; 

tidak memakan waktu; dan diterapkan untuk jumlah karyawan yang besar. 

Bagaimanan juga, metode rating scale mempunyai banyak kelemahan. 

Kelemahan pertama adalah kesulitan dalam menentukan kiteria yang relevan 

dengan pelaksanaan kerja. Apalagi kalau formulir akan diterapkan untuk 

semua pekerjaan. Suatu kiteria penting bagi pekerjaan tertentu mungkin tidak 

tercakup dalam formulir penilaian. Bila kinerja prestasi kerja tertentu sulit 

diindentifikasikan, formulir bisa berisi variabel-variabel kepribadian yang 

tidak relevan dan mengurangi arti penilaian. Hasilnya adalah formulir dan 

prosedur yang distandardisasikan yang tidak selalu berhubungan dengan 

pelaksanaan kerja. 

Evaluasi deskriptif tersebut juga dapat diinterprestasikan dengan sangat 

bervarisasi oleh para penilai. Atau dengan kata lain, tipe penilaian ini 

merupakan peralatan penilaian yang subyektif. Bias penilai cenderung 

tercermin dalam metode skala penilaian. 
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Gambar 2.1 Contoh rating scale untuk evaluasi prestasi kerja 

PERUSAHAAN PULKERIA 

Rating Scale 

Instruksi : Untuk faktor-faktor prestasi berikut, cantumkan pada skala 

penilaian hasil evaluasi saudara terhadap karyawan yang benama seperti 

tertera di bawah ini. 

Nama Karyawan _________  Departemen ___________ 

Nama Penilai ____________  Tanggal ______________ 

Faktor – Faktor Penilaian Sangat 

Baik 

Baik Sedang Jelek 

Sangat 

Jelek 

 5 4 3 2 1 

1. Keandalan - - - - - 

2. Inisiatif - - - - - 

3. Kehadiran - - - - - 

4. Sikap - - - - - 

5. Kerjasama - - - - - 

. . . . . . 

. . . . . . 

n. Kualitas hasil kerja  - - - - - 

Total -+ -+ -+ -+ - = - 

     

Skor 

Total 
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2. Checklist 

Metode penilaian checklist dimaksudkan untuk mengurangi beban 

penilai. Penilai tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang 

menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik – karakteristik karyawan. 

Seperti metode rating scale, penilai biasanya adalah atasan langsung. 

Tetapi tanpa diketahui oleh penilai, departemen personalia bisa 

memberikan bobot pada item-item yang berbeda pada checklist. Pemberian 

bobot ini memungkinkan penilaian dapat dikuantifikasikan sehingga skor 

total dapat ditentukan. Gambar 2.2 menunjukan sebagian dari suatu 

weighted checklist. Botot dalam kurung biasanya dihilangkan dari formulir 

yang digunakan penilai. Metode checklist bisa memberikan suatu 

gambaran prestasi kerja secara akurat, bila daftar penilaian berisi item-item 

memadai. Meskipun metode ini praktis dan terstandardisasi, penggunaan 

kalimat-kalimat yang umum mengurangi keterkaitannya dengan pekerjaan. 
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PERUSAHAAN PARAMITA 

Performance Checklist 

Instruksi  : Periksa setiap item berikut dan terapkan pada karyawan yang 

bernama seperti tertera di bawah ini. 

Nama Karyawan  ___________ Departemen ______________ 

Nama Penilai_______________ Tanggal __________________ 

Bobot 

(6,5) 

(4,0) 

 

(3,9) 

 

(4,3) 

 

(2.7) 

. 

. 

. 

(0,2) 

 

1. Karyawan bersedia kerja lembur bila diminta 

2. Karyawan menjaga tempat kerja atau meja 

tetap rapi 

3. Karyawan bersedia membantu karyawan 

lain dengan   sikap kerjasama 

4. Karyawan merencanakan kegiatan – kegiatan 

sebelum mulai bekerja 

5. Karyawan merawat peralatan dengan baik 

 

 

 

n. karyawan mendengarkan saran orang lain 

tetapi jarang mengikutinya. 

Cek di sini 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

100,0 Total seluruh bobot  

Gambar 2.2 

Contoh Weighted Performance Checklist 
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Kebaikan checklist adalah ekonomis, mudah administrasinya, latihan 

bagi penilai terbatas, dan terstandardisasi. Kelemahannya meliputi 

penggunaan kiteria kepribadian di samping kiteria prestasi kerja, 

kemungkinan terjadinya bias penilai (terutama halo effect), interprestasi 

salah terhadap item – item checklist dan penggunaan bobot yang tidak 

tepat. Satu kelemahan lain adalah tidak memungkinkan penilai 

memberikan penilaian relative. Sebagai contoh, pada item 1 dalam 

gambar, karyawan yang bekerja lembur dengan senang hati memperoleh 

nilai yang sama dengan karyawan yang melakukannya dengan perasaan 

terpaksa. 

3. Metode Peristiwa Kritis 

Metode peristiwa kritis (checklist incident method) merupakan 

metode penilaian yang mendasarkan pada catatan-catatan penilai yang 

menggambarkan perilaku karyawan sangat baik atau sangat jelek dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Catatan-catatan ini disebut peristiwa-

peristiwa kritis. Bagaimana peristiwa tersebut dicatat oleh penyelia selama 

periode evaluasi terhadap setiap karyawan. Gambar 2.3 menunjukan 

sebuah contoh formulir penilaian dengan metode peristiwa kritis. 

Peristiwa-peristiwa diklasifikasikan menjadi berbagai kategori seperti 

pengendalian bahaya keamanan, pengawasan sisa bahan atau 

pengembangan karyawan. 

Metode peristiwa kritis sangat berguna dalam memberikan umpan 

balik kepada karyawan, dan  mengurangi kesalahan kesan terakhir.  
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Gambar 2.3 

Contoh Formulir Penilaian dengan Peristiwa Kritis 

Kelemahan-kelemahan metode ini adalah bahwa para atasan sering 

tidak berminat mencatat peristiwa-peristiwa kritis atau cenderung 

mengada-ada dan bersifat subyektif. 

 

 

Perusahaan “XYZ” 

Crtitical Incidents Worksheet 

 

Instruksi : Pada setiap kategori di bawah, catat peristiwa- peristiwa 

khusus perilaku karyawan yang sangat baik atau sangat jelek.  

Nama Karyawan____________     Departemen ________________ 

Nama Penilai ______________     Periode Penilaian _____ s.d. ___ 

(Pengendalian bahaya-bahaya Keamanan) 

Tanggal ……. Perilaku 

Karyawan Positif 

Tanggal …. Perilaku karyawan 

Negatif 

   

 

 

Pengawasan Sisa Bahan 

Tanggal……... Perilaku 

Karyawan Positif 

Tanggal …… Perilaku 

karyawan Negatif 
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4. Metode Peninjauan Lapangan 

Agar tercapai penilaian yang lebih terstandarisasi, banyak 

perusahaan menggunakan metode peninjauan lapangan (field review 

method). Dengan metode ini, wakil ahli departemen personalia turun ke 

“lapangan” dan membantu para penyelia dalam penilaian mereka. 

Spesialis personalia mendapatkan informasi khusus dari atasan langsung 

tentang prestasi kerja karyawan. Kemudian ahli itu mempersiapkan 

evaluasi atas dasar informasi tersebut. Evaluasi dikirim kepada penyelia 

untuk review, perubahan, persetujuan dan pembahasan dengan karyawan 

yang dinilai. Spesialis personalia bias mencatat penilaian pada tipe 

formulir penilaian apapun yang digunakan perusahaan. 

5. Tes dan Observasi Prestasi Kerja 

Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja bisa 

didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Tes mungkin tertulis 

atau peragaan keterampilan. Agar berguna tes harus reliable dan valid. 

6. Metode-metode Evaluasi Kelompok 

Ada beberapa teknik untuk mengevaluasi kelompok – kelompok 

karyawan. Penilaian-penilaian seperti ini biasanya dilakukan oleh penyelia 

atau atasan langsung. Metode-metode penilaian kelompok berguna untuk 

pengembilan keputusan kenaikan upah, promosi dan berbagai bentuk 

penghargaan organisasional karena dapat menghasilkan rangking 

karyawan dari yang terbaik sampai terjelek. Berbagai metode evaluasi 

kelompok diantaranya adalah : 
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1. Metode Ranking 

Metode ranking berarti penilai membandingkan karyawan yang 

satu dengan karyawan – karyawan lain untuk menentukan siapa yang 

lebih baik, dan kemudian menempatkan setiap karyawan dalam urutan 

dari yang terbaik sampai terjelek. Departemen personalia dapat 

mengetahui para karyawan tertentu yang lebih baik dari pada yang lain, 

tetapi tidak mengetahui berapa besar perbedaan prestasi kerja mereka. 

Karyawan yang mempunyai urutan nomor dua bisa jadi hampir sama 

baiknya dengan karyawan urutan pertama, atau sebaliknya sangat jauh 

bedanya. Kelemahan metode ini adalah kesulitan untuk menetukan 

faktor-faktor pembanding, subyek kesalahan karena kesan terakhir dan 

hallo effect. Kebaikannya menyangkut kemudahan administrasi dan 

penjelasannya. 

2. Grading atau forced distributions  

Pada metode ini penilaian memisah-misahkan atau “menyortir” 

para karyawan ke dalam berbagai klasifikasi yang berbeda. Biasanya 

suatu proporsi tertentu harus diletakan pada setiap kategori. Gambar 2.4 

menunjukan bagaimana penilai mengklasifikasikan 10 bawahan. Kiteria 

yang ditunjukan dalam gambar adalah untuk prestasi kerja keseluruhan 

(tetapi metode ini dapat digunakan untuk kiteria prestasi kerja lainnya). 
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Gambar 2.4 

Contoh Formulir Penilaian Dengan Metode Forced Distribution 

3. Point Allocation Method 

Metode ini merupakan bentuk lain metode grading. Penilai diberikan 

sejumlah nilai total untuk dialokasikan diantara para karyawan dalam 

kelompok, seperti ditunjukan dalam gambar 2.5 para karyawan yang lebih 

baik diberi nilai lebih besar dari pada para karyawan dengan prestasi kerja 

lebih jelek. Kebaikan metode alokasi nilai adalah bahwa penilai dapat 

mengevaluasi perbedaan relative diantara para karyawan, meskipun 

kelemahan-kelemahan hallo effect dan bias kesan terakhir masih ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUSAHAAN “BOLO” 

Forced Distribution Rating 

Klasifikasi : Prestasi Kerja Keseluruhan 

10% terbaik 20% berikutnya 40% menengah 20% berikutnya 10% terjelek 

Waluyo Renato 

Andriano 

Sujono 

Wakidi 

Gunaedi 

Triyanto 

Mutadi 

Bambang S. 

A. Gunawan 
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Perusahaan “BOLO” 

Point Allocation Rating 

  

Instruksi : Alokasikan seluruh 100 nilai kepada semua karyawan 

menurut kecakapan relative mereka. Karyawan dengan nilai tertinggi 

adalah kayawan terbaik. 

Nilai Karyawan 

18 

14 

12 

11 

. 

. 

. 

___ 

100 

Waluyu 

Renato 

Adriano 

Sujono 

. 

. 

. 

 

 

Gambar 2.5 

Contoh Formulir Penilaian dengan metode Point Allocation 

B. Metode-metode yang berorientasi pada masa depan 

Penilaian-penilaian yang berorientsi masa depan memusatkan pada prestasi 

kerja diwaktu yang akan datang melalui penilaian potensi karyawan atau 

penetapan sasaran-sasaran prestasi kerja dimasa mendatang. Teknik-teknik yang 

bisa digunakan adalah : 
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1. Penilaian Diri (self Appraisals) 

Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah untuk melanjutkan 

perkembangan diri. Bila karyawan menilai dirinya, perilaku definisif cenderung 

tidak terjadi, sehingga upaya perbaikan diri juga cenderung dilaksanakan. 

2. Penilaian psikologis (Physological Appraisals) 

Penilaian ini pada umumnya terdiri dari wawancara mendalam, tes-tes 

psikologi, diskusi dengan atasan langsung, dan review evaluasi – evaluasi lainnya. 

Penilaian psikologis, biasanya dilakukan oleh para psikolog, terutama digunakan 

untuk menilai potensi karyawan diwaktu yang akan datang. Evaluasi tersebut 

terutama digunakan untuk keputusan – keputusan penempatan dan 

pengembangan. Akurasi penilaian sepenuhnya tergatung pada keterampilan para 

psikolog. 

3. Pendekatan Management By Objectives (MBO) 

Inti pendekatan MBO adalah bahwa setiap karyawan dan penyelia secara 

bersama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran – sasaran pelaksanaan kerja 

diwaktu yang akan datang. Kemudian, dengan menggunakan sasaran tesebut, 

penilian prestasi kerja dilakukan secara bersama pula.  

4. Teknik Pusat Penilaian 

Untuk membantu identifikasi “talenta” manajemen diwaktu yang akan 

datang, banyak perusahaan besar mempunyai pusat-pusat penilaian. Assessment 

centers adalah suatu bentuk penilaian karyawan yang distandarisasikan di mana 

tergantung pada berbagai tipe penilaian dan penilai. Penilaian bias meliputi 
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wawancara mendalam, tes-tes psikologi, diskusi kelompok simulasi, dan 

sebagainya untuk mengevaluasi potensi karyawan diwaktu yang akan datang. 

 

2.1.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 
Egi 

Anggriawan 
2017 

Pengaruh 

Disiplin 

Terhadap 

Prestasi Kerja 

Guru PNS Pada 

SMK Negeri 1 

Ciamis 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa disiplin 

kerja berpengaruh 

terhadap prestasi 

kerja pegawai 

2 
Ori 

Afrianto 
2017 

Pengaruh 

Pengalaman 

Kerja, 

Pengawasan 

Pimpinan  

Terhadap 

Prestasi Kerja 

Pegawai Pada 

Kantor Camat 

Sitinjau Laut  

Kabupaten 

Kerinci 

Kuantitatif 

Diduga terdapat 

Pengaruh 

Pengalaman 

Kerja, 

Pengawasan 

Pimpinan 

Terhadap Prestasi 

Kerja Pegawai 

Pada Kantor 

Camat Sitinjau 

Laut Kabupaten 

Kerinci Baik 

Secara Parsial 

Maupun secara 

Simultan. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Karyawan yang sudah berpengalaman dalam bekerja akan membentuk 

keahlian dibidangnya, sehingga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan cepat 

tercapai.  
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“Prestasi karyawan dipengaruhi oleh pengalaman kerja karyawan, 

dimana semakin lama pengalaman kerja karyawan akan semakin 

mudah dalam menyelesaikan suatu produk dan semakin kurang 

berpengalaman kerja karyawan akan mempengaruhi kemampuan 

berproduksi, karyawan dalam menyelesaikan suatu produk.” 

(Soekarno, 2007:34).  

 

Dalam bukunya, Siagian (2007:54) menyatakan bahwa “pengalaman kerja 

dibutuhkan dalam hal peningkatan prestasi dan promosi jabatan”. 

Untuk memperjelas tentang arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, 

maka perlu diuraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian ini sehingga peneliti 

dapat menguraikan gambaran tentang pengaruh pengalaman kerja sebagai variabel 

independent, sedangkan prestasi kerja karyawan sebagai variabel dependent. Dari 

landasan teori diatas, terdapat hubungan antara pengalaman kerja terhadap 

prestasi kerja, artinya semakin baik pengalaman kerja maka akan semakin baik 

pula prestasi kerja karyawan.  

Penelitian ini penulis mengambil pendapat Foster (2001: 43)  untuk variabel 

Pengalaman Kerja (X1), ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman 

tidaknya seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja 

yaitu: 

a) 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. 

b) Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan yang Dimiliki 

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau 

informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup 
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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. 

c) Penguasaan Terhadap Pekerjaan dan Peralatan 

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik 

peralatan dan teknik pekerjaan. 

Untuk variabel prestasi kerja mengambil dari pendapat Anwar Prabu Negara 

(2017:67),  indikator prestasi kerja adalah : 

1. Kualitas 

Mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan. Biasanya 

diukur melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan, kebersihan hasil kerja. 

2. Kuantitas 

Banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada, yang perlu 

diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat 

diselesaikan.  

3. Pelaksanaan Tugas 

Kewajiban karyawan melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan 

dengan pekerjaan yang ditugaskan perusahaan. 

4. Tanggung Jawab 

Suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan 

hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. 
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Untuk lebih jelasnya, paradigma penelitian ini dapat dilihat pada bagan di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 

Paradigma Penelitian: 

Gambar di 2.6 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel bebas pengalaman 

kerja (X) berpengaruh terhadap variabel terikat prestasi kerja (Y). 

 

2.3    Hipotesis Penelitian 

Bertitik tolak pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut : “Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan di 

CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar.” 

 

Pengalaman Kerja (X) Prestasi Kerja (Y) 

a) Lama waktu / masa kerja, 

b) Tingkat Pengetahuan dan 

keterampilan yang 

dimiliki, 

c) Penguasaan tehadap 

pekerjaan dan peralatan. 

Sumber : Foster (2001:43) 

a) Kualitas, 

b) Kuantitas, 

c) Pelaksanaan tugas, 

d) Tanggung jawab. 

Sumber : Anwar Prabu 

Mangkunegara (2017:67) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode yang Digunakan 

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, 

mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data 

sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan 

kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok 

permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan 

diperoleh. Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2009: 160), “Metode 

penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya”.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode penelitian 

ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga 

kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.  

 Metode deskriptif menurut Sugiyono (2009:11) adalah sebagai berikut:  

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 

dengan variabel yang lain.” 

 

Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiyono (2009:8) adalah sebagai 

berikut : ”Metode verifikatif diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap 

populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan”.  
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif 

verifikatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan benar atau 

tidaknya fakta-fakta yang ada, serta menjelaskan tentang hubungan antar variabel 

yang diteliti dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis data. Pada 

penelitian ini metode deskriptif verifikatif digunakan untuk menguji apakah 

pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja pada CV. Maju 

Mapan 24 Kota Banjar, serta melakukan pengujian hipotesis apakah hipotesis 

tersebut diterima atau ditolak.  

Pendekatan kuantif menurut Sugiyono (2016: 8) adalah sebagai berikut:  

“Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada 

filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan 

untuk mengujii hipotesis yang telah ditetapkan.”  

 

Pendekatan kuantitatif merupakan upaya mengukur variabel-variabel yang 

ada dalam penelitian untuk kemudian dicari hubungan antara variabel tersebut. 

Pendekatan kuntitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek 

penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk 

oprasionalisasi variabel masing-masing. Reliabilitas dan validitas merupakan 

syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menggunakan pendekatan ini karena 

kedua elemen tersebut akan menentukan kualitas penelitian. 

3.1.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi merupakan “wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar yang berjumlah 30 karyawan. 

3.1.1.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2017:62) sampel merupakan : 

“Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari sampel kesimpulannya  akan dapat diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representative (mewakili).” 

 

Sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan CV. 

Maju Mapan 24 Kota Banjar yang berjumlah 30 karyawan. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini didapat dengan teknik pengambilan sampel (teknik 

sampling) Nonprobability Sampling dengan Sampling Jenuh. Menurut Sugiyono 

(2017:65) mendefinisikan Non-Probability Sampling yaitu:  

“Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi: 

sampling sistematis, kuota, aksidental, porpusive, jenuh dan 

snowball.”  

 

Peneliti menggunakan teknik sampling ini karena jumlah populasi kurang 

dari 30 orang. Menurut Sugiyono (2017 : 67) mendefinisikan sampling jenuh 

yaitu : 

“Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi 

relative kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin 

membuatgeneralisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain 
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sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi 

dijadikan sampel.” 

 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel  

Agar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu 

dipahami unsur-unsur yang menjadi dasar dalam suatu penelitian, yang termuat 

dalam operasionalisasi variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Variabel Bebas atau Independen (X) 

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen.” (Sugiyono, 2016:39). 

Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah “Pengalaman Kerja”. 

b. Variabel Terikat atau Dependen (Y)  

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.” (Sugiyono, 2016:39). Yang menjadi 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah “Prestasi Kerja”. 

Variabel-variabel yang digunakan harus dapat diukur dan didefiniskan 

dengan baik untuk mendukung pengujian, kemudian variabel-variabel tersebut 

disajikan dalam bentuk operasionalisasi variabel. Operasional variabel merupakan 

proses penguraian variabel penelitian ke dalam dimensi, indikator, dan item-item 

kuesioner. Syarat penguraian operasionalisasi dilakukan jika dasar teori dan 

indikator masing-masing variabel sudah jelas. Operasionalisasi variabel penelitian 

ini diuraikan dalam tabel 3.1 berikut: 
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Tabel 3.1. 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Indikator Sub Indikator Skala 

Pengalaman 

Kerja (X) 

Proses 

pembentukan 

pengetahuan 

atau 

keterampilan 

tentang metode 

suatu pekerjaan 

karena 

keterlibatannya 

dalam 

pelaksanaan 

tugas pekerjaan. 

(Manulang, 

2004:15) 

Lama waktu / 

masa kerja 

- Ukuran masa 

kerja yang telah 

ditempuh dalam 

memahami tugas-

tugas suatu 

pekerjaan. 

Ordinal 

Tingkat 

pengetahuan dan 

keterampilan 

yang dimiliki 

Mampu memahami 

dan menjalankan 

suatu pekerjaan. 

Ordinal 

Penguasaan 

terhadap 

pekerjaan dan 

peralatan 

Tingkat 

penguasaan teknik 

peralatan dan 

pekerjaan. 

Ordinal 

Prestasi 

Kerja (Y) 

Hasil kerja 

secara kualitas 

dan kuantitas 

yang dicapai 

oleh seorang 

pegawai dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan 

tanggung jawab 

yang diberikan 

kepadanya. 

(Anwar Prabu 

Mangkunegara

, 2017:67) 

Kualitas Mutu hasil kerja 

sesuai standar yang 

ditetapkan 

Ordinal 

Kuantitas Banyaknya hasil 

kerja sesuai waktu 

kerja  

Ordinal 

Pelaksanaan 

Tugas 

Melaksanakan 

pekerjaan yang 

ditugaskan 

Ordinal 

Tanggung Jawab Bertanggung jawab 

terhadap pekerjaan 

yang telah 

dilaksanakan 

Ordinal 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data  

 Sumber dan cara penentuan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, 

yaitu : 
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3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden. 

Sumber data primer diperoleh dengan cara membagikan kuesioner (angket 

penelitian) kepada objek yang akan diteliti, dalam hal ini karyawan kantor CV. 

Maju Mapan 24 Kota Banjar dan diisi secara langsung. 

3.3.2 Data Sekunder 

“Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui 

media perantara.” (Sugiyono, 2014:187). Misalnya data yang diperoleh dari arsip 

bagian personalia kantor CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian ini. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melaksanakan penelitian perlu ditentukan teknik pengumpulan data 

yang akan digunakan untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian lapangan (Field Research) : 

Adalah pengumpulan data dengan cara penelitian langsung ke objek 

penelitian untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara sebagai berikut : 

A. Observasi  

Metode ini merupakan pendekatan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap objek penelitian, sehingga memungkinkan dapat melihat objek 

yang sebenarnya. Semua data yang diperoleh diolah sedemikian rupa dan 

dijadikan sebagai analisis dalam pembuatan skripsi.  
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B. Kuisioner 

Menurut Sugiyono (2016: 142), kuesioner merupakan “Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada  responden untuk dijawabnya”. Jenis angket yang 

penulis gunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan 

jawabannya. Adapun alasan penulis menggunakan angket tertutup adalah: 

 Angket tertutup memberikan kemudahan kepada responden dalam 

memberikan jawaban, 

 Angket tertutup lebih praktis, 

 Keterbatasan waktu penelitian. 

Dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden akan 

menciptakan suatu kondisi  yang cukup  baik, sehingga responden dengan 

sukarela akan memberikan data objektif dan cepat.  

Penggunaan kuesioner ini dipilih dengan asumsi bahwa subyek penelitian 

(responden) merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Data 

primer yang diperoleh berdasarkan kuesioner diserahkan kepada responden, berisi 

pertanyaan mengenai indikator pengalaman kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan di CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar. 

Setelah data dan informasi dikumpulkan dan diolah data tersebut data 

tersebut dimasukkan ke dalam skala likert, yang mana menurut Sugiyono (2016: 

93) “Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Dari data kualitatif 
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yang diperoleh dijadikan data kuantitatif dengan memberikan skor nilai terhadap 

setiap pertanyaan kuisioner yang diberikan. 

Selanjutnya dari jawaban kuisioner yang diberikan kepada responden, 

dilakukan pembobotan untuk menilai secara kuantitatif terhadap jawaban 

responden tentang Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan CV. 

Maju Mapan 24 Kota Banjar. 

Penilaian yang akan diberikan pada jawaban pernyataan tersebut memiliki 

bobot nilai 1-5 dengan memperlihatkan pendapat positif. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3.2 

Formulasi Notasi, Nilai dan Predikat  

Masing-masing Pilihan Jawaban 

Notasi 
Nilai 

Positif 
Predikat 

SS 5 Sangat Tinggi 

S 4 Tinggi 

KS 3 Tidak ada Pendapat 

TS 2 Rendah 

STS 1 Sangat Rendah 

 Sumber : data diolah 

Perhitungan terhadap kuesioner dengan persentase menggunakan rumus 

sebagai berikut : 
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Keterangan : 

X = Jumlah persentase jawaban 

F = Jumlah jawaban / frekuensi 

n = Jumlah responden 

Setelah diketahui jumlah keseluruhan dari indikator maka untuk mengetahui 

klasifikasi penilaiannya dapat ditentukan dengan nilai-nilai interval sebagai 

berikut : 

    
                              

                   
 

 

C. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data berdasarkan berkas-berkas, 

dokumentasi atau catatan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Teknik ini 

digunakan unutk mengumpulkan data tentang sejarah perkembangan perusahaan, 

struktur organisasi, proses produksi, pemasaran, brosur dan sebagainya. 

D. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. “Interview 

digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang.” (Suharsimi Arikunto, 

2013:198). Mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yaitu karyawan 

CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar untuk memperoleh informasi (data) yang 

dibutuhkan. Wawancara digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari 

kuisioner dan dokumentasi. 
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2. Studi Pustaka (Library Research). 

Adalah pengumpulan data dengan cara pendekatan kepustakaan, dengan 

mempelajari beberapa literatur, hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya yang relevan dengan masalah yang diteliti. Cara ini dilakukan untuk 

memperoleh data sekunder yang menjadi landasan teori guna mendukung data 

yang diperoleh selama penelitian. 

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Rancangan Analisis 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini perlu diuji validitas dan 

reliabilitasnya agar data tersebut dapat difungsikan dengan baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal ini sangat penting dilakukan karena kualitas data 

nantinya akan sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Metode pengujian 

data yang dilakukan antara lain: 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono Sugiyono (2016: 121), “Instrumen yang valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) apa yang 

seharusnya diukur”. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi 

ukurnya agar data yang diperoleh bisa relevan dan sesuai dengan tujuan 

diadakannya pengukuran tersebut.  

Untuk mempermudah perhitungan uji validitas akan menggunakan program 

SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) for windows versi 23. Dari hasil 

perhitungan tersebut, maka kaidah keputusannya adalah : 
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a. Jika nilai korelasi  ≥ 0,30 maka pernyataan kuesioner dinyatakan valid, 

b. Jika nilai korelasi < 0,30 maka pernyataan kuesioner dinyatakan tidak valid. 

3.5.1.2  Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2016: 121), menyatakan bahwa “Reliabilitas adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama 

akan menghasilkan data yang sama”. Pengujian terhadap tingkat 

reliabilitas/keandalan dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat 

memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Instrumen (kuesioner) yang reliabel 

mampu mengungkapkan data yang dapat dipercaya. Pengujian ini juga bertujuan 

untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang 

handal, konsistensi, stabil dan dependibalitas, sehingga bila digunakan berkali-

kali dapat menghasilkan data yang sama. 

Untuk mempermudah perhitungan uji reliabilitas akan menggunakan 

program SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) for windows versi 23. 

Dari hasil perhitungan tersebut, maka kaidah keputusannya adalah : 

c. Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka pernyataan kuesioner dinyatakan 

reliable, 

d. Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60 maka pernyataan kuesioner dinyatakan 

tidak reliable. 

3.5.2 Pengujian Hipotesis 

3.5.2.1 Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis korelasi yang dimaksud adalah untuk menguji keeratan 

hubungan Pengalaman Kerja terhadap Prestasi Kerja karyawan CV. Maju Mapan 
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24 Kota Banjar. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

  
  (   )  (  )(  ) 

√(   (   )  (  )    (   )  (  )         
 

Keterangan : 

R = Koefisien Korelasi  

X  = Skor Variabel bebas (Independent Variable) 

Y  = Skor Variabel terikat (Dependent Variable) 

n = Jumlah Frekuensi (Sampel) 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang 

ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang 

tertera pada tabel 3.3 sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Selanjutnya untuk mengolah data dan menganalisis data yang telah 

tersedia akan digunakan perangkat lunak program SPSS agar hasilnya lebih 

kredibel dan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. 
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3.5.2.2 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. “Koefisien 

determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu 

variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain.” 

(Santoso dan Ashari, 2005: 125). Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika koefisien 

determinasi bernilai nol berarti variabel independen sama sekali tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen dan jika koefisien determinasi semakin mendekati 

satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Selain itu koefisien determinasi dipergunakan untuk 

mengetahui presentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh 

variabel bebas (X). Nilai koefisien determinasi (r
2
) menunjukkan persentase 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Menjelaskan 

besarnya kontribusi yang diberikan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Rumus koefisien determinasi dapat ditunjukkan sebagai berikut : 

KD = r² x 100% 

Keterangan :  

KD = Koefisien Determinasi 

r²      = Koefisien Korelasi. 

3.5.2.3  Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana, analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan. 
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Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y) atau dalam artian ada variabel yang 

mempengaruhi dan ada variabel yang dipengaruhi. Analisis ini untuk mengetahui 

arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah 

positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Rumus regresi 

linier sederhana dengan rumus sebagai berikut : 

       

Selain itu nilai a dan b dapat dicari dengan rumus berikut : 

  
(   )(    )   (   )(     ) 

      (   ) 
 

 

  
          (   )(   ) 

      (   ) 
 

Keterangan : 

X  = Skor Variabel bebas (Independent Variable) 

Y  = Skor Variabel terikat (Dependent Variable) 

a  = Nilai konstansta 

b = Koefisien regresi untuk variabel bebas 

3.5.2.4 Uji t (t-test) 

Untuk membuktikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka 

dihitung dengan rumus uji t sebagai berikut : 
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 √   

√    
 

 Keterangan : 

 thitung = Nilai t 

 r = Nilai koefisien korelasi 

 n  = Jumlah sampel  

Dengan tingkat kesalahan 5%, maka dilakukan uji dua arah. Selanjutnya 

membandingkan antara thitung dengan ttabel yaitu : 

1. Jika t hitung >
 
t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara pengalaman kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar. 

2. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara pengalaman kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan  

CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang pendaurulangan (vulkanisir) ban. Vulkanisir ban adalah suatu proses 

perbaikan (daur ulang) ban yang sudah aus terpakai menjadi seperti baru 

(rekondisi) dengan cara memberi telapak/tread pada permukaan ban tanpa 

merubah bentuk ataupun merek pada ban dasar dengan jaminan kekuatan/daya 

tahan tingkat keausan 90% jika dibandingkan dengan ban original, dengan harga 

relatif murah yang dapat menghemat pengeluaran biaya sekitar 50% - 75%. 

CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar merupakan anak perusahaan dari Bangun 

Jaya Rubber yang memproduksi lapisan ban berupa bunga ban yang disebut 

dengan istilah liner ban. Liner merupakan bahan yang digunakan dalam proses 

vulkanisir. Liner ban digunakan untuk membungkus ban bekas yang telah licin. 

Proses pembungkusan ban tersebut bertujuan untuk menghasilkan liner ban baru 

untuk mengganti liner ban lama yang rusak dan tipis.  

Perusahaan Bangun Jaya Rubber telah beroperasi selama lebih kurang 27 

tahun dalam bidang ban yang memproduksi beberapa produk vulkanisir ban 

seperti Cushion Gum, Camelback Compound, Sidewall Veneer dan Procured 

Tread Liner.  
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CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar berdiri pada bulan Agustus 2016 dan 

baru beroperasi selama lebih dari 2 tahun, berlokasi di Jl. Raya Batulawang 24 

Cikabuyutan Timur Kota Banjar. 

 

Gambar 4.1  Tempat Usaha CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar 

Sumber : Dokumen Pribadi 

4.1.1.2 Visi dan Misi  

Visi dapat diartikan sebagai tujuan perusahaan atau lembaga dan apa 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut pada masa yang akan 

datang, sedangkan misi perusahaan diartikan suatu pernyataan tentang apa yang 

harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi 

tersebut. Adapun visi misi CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar sebagai berikut 

 Misi dari CV. Maju Mapan 24 adalah  

1) Memprioritaskan pada mutu, prestasi dan nilai produk melalui riset dan 

pengembangan untuk menciptakan kualitas yang terbaik bagi pelanggan.  

2) Menawarkan harga terbaik dan bergaransi di pasar vulkanisir 
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3) Memberikan layanan antar kirim dalam dan luar kota 

4) Menggunakan peralatan dan mesin vulkanisir modern 

5) Menyediakan layanan jasa vulkanisir ban dengan kualitas tinggi  

6) Menciptakan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

bersama  

4.1.1.3 Stategi Singkat Perusahaan  

Setiap badan usaha, apapun bentuk skala dan bisnis yang dijalankan, 

tentunya memiliki tujuan utama mencari keuntungan/profit, tidak terkecuali CV. 

Maju Mapan 24. Namun tujuan tersebut tidak begitu saja dapat diperoleh ditengah 

persaingan yang ketat dengan para kompetitor. Untuk mengantisipasi hambatan-

hambatan yang ada dalam mencapai tujuan perusahaan, CV. Maju Mapan 24 telah 

menjalankan beberapa strategi untuk menata dan mengelola promosi dan 

pemasaran, antara lain:  

a. Melakukan promosi penjualan berupa pemberian potongan harga,  

b. Membuat gudang penampungan untuk memudahkan dalam 

mengumpulkan ban. 

CV. Maju Mapan 24 juga akan melakukan beberapa strategi lainnya, yaitu:  

a. Sistem promosi yang efektif melalui brosur,  

b. Membentuk tim sales yang solid, yang kemudian disebar ke berbagai 

daerah.  

Selain menjalankan strategi di atas, CV. Maju Mapan 24 dalam skala 

intern juga terus mengelola manajamen produksi kearah yang lebih baik agar 

produksi berjalan lancar. Pengelolaan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan 
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biaya yang semakin lama semakin efisien. Langkah-langkah yang ditempuh antara 

lain meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki jalur distribusi. 

 

4.1.2 Aspek Kegiatan Usaha 

CV. Maju Mapan 24 adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang 

pendaurulangan (vulkanisir) ban. Pendaurulangan ban bertujuan untuk mengolah 

ban lama menjadi ban baru dan layak digunakan kembali. Jenis ban yang didaur 

ulang pada pabrik ini adalah ban besar yang digunakan oleh alat angkut berat 

seperti kontainer, truk, bus, forklift, dll. yang digunakan oleh angkutan umum, 

dan angkutan yang digunakan untuk keperluan bisnis.  

Segi pemasaran CV. Maju Mapan 24 untuk wilayah Jawa Barat meliputi 

Bandung, Cianjur, Sukabumi, Pangandaran, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, 

Cirebon , Indramayu, Majalengka , dan daerah Jawa Tengah meliputi Purwokerto, 

Kebumen, Batang, Pekalongan, Pemalang, Cilacap, yang pendistribusiannya 

langsung ke konsumen dan agen, dimana sistem penjualan dilakukan secara tunai 

dan kredit. 

 

4.1.2.1 Produk Ban Jasa 

Produk Ban jasa di bagi menjadi ban radial dan ban bias. Ban radial yaitu 

terdiri dari ban ukuran 11R22.5, 1100R20, 1000R20, sedangkan Ban Bias yaitu 

terdiri dari ban ukuran 1100-20, 1000-20, 900-20, 825-16, 750-16, 700-16, 750-

15, 700-14.  
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 Radial 

 

11 R 22.5 

 

1100 R 20 

 

1000 R 20 

 

 Bias 

 

1100 - 20 

 

1000 - 20 

 

900 - 20 

 

825 - 16 

 

750 - 16 

 
 

700 - 16 
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750 - 15 700 - 14 

 

Gambar 4.2 Produk Ban Jasa 

Sumber : Dokumen Pribadi 

4.1.2.2 Produk Telapak Ban / Tipe Tread 

Telapak ban dibuat dengan berbagai macam pola dengan tujuan 

membuang air, mengurangi suara mendesis dan menanggulangi berbagai faktor 

yang timbul karena kondisi permukaan jalan serta jenis kendaraan yang 

menggunakannnya. Telapak ban di CV. Maju Mapan 24 menawarkan telapak ban 

tipe BC11, BC22, BC33, BC44, BC55, BC66, BC77, BC88, dan BC98. 

 

Gambar 4.3 Produk Tipe Tread / Telapak  

Sumber : Dokumen CV. Maju Mapan 24 
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4.1.3 Struktur Organisasi  

Stuktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan secara 

sistematis hubungan kerjasama dari setiap orang dalam suatu organisasi. Dengan 

struktur organisasi tersebut diharapkan dapat diinformasikan secara jelas kepada 

semua karyawan  agar setiap personil yang ada di dalam organisasi mengetahui 

garis wewenang dan tanggung jawab sehingga mendorong mereka melaksanakan 

aktifitas masing-masing dengan baik dan mendukung tercapainya tujuan 

perusahaan dengan efektif dan efisien.  

CV. Maju Mapan 24 memiliki struktur organisasi yang berbentuk organisasi 

garis (line organization) Bentuk organisasi ini adalah suatu bentuk organisasi 

yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. 

Mulai dari pimpinan tertinggi sampai jabatan-jabatan terendah. Antara eselon satu 

dengan eselon yang lain masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang 

atau komando.  

Artinya bentuk atau hubungan lini ditunjukkan dengan adanya pelimpahan 

wewenang dari pimpinan dalam bidang pekerjaan tertentu dapat langsung 

dilimpahkan kepada departemen yang menangani pekerjaan tersebut yang menjadi 

bawahan dari pimpinan. Struktur organisasi lini ini biasanya digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan kecil. 
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4.1.3.1 Gambar Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.4  Struktur Organisasi 

Sumber : Dokumen CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar. 

4.1.3.2 Uraian Pekerjaan  

Secara garis besar pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing 

jabatan dalam struktur organisasi pada CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar adalah : 

1. Chief Executive Officer (CEO) 

a) Merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional 

bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan 

pemasaran. 

b) Mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan dengan 

keefektifan dan biaya seefisien mungkin. 
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c) Merencanakan, mengelola, dan mengeksekusi perencanaan strategi bisnis 

baik untuk jangka waktu menengah maupun panjang dengan mengacu 

pada visi dan misi perusahaan 

d) Mengambil berbagai keputusan strategis yang berdampak baik bagi 

perusahaan berdasarkan hasil analisis data dan fakta baik yang telah 

menjadi jejak rekam (record) perusahaan maupun analisis terhadap 

berbagai faktor lingkungan bisnis 

e) Menjaga stabilitas keunggulan kompetitif perusahaan dan meningkatkan 

kompetensi utama perusahaan dan mengimplementasikannya. 

f) Membuat kebijakan, prosedur, dan standar pada organisasi perusahaan 

 

2. Pimpinan 

a) Bersama dengan para Kepala Bagian menjalankan, mendelegasikan dan 

memonitor misi dan visi kepada divisinya masing-masing. 

b) Bersama dengan para Kepala Bagian mengelola berdasarkan masin g-

masing policy dan strategi perusahaan serta selalu up to date dengan 

perubahan yang ada. 

c) Memonitor penerapan policy dan strategi setiap divisi dalam divisiny a 

dengan malakukan r ap at divisi secara berkala. 

d) Menganalisa masalah yang timbul, mendiskusikanny a dengan bawahan dan 

atau atasan, serta memutuskan tindakan yang diperlukan sesuai dengan 

wewenangnya. 

e) Mengkoordinasi budget divisi, laporan atas segala aktivitas divisi dalam 

rangka pengendalian biaya, pertanggung-jawaban keuangan, serta 

pemberian informasi up to date kep ada Manajemen. 

f) Memonitor piutang (A/R) secara keseluruhan dan memberikan perhatian 

khusus terhadap customer dengan outstanding y ang besar. 

g) Melaksanakan tertib administrasi dalam perusahaannya 

h) Memonitor pengiriman barang dan ketepatan waktu pengiriman ke 

customer. 
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i) Memonitor dan mengkoordinasi pengiriman dokumen tagihan dan ketepatan 

waktu  pembayaran customer. 

j) Berkoordinasi dengan para Kepala Bagian untuk rotasi dan mutasi 

karyawan. 

k) Memonitor,menganalisa dan memproses penjualan sesuai dengan batas 

wewenang approval ( persetujuan ). 

l) Membina hubungan baik dengan pihak suppliers, customers, aparat 

pemerintahan, perbankan dan pihak lain y ang dibutuhkan sesuai dengan 

Sistem Pengendalian Mutu. 

m) Menerapkan peraturan perusahaan secara tegas dan konsisten.  

n) Menegur secara lisan maupun tulisan kepada bawahan bila menyimpang dari 

aturan dan strategi sesuai dengan Sistem Pengendalian Mutu. 

o) Mengatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab kepada para 

Karyawannya 

p) Memonitor dan mengusulkan untuk dilakukan perubahan operasional 

perusahaan bila diperlukan 

q) Menandatangani berkas sesuai kewenangan dan atas nama Perusahaan 

r) Berhak menolak berkas yang tidak benar / menyimpang 

s) Meminta copy atas semua berkas / laporan yang beredar diperusahaan / 

dikeluarkan perusahaan 

t) Menolak pengeluaran yang tidak sah atau tidak dapat dipertanggung 

jawabkan 

 

3. Wakil Pimpinan : 

a) Menjalankan, mendelegasikan, memonitor misi dan visi perusahaan yang 

diterapkan yang diterapkan oleh perusahaan. 

b) Mengelola perusahaan dalam bidang produksi, pemasaran, operasional dan 

penagihan berdasarkan polcy dan strategi perusahaan sesuai dengan Sistem 

Manajemen Mutu serta selalu up to date dengan perubahan yang ada. 
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c) Menganalisa masalah yang timbul, mendiskusikannya dengan bawahan 

atau atasan, serta memutuskan tindakan yang diperlukan sesuai dengan 

wewenangnya. 

d) Memonitor piutang (A/R) secara keseluruhan dan memberikan perhatian 

khusus terhadap debitur dengan outstanding yang benar. 

e) Memonitor dan melaksanakan tertib administrasi administrasi sesuai 

dengan Sistem Manajemen Mutu. 

f) Membina hubungan baik dengan pihak luar seperti supplier, customer, 

aparat pemerintahan, konsultan dan badan sertifikasi serta pihak lain sesuai 

Sistem Manajemen Mutu. 

g) Melaksanakan coaching dan counseling kepada bawahannya dalam hal 

pengelolaan dan penerapan policy serta strategi perusahaan sesuai dengan 

Sistem Manajemen Mutu untuk menunjang terciptanya kultur kerja yang 

baik. 

h) Menerapkan peraturan perusahaan secara tegas dan konsisten sesuai 

dengan Sistem Manajemen Mutu. 

i) Menegur secara lisan maupun tulisan kepada bawahan bila menyimpang 

policy dan strategi sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu. 

j) Mengatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab. 

k) Menanda tangani berkas sesuai kewenangan, khususnya yang bersifat 

strategis dan atas nama perusahaan. 

 

4. Accounting 

a) Membuat jurnal voucher di dalam mencatat seluruh transaksi perusahaan. 

b) Menerima dan mengontrol bukti-bukti dalam pencatatan jurnal voucher. 

c) Mengontrol kas atas semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk 

operasional perusahaan. 

d) Menyimpan, menerima, memberi dan mencatat faktur AR konsumen 

kepada sales. 

e) Melakukan stock opname setiap akhir bulan, serta mencocokannya dengan 

Admin Marketing dan admin produksi. 
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f) Memonitor saldo bank dan melakukan rekonsiliasi rekening koran. 

g) Mengeluarkan secara periodik laporan keuangan untuk keperluan 

manajemen lap.rugi laba, cash flow, necara & perubahan modal. 

h) Menyiapkan SPT Ppn, PPh 21, PPh 25, PPh 23, PPh 22 setiap bulannya.  

i) Melakukan konseling kepada atasan langsung maupun tidak langsung dan 

menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dalam melakukan 

operasional sehari-hari. 

j) Menerapkan peraturan perusahaan secara tegas, disiplin dan konsisten 

sesuai  dengan prosedur perencanaan kerja. 

 

5. Finance Staff (Kasir) 

a) Mengatur penerimaan dan pengeluaran kas untuk keperluan operasional 

perusahaan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. 

b) Membuat laporan pemakaian kas dan rekapannya untuk dilaporkan kepada 

Accounting  

c) Melakukan pembayaran gaji karyawan 

d) Mengontrol daftar kehadiran karyawan 

e) Melakukan kegiatan transaksi yang berhubungan dengan bank seperti 

mencairkan BB/Cek, setor tunai, transfer, memonitor saldo bank, 

melakukan rekonsiliasi rekening koran, dll. 

f) Membuat laporan pembantu hutang usaha dan hutang lain-lain 

g) Memonitor hasil pencairan cek / giro bilyet pada keesokan harinya untuk 

mengetahui apakah ada tolakan / tidak. Jika ada, mengambil cek / giro 

bilyet tolakan tersebut beserta warkatnya. 

h) Memonitor terhadap pemakaian seluruh buku kuitansi yang dikeluarkan 

secara manual 

i) Bertanggung jawab atas penyimpanan uang, cek dan bilyet giro 

j) Menganalisa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan uang 

k) Melakukan konseling kepada atasan langsung maupun tidak langsung dan 

menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dalam melakukan 

operasional sehari-hari. 
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l) Menerapkan peraturan perusahaan secara tegas, disiplin dan konsisten 

sesuai  dengan prosedur perencanaan kerja. 

 

6. Supervisor Marketing : 

a) Membina hubungan dengan konsumen melalui kunjungan – kunjungan 

rutin. 

b) Memeriksa data calon konsumen dan daftar hitam konsumen untuk 

mengetahui : 

 apakah calon konsumen tersebut merupakan konsumen baru atau repeat 

order (pesan kembali) dan tidak termasuk dalam daftar hitam 

konsumen.  

 jika konsumen repeat order (pesan kembali), periksa history 

pembayaran, saldo piutangnya serta komentar dari bagian staf keuangan 

dan staf marketing. 

c) Bersama dengan bagian penjualan membuat rencana kunjungan ( harian / 

Mingguan / Bulanan ) dan rencana pencapaian target untuk penjualan, 

serta membuat laporan hasil kunjungan dan pencapaian target tersebut. 

d) Mengumpulkan informasi dan membuat laporan situasi pasar seperti 

produk baru, harga penjualan, dan aktifitas kompetitor lainnya secara 

periodik. 

e) Menampung dan menerima saran serta kritikan dari konsumen, 

melaporkan dan mengatasi dengan melaksanakan perbaikan sesuai dengan 

Sistem Manajemen Mutu. 

f) Melayani dan memproses calon konsumen yang akan membeli produk dan 

segera mengubungi Bagian Penjualan untuk ditindak lanjuti atas 

kebutuhan calon konsumen. 

g) Mengadakan pertemuan dengan bawahannya secara periodik dan sewaktu 

– waktu bila diperlukan. 

h) Melaksanakan coaching ( pembinaan ) dan koordinasi kepada bawahannya 

dalam hal pengelolaan dan penerapan policy serta strategi perusahaan 

untuk menunjang terciptanya kultur kerja yang baik. 
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i) Menganalisa masalah yang timbul, mendiskusikannya dengan bawahan 

dan atau atasan, serta memutuskan tindakan yang diperlukan sesuai dengan 

wewenangnya. 

j) Menentukan pemberian diskon produk kepada konsumen dengan 

persetujuan dari Pimpinan ( Manajer ). 

k) Menolak pengiriman / memproduksi barang atas konsumen yang masih 

ada tunggakkan. 

l) Menetapkan batas waktu pembayaran untuk konsumen dalam pembelian 

barang. 

m) Mengkoordinir penjualan, agar dapat meningkatkan tingkat penjualan dan 

apakah penjualan sesuai dengan target. 

n) Membantu mengatasi permasalahan tim sales dan ikut melakukan atau 

mendampingi presentasi tim sales jika diperlukan. 

 

7. Admin Marekting 

a) Melakukan pengawasan kepada sales dan konsumen dengan membina 

hubungan dengan para sales dan konsumen melalui kontak rutin ( melalui 

chat pribadi, telepon dll ).  

b) Menerima nota pengambilan barang dari sales dan membuat jadwal 

produksi ke dalam Surat Perintah Kerja ( SPK ) 

c) Memonitor Surat Perintah Kerja ( SPK ) produksi barang sesuai fisiknya 

untuk selanjutnya dikirim ke produksi 

d) Memonitor pengeluaran barang sesuai dengan jadwal pengiriman barang.  

e) Menghubungi bagian ekspedisi untuk pengiriman barang.  

f) Membuat faktur pengiriman barang untuk sales yg selanjutnya diberikan 

kepada konsumen 

g) Mengontrol hasil produksi harian di Nota Laporan Hasil Produksi/ 

Melakukan QC bersama Helper 

h) Menjalankan stock opname setiap satu bulan sekali. 

i) Membuat laporan data piutang konsumen 

j) Membuat laporan data operasional ban 
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k) Membuat laporan data pemeliharaan kendaraan perusahaan  

l) Melakukan konseling kepada atasan langsung maupun tidak langsung dan 

menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dalam melakukan 

operasional sehari-hari. 

m) Menerapkan peraturan perusahaan secara tegas, disiplin dan konsisten 

sesuai  dengan prosedur perencanaan kerja. 

 

8. Sales Marketing 

a) Memonitoring penjualan dan pembayaran customer  

b) Mensosialisasikan dan memberitahu informasi mengenai penjualan yang 

baru kepada konsumen 

c) Bekerja sama dengan personil lain untuk memastikan kelancaran 

operasional 

d) Melakukan market survey 

e) Melakukan negosisiasi dengan pelanggan  

f) Menjaga hubungan kerja sama dengan pelanggan 

g) Merencanakan dan membuat sistem penjualan yang baik 

h) Membuat catatan penjualan 

i) Mengatur pengiriman barang pesanan kepada pelanggan 

j) Menyusun jadwal pengiriman barang dan bukti pengiriman 

k) Memeriksa dan meneliti kebenaran barang yang dikirim 

l) Membantu admin marketing dalam meneliti dokumen pengiriman barang 

 

9. Supir 

a) Tanggung jawab jalur-jalur yang akan dilewati 

b) Memberikan pelayanan yang terbaik dalam berkendaraan 

c) Melaporkan kondisi kendaraan ke atasannya 

d) Bisa bekerja sama bersama team maupun mandiri 

e) Melakukan pengiriman barang bersama sales 

f) Menyediakan akomodasi pengangkutan, baik pengangkutan bahan baku, 

pengangkutan staff dan karyawan serta pengangkutan barang dari kantor 

ke pabrik dan sebaliknya.  
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g) Bertanggung jawab terhadap kondisi angkutan, serta melakukan perawatan 

terhadap segala jenis transportasi 

h) Melakukan konseling kepada atasan langsung maupun tidak langsung dan 

menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dalam melakukan 

operasional sehari-hari. 

i) Menerapkan peraturan perusahaan secara tegas, disiplin dan konsisten 

sesuai  dengan prosedur perencanaan kerja. 

 

10. Kepala Produksi 

a) Melakukan pengawasan terhadap proses produksi mulai dari, penerimaan  

bahan baku, proses produksi. 

b) Melakukan pengawasan terhadap karyawan pada bagian produksi 

c) Mengawasi pengolahan masak panas atau masak dingin 

d) Mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas dan waktunya sesuai 

dengan perencanaan yang sudah dibuat 

e) Bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi 

kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan penolong 

maupuan produk yang sudah jadi di gudang 

f) Bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi 

berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar 

g) Bertanggung jawab pada peningkatan ketrampilan dan keahlian 

karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya 

h) Berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada 

perusahaan yang berkaitan dengan bagian produk 

i) Mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal 

sampai menjadi barang jadi. 

j) Mengawasi pemakaian bahan baku, dan bahan pembantu lainnya dengan 

meminimalkan pemborosan dan kegagalan proses. 

k) Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu 

barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 
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l) Mengawasi pembuatan laporan produksi, yang meliputi laporan absensi, 

pemakaian bahan baku, hasil produksi, dan jam berhenti (stoppage) tiap - 

tiap mesin 

 

11. Admin Produksi 

a) Menerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari Admin Marketing untuk 

melakukan kegiatan produksi. 

b) Menyiapkan setiap bahan baku yang akan diperlukan untuk melakukan 

proses produksi. 

c) Melakukan pendataan setiap bahan baku yang digunakan di Nota 

Pemakaian Bahan Baku. 

d) Mengontrol setiap bahan baku yang baru datang dan dicatat ke buku 

stock. 

e) Mengontrol kembali dari setiap hasil produksi. 

f) Melakukan proses finishing barang jadi sesuai dengan Surat Perintah 

Kerja dan Lembar Hasil Produksi. 

g) Melakukan pendataan hasil produksi harian di Lembar Hasil Produksi 

untuk selanjutnya diserahkan kepada Admin Marketing 

h) Membina hubungan baik dengan setiap divisi dan menerapkan peraturan 

perusahaan dengan konsisten. 

i) Melakukan counseling kepada atasan dan menerapkan system manajemen 

mutu secara konsisten dalam melakukan operasional sehari-hari. 

j) Memberikan keterangan tambahan atau label pada barang jadi. 

k) Melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana khususnya yang ada 

pada lokasi produksi. 

l) Membuat dan memonitor pengeluaran Purchase Order (PO) sesuai 

dengan kebutuhan dan jumlah stok barang.  

m) Memonitor memberikan laporan Anggaran Produksi (A/P) kepada divisi 

accounting dan membuat rekapannya.  

n) Memonitor stok bahan baku maupun barang jadi untuk membuat suatu 

planning kerja dalam pembelian bahan baku dan produksi.  
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o) Menerapkan peraturan perusahaan secara tegas, disiplin dan konsisten 

sesuai dengan prosedur perencanaan kerja.  

p) Membuat keputusan atas selisih stok yang terjadi sesuai dengan system 

manajemen mutu. 

q) Membina hubungan dengan para supplier melalui kontak rutin ( melalui 

chat pribadi ,telepon dll ).  

r) Mengawasi segala peralatan yang ada di dalam pabrik 

s) Menolak orang yang tidak berkepintangan memasuki ruang produksi 

tanpa izin. 

 

12. Satpam 

a) Merencanakan dan melaksanakan program keamanan 

b) Melayani tamu yang datang ke kantor 

c) Bertanggung jawab terhadap pengamanan di lingkungan kantor 

d) Bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi ketertiban umum di 

lingkungan kantor 

e) Pengawasan semua gerak gerik orang yang dianggap mencurigakan  

f) Melakukan konseling kepada atasan langsung maupun tidak langsung dan 

menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dalam melakukan 

operasional sehari-hari. 

g) Menerapkan peraturan perusahaan secara tegas, disiplin dan konsisten 

sesuai  dengan prosedur perencanaan kerja. 

 

13. Helper & Office Boy / Girl 

a) Menjaga kebersihan di lingkungan kantor 

b) Menyusun jadwal kebersihan yang sesuai dengan jam kerja  

c) Mengangkat dan mengangkut barang dan bahan baku antar departemen 

d) Membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer dan 

perlengkapan lainnya. 

e) Mengirim/mengambil dokumen antar Divisi/Bagian. 

f) menyiapkan minum karyawan. 

g) Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan area tanggung jawabnya. 
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h) Mencuci piring, gelas & perlengkapan makan/minum di kantor 

i) Membersihkan kaca ruang kerja 2x/minggu 

j) Membersihkan dan merawat peralatan-peralatan kantor  

k) Membantu admin marketing dalam melakukan pengecekkan ban/QC 

sesuai Laporan Hasil Produksi 

l) Melakukan konseling kepada atasan langsung maupun tidak langsung 

dan menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dalam 

melakukan operasional sehari-hari. 

m) Menerapkan peraturan perusahaan secara tegas, disiplin dan konsisten 

sesuai  dengan prosedur perencanaan kerja 

 

14. Staff Produksi 

a. Building → melakukan proses penempelan karet compound dengan casing 

b. Inspection → melakukan penilaian terhadap ban yang layak diproduksi 

c. Repairing → melakukan perbaikan casing yang cacat 

d. Buffing → membuang alur ban dengan rata sehingga membentuk 

permukaan yang kasar agar mudah untuk proses selanjutnya 

e. Skiving → melakukan pembersihan luka kembali, casing yang telah 

melalui proses buffing 

f. Cementing → melakukan proses pemberian cairan cement keseluruh 

permukaan telapak ban 

g. Chamber  → melakukan proses pembungkusan ban yang hendak 

divulkanisir dan melakukan proses pematangan cushion gum bertujuan 

untuk menyatukan semua elemen, casing & tread. 

h. Sprider & monorail → memasukkan ban dalam kedalam casing ban, 

melakukan pemasansgan envelope, velg, dan fleng untuk selanjutnya ban 

digantung di monorail untuk proses pemasukan ban ke dalam chamber. 

i. Masing – masing melakukan quality contol untuk memastikan bahwa ban 

yang telah selesai diproses dapat dipertanggungjawabkan & memenuhi 

standat sebelum diserahkan kembali ke konsumen. 
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j. Membersihkan dan merawat alat-alat produksi yang digunakan dan selalu 

merapikan selesai melakukan proses produksi. 

k. Pengecekan perlengkapan produksi sebelum dilakukan produksi 

l. Mengoperasikan mesin yang digunakan untuk produksi. 

m. Menjaga kebersihan ruang dan mesin produksi. 

 

4.1.4  Kepegawaian 

Berdasarkan hasil penyebaran quesioner kepada 30 responden karyawan 

CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar didapatkan informasi mengenai kepegawaian 

responden yaitu berdasarkan unit kerja, umur, tingkat pendidikan, masa kerja, dan 

jelnis kelamin. Berikut ini adalah tabel-tabel yang menjelaskan tentang 

kepegawaian pada CV. Maju Mapan 24 yang dibagi kedalam 5 bagian : 

1. Kepegawaian Berdasarkan Unit Kerja  

Hasil penyebaran kuesioner diperoleh data kepegawaian berdasarkan unit 

kerja responden yang di jelaskan pada Tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1  Data kepegawaian berdasarkan unit kerja 

No. Unit Kerja Jumlah Persentase 

1 Chief Executive Officer (CEO) 1 3% 

2 Pimpinan 1 3% 

3 Wakil Pimpinan 1 3% 

4 Supervisor Marketing 1 3% 

5 Accounting 1 3% 

6 Admin Marketing 1 3% 

7 Admin Keuangan 1 3% 

8 Admin Produksi 1 3% 
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9 Sales 4 13% 

10 Supir 5 17% 

11 Kepala Produksi 1 3% 

12 Staff Produksi 9 30% 

13 Security 1 3% 

14 Helper & OB 1 3% 

15 Office Girl 1 3% 

Total 30 100% 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 30 orang responden, 1 

orang responden (3%) memegang unit kerja sebagai Chief Executive Officer 

(CEO), 1 orang responden (3%) memegang unit kerja sebagai Pimpinan, 1 orang 

responden (3%) memegang unit kerja sebagai wakil pimpinan, 1 orang responden 

(3%) memegang unit kerja sebagai Supervisor Marketing, 1 orang responden (3%) 

memegang unit kerja sebagai Accounting. 1 orang responden (3%) memegang unit 

kerja sebagai Admin Marketing, 1 orang responden (3%) memegang unit kerja 

sebagai Admin Keuangan, 1 orang responden (3%) memegang unit kerja sebagai 

Admin Produksi, 4 orang responden (13%) memegang unit kerja sebagai Sales, 5 

orang responden (17%) memegang unit kerja sebagai Supir, 1 orang responden 

(3%) memegang unit kerja sebagai Kepala Produksi, 9 orang responden (30%) 

memegang unit kerja sebagai Staff Produksi, 1 orang responden (3%) memegang 

unit kerja sebagai Security, 1 orang responden (3%) memegang unit kerja sebagai 

Helper & OB dan 1 orang responden (3%) memegang unit kerja sebagai Office 
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Girl. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

memegang jabatan sebagai staf produksi. 

 

2. Kepegawaian Berdasarkan Umur 

 Komposisi mengenai tingkat usia responden karyawan CV. Maju Mapan 

24 Kota Banjar terbagi menjadi empat kelompok dan jumlah responden pada 

masing – masing kelompok dapat dilihat pada table 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 Data kepegawaian berdasarkan umur 

No. Umur Jumlah Persentase 

1 < 20 2 6% 

2 >= 20 11 37% 

3 >= 30 11 37% 

4 >= 40 6 20% 

Total 30 100% 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan table 4.2 dapat diketahui bahwa 30 responden yaitu 

karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar menunjukan bahwa sebanyak 2 

responden atau sebesar 6% berusia <20 Tahun, 11 responden atau 37% berusia 

>=20 Tahun, 11 responden atau 37% berusia >= 30 Tahun, dan 6 responden atau 

20% berusia >=40 Tahun.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 

melakukan kegiatan opersional instansi banyak memperkerjakan pegawai yang 

professional sehingga dapat memberikan dukungan proses pelayanan. 
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3. Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh 

responden yaitu para karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar dapat dilihat 

pada table 4.3 berikut : 

Tabel 4.3  Data kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

1 S1 3 10% 

2 DIII 1 3% 

3 DII 2 7% 

4 SMA / SMK 19 63% 

5 SMP 5 17% 

Total 30 100% 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan table 4.3 dari 30 responden karyawan CV. maju Mapan 24 

Kota Banjar dapt diketahui bahwa sebanyak 3 responden atau 10% adalah S1, 1 

responden atau 3% adalah DIII, 2 responden atau 7% adalah DII, 19 responden 

atau 63% adalah SMA / SMK, 5 responden atau 17% adalah SMP. Berdasarkan 

hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan CV. Maju 

Mapan 24 Kota Banjar memiliki tingkat pendidikan tertinggi SMA.  

4. Kepegawaian Berdasarkan Masa Kerja 

Lama bekerja seorang karyawan diketahui dari mulai masuk kerja di 

perusahaan sampai sekarang. Untuk mengetahui lama bekerja responden yaitu 

para karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar secara lengkap dapat dilihat pada 

tabel 4.4 berikut : 
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Tabel 4.4  Data kepegawaian berdasarkan masa kerja 

No. Masa Kerja Jumlah Persentase 

1 < 1 tahun 9 30% 

2 > 1 tahun 10 33% 

3 > 2 tahun 11 37% 

Total 30 100% 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 dari 30 responden yaitu karyawan CV. Maju 

Mapan 24 kota banjar dapat diuraikan bahwa sebanyak 9 responden atau 30% 

telah bekerja di perusahaan kurang dari 1 tahun dan sebanyak 10 responden atau 

33 % telah bekerja lebih dari setahun serta 11 responden atau 37 % telah bekerja 

selama lebih dari 2 tahun.dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar karyawan telah bekerja pada perusahaan yaitu selama lebih dari 2 tahun. 

Hasil tersebut juga dapat membuktikan bahwa selama ini para karyawan 

bekerja di perusahaan telah memiliki masa kerja yang lama, menunjukkan adanya 

kesetiaan yang tinggi dari karyawan. 

5. Kepegawaian Berdasarkan Jenis kelamin 

Gambaran dan jumlah jenis kelamin para karyawan CV. Maju Mapan 24 

Kota Banjar, secara lengkap dapat dilihat pada table 4.5 berikut : 

Tabel 4.5  Data kepegawaian berdasarkan jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 23 77% 

2 Perempuan 7 23% 

Total 30 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarakan table 4.5, dari 30 responden yaitu para karyawan CV. Maju 

Mapan 24 Kota Banjar menunjukan bahwa sebanyak 23 responden atau sebesar 

77% adalah laki-laki dan 7 responden atau 23 % adalah perempuan. Hasil tersebut 

dapat membuktikan bahwa karyawan pada CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar 

banyak memperkerjakan tenaga kerja laki-laki. Kenyataan tersebut membuktikan 

bahwa karyawan yang melakukan mobilitas yang tinggi sehingga banyak 

memperkerjakan karyawan laki-laki. 

 

4.1.5 Fasilitas yang Dimiliki 

Fasilitas yaitu segala sesuatu yang terdapat dalam perusahaan yang 

ditempati dan dinikmati oleh karyawan baik dalam hubungan langsung dengan 

pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Failitas kerja berperan untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan. Fasilitas yang dimiliki oleh CV. Maju 

Mapan 24 adalah sebagai berikut : 

4.1.5.1 Fasilitas Operasional 

Fasilitas operasional yang dimiliki CV. Maju Mapan 24 yaitu : ruang 

wakil pimpinan, Ruang Accounting, Ruang Admin Marketing, Ruang Admin 

Produksi, Ruang Admin Keuangan, Ruang Meeting, Tempat Penyimpanan Arsip, 

Gudang, Kendaraan Operasional, dan Ruang Produksi, berikut penjelasannya : 

1. Ruang Wakil Pimpinan  

Fasilitas yang dimiliki oleh Wakil Pimpinan yaitu terdapat 1 meja, 2 

kursi, 1 laptop, 1 printer, 1 telepon, 1 tempat file, dan 1 tempat alat tulis kantor.  
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Gambar 4.5  Ruang Wakil Pimpinan  

Sumber : Dokumen Pribadi 

2. Ruang Accounting  

Fasilitas yang dimiliki oleh Accounting yaitu terdapat 1 Meja, 2 Kursi, 1 

Komputer, 1 Tempat File, dan 1 Tempat alat tulis kantor. 

 

Gambar 4.5  Ruang Accounting 

Sumber : Dokumen Pribadi 

3. Ruang Admin Marketing  

Fasilitas yang dimiliki oleh Admin Marketing yaitu terdapat 1 meja, 2 

kursi, 1 komputer, 1 printer, 1 lemari file, 1 papan tulis, dan 1 tempat alat tulis 

kantor. 
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Gambar 4.7 Ruang Admin Marketing  

Sumber : Dokumen Pribadi 

4. Ruang Admin Produksi  

Fasilitas yang dimiliki oleh Admin Produksi yaitu terdapat 1 Meja, 2 

Kursi, 1 Komputer, 2 printer, 1 Tempat File, dan 1 tempat alat tulis kantor. 

 

Gambar 4.8 Ruang Admin Produksi 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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5. Ruang Admin Keuangan  

Fasilitas yang dimiliki oleh Admin Keuangan yaitu terdapat 2  Meja, 2 

Kursi, 1 Komputer, 1 Printer, 1 Tempat File, 1 Letter Tray. 

 

Gambar 4.9 Ruang Admin Keuangan 

Sumber : Dokumen Pribadi 

6. Ruang Meeting 

 

Gambar 4.10 Ruang Meeting 

Sumber : Dokumen Pribadi 
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7. Tempat Penyimpanan Arsip 

  

Gambar 4.11 Lemari Arsip, Brankas, Laci, Filling Cabinet  

Sumber : Dokumen Pribadi 

8. Gudang 

  

Gambar 4.12 Gudang 

Sumber : Dokumen Pribadi 

9. Kendaraan Operasional 

Kendaraan Operasional CV. Maju Mapan 24 memiliki 3 kendaraan 

Mitsubishi L300, 1 Mobil Mitsubishi colt diesel, 1 mobil Suzuki Escudo, dan 1 

mobil Suzuki carry.  
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Gambar 4.13 Kendaraan Operasional 

Sumber : Dokumen Pribadi 

10. Ruang Produksi 

Fasilitas kerja di Ruang Produksi terdiri dari 15 mesin matres, 1 mesin 

Chamber, 1 mesin building, 1 mesin sprider, 1 mesin inspection, 1 mesin 

monorail, dan 1 mesin buffing. 

   

   

Gambar 4.14 Ruang Produksi 

Sumber : Dokumen Pribadi 

4.1.5.1 Fasilitas Umum 

Fasilitas umum yang di miliki CV. Maju Mapan 24 yaitu : ruang tunggu, 

toilet & wastafel, dapur, mushola, dan tempat parkir, berikut penjelasannya : 
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1. Ruang Tunggu 

 

Gambar 4.15  Ruang Tunggu 

Sumber : Dokumen Pribadi 

2. Toilet & Wastafel 

 

Gambar 4.16  Toilet & Wastafel 

Sumber : Dokumen Pribadi 

3. Dapur 

 

Gambar 4.17  Toilet & Wastafel  

Sumber : Dokumen Pribadi 
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4. Mushola 

 

Gambar 4.18  Mushola 

Sumber : Dokumen Pribadi 

5. Tempat Parkir 

 

Gambar 4.19 Tempat Parkir  

Sumber : Dokumen Pribadi 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pelaksanaan Variable X  

4.2.1.1 Tabel Distribusi Frekuensi  

Pernyataan Pengalaman Kerja memiliki  pernyataan dengan dua belas 

pilihan jawaban. Hasil tanggapan responden terhadap item pernyataan variabel 

Pengalaman Kerja dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. 
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Tabel 4.6. Tanggapan Responden mengenai: 

“Dengan pengalaman kerja yang saya miliki, dapat membantu saya dalam 

melakukan pekerjaan yang saya lakukan saat ini” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 5 25 17% 

Setuju 4 20 80 67% 

Kurang Setuju 3 4 12 13% 

Tidak Setuju 2 1 2 3% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 119 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.6. diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 5 orang atau 17%, menyatakan setuju sebanyak 20 orang 

atau 67%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 4 orang 

atau 13%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 1 orang 

atau 3% dan yang meyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0%. 

Total skor yang didapatkan pada tabel 4.6 adalah 119. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan pengalaman kerja 

yang dimiliki, dapat membantu dalam melakukan pekerjaan yang lakukan saat ini. 

Tabel 4.7. Tanggapan Responden mengenai: 

“Pengalaman kerja yang saya miliki, membantu saya menyelesaikan tugas-

tugas secara efektif dan efisien” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 5 25 17% 

Setuju 4 22 88 73% 

Kurang Setuju 3 3 9 10% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 122 100% 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak  5 orang atau 17%, menyatakan setuju 

sebanyak 22 orang atau 73%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 3 orang atau 10%, sedangkan responden dengan jawaban 

tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0% dan yang meyatakan sangat tidak 

setuju berjumlah 0 orang atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.7 

adalah 122. Hasil ini menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan 

mengatakan setuju dengan pengalaman kerja yang dimiliki, membantu 

menyelesaikan tugas-tugas secara efektif dan efisien. 

Tabel 4.8. Tanggapan Responden mengenai: 

“Pengalaman kerja yang saya miliki, membantu mengurangi kesalahan-

kesalahan yang saya lakukan pada saat melaksanakan pekerjaan” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 9 45 30% 

Setuju 4 17 68 57% 

Kurang Setuju 3 4 12 13% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 125 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 9 orang atau 30%, menyatakan setuju 

sebanyak 17 orang atau 57%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 4 orang atau 13%, sedangkan responden dengan jawaban 

tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0% dan responden yang menyatakan 
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sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0%. Total skor yang didapatkan 

pada tabel 4.8 adalah 125. Hasil ini menunjukkan bahwa pada umumnya 

karyawan mengatakan setuju dengan pengalaman kerja yang di miliki, 

membantu mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada saat 

melaksanakan pekerjaan.  

Tabel 4.9. Tanggapan Responden mengenai: 

“Semakin lama seseorang bekerja akan meningkatkan pengalaman kerja 

seseorang“ 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 14 70 47% 

Setuju 4 14 56 47% 

Kurang Setuju 3 2 6 7% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 132 100% 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 14 orang atau 47%, menyatakan setuju sebanyak 14 orang 

atau 47%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 2 orang 

atau 7%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.9 adalah 132. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan sangat setuju dengan 

semakin lama seseorang bekerja akan meningkatkan pengalaman kerja seseorang. 
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Tabel 4.10. Tanggapan Responden mengenai: 

“Pengalaman kerja yang saya miliki, membantu saya dalam bekerja baik dari 

pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan” 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 8 40 27% 

Setuju 4 15 60 50% 

Kurang Setuju 3 6 18 20% 

Tidak Setuju 2 1 2 3% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 120 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 8 orang atau 27%, menyatakan setuju sebanyak 15 orang 

atau 50%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 6 orang 

atau 20%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 1 orang 

atau 3% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.10 adalah 120. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan 

pengalaman kerja yang dimiliki, membantu karyawan dalam bekerja baik dari 

pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. 

Tabel 4.11. Tanggapan Responden mengenai: 
“Saya mampu menguasai pekerjaan yang ditugaskan kepada saya berdasarkan 

pengetahuan kerja yang telah saya miliki sebelumnya” 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 11 55 37% 

Setuju 4 16 64 53% 

Kurang Setuju 3 3 9 10% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 128 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 11 orang atau 37%, menyatakan setuju sebanyak 16 orang 

atau 53%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 3 orang 

atau 10%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.11 adalah 128. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan sangat setuju dengan 

karyawan mampu menguasai pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan 

berdasarkan pengetahuan kerja yang telah dimiliki sebelumnya. 

Tabel 4.12. Tanggapan Responden mengenai: 

“Saya memiliki tingkat pengetahuan yang cukup memadai 

dengan pekerjaan saya saat ini” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 3 15 10% 

Setuju 4 22 88 73% 

Kurang Setuju 3 5 15 17% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 118 100% 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 3 orang atau 10%, menyatakan setuju sebanyak 22 orang 

atau 73%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 5 orang 

atau 17%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 
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atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.12 adalah 118. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan 

karyawan memiliki tingkat pengetahuan yang cukup memadai dengan pekerjaan 

saat ini.  

Tabel 4.13. Tanggapan Responden mengenai: 

“Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja akan 

berpengaruh terhadap pengalaman kerja saya” 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 10 50 33% 

Setuju 4 16 64 53% 

Kurang Setuju 3 4 12 13% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 126 100% 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.13. diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 10 orang atau 33%, menyatakan setuju sebanyak 16 orang 

atau 53%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 4 orang 

atau 13%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.13. adalah 126. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja akan berpengaruh terhadap 

pengalaman kerja. 
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Tabel 4.14. Tanggapan Responden mengenai: 

“Keterampilan yang saya miliki sesuai dengan pekerjaan yang saya kerjakan” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 11 55 37% 

Setuju 4 12 48 40% 

Kurang Setuju 3 7 21 23% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 124 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.14. diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 11 orang atau 37%, menyatakan setuju sebanyak 12 orang 

atau 40%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 7 orang 

atau 23%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.14 adalah 124. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan sangat setuju dengan 

keterampilan yang dimiliki sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. 

Tabel 4.15. Tanggapan Responden mengenai: 

“Saya dapat menguasai pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan baik” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 7 35 23% 

Setuju 4 19 76 63% 

Kurang Setuju 3 4 12 13% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 123 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 7 orang atau 23%, menyatakan setuju sebanyak 19 orang 

atau 63%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 4 orang 

atau 13%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.15 adalah 123. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan 

karyawan dapat menguasai pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan baik. 

Tabel 4.16. Tanggapan Responden mengenai: 

“Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan akan meningkatkan pengalaman 

kerja saya” 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 12 60 40% 

Setuju 4 18 72 60% 

Kurang Setuju 3 0 0 0% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 132 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 12 orang atau 40%, menyatakan setuju sebanyak 18 orang 

atau 60%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 0 orang 

atau 0%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.16 adalah 132. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan 
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penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan akan meningkatkan pengalaman 

kerja. 

Tabel 4.17. Tanggapan Responden mengenai : 

“Saya dapat menguasai peralatan kerja yang disediakan oleh perusahaan untuk 

menunjang aktivitas kerja saya saat ini” 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 4 20 13% 

Setuju 4 21 84 70% 

Kurang Setuju 3 5 15 17% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 119 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 4 orang atau 13%, menyatakan setuju sebanyak 21 orang 

atau 70%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 5 orang 

atau 17%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.17 adalah 119. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan 

karyawan dapat menguasai peralatan kerja yang disediakan oleh perusahaan untuk 

menunjang aktivitas kerja saat ini. 

 

4.2.1.2. Tabel Rekapitulasi Variable X  

Untuk mengetahui nilai dari setiap indikator dari Pengalaman Kerja pada 

karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar, maka dapat dihitung dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 
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Nilai tertinggi setiap indikator Pengalaman Kerja : 30 x 5 = 150 

Nilai tertinggi setiap indikator Pengalaman Kerja : 30 x 1 = 30 

Jumlah kriteria pernyataan : 5 

 

    
                              

                   
 

        
      

 
 

           

Maka diperoleh klasifikasi penilaian setiap indikator Pengalaman Kerja dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.18. 

Klasifikasi Penilaian untuk setiap Indikator Variabel X dan Variabel Y 

Nilai Klasifikasi penilaian 

126 - 150 Sangat Baik 

101 - 125 Baik 

76 - 100 Cukup Baik 

51 - 75 Tidak Baik 

26 - 50 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

diberikan kepada 30 karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar maka dapat 

diketahui bahwa nilai tanggapan responden terhadap Pengalaman Kerja 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.19. Rekapitulasi Variabel X 

No Pernyataan Jarak Interval Skor Kategori 

1 

Dengan pengalaman kerja yang saya miliki, 

dapat membantu saya dalam melakukan 

pekerjaan yang saya lakukan saat ini 
101 – 125 119 Baik 

2 

Pengalaman kerja yang saya miliki, 

membantu saya menyelesaikan tugas-tugas 

secara efektif dan efisien 

101 – 125 122 Baik 

3 

Pengalaman kerja yang saya miliki, 

membantu mengurangi kesalahan-

kesalahan yang saya lakukan pada saat 

melaksanakan pekerjaan 

101 – 125 125 Baik 

4 
Semakin lama seseorang bekerja akan 

meningkatkan pengalaman kerja seseorang 
126 – 150 132 

Sangat 

Baik 

5 

Pengalaman kerja yang saya miliki, 

membantu saya dalam bekerja baik dari 

pihak internal perusahaan maupun pihak 

eksternal perusahaan 

101 – 125 120 Baik 

6 

Saya mampu menguasai pekerjaan yang 

ditugaskan kepada saya berdasarkan 

pengetahuan kerja yang telah saya miliki 

sebelumnya 

126 – 150 128 
Sangat 

Baik 

7 

Saya memiliki tingkat pengetahuan yang 

cukup memadai dengan pekerjaan saya saat 

ini dalam proses komunikasi  

101 – 125 118 Baik 

8 

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

kerja akan berpengaruh terhadap 

pengalaman kerja saya 

126 – 150 136 
Sangat 

Baik 

9 
Keterampilan yang saya miliki sesuai 

dengan pekerjaan yang saya kerjakan 
101 – 125 124 Baik 

10 
Saya dapat menguasai pekerjaan yang 

diberikan oleh atasan dengan baik 
101 – 125 123 Baik 

11 

Penguasaan terhadap pekerjaan dan 

peralatan akan meningkatkan pengalaman 

kerja saya 

126 – 150 132 
Sangat 

Baik 

12 

Saya dapat menguasai peralatan kerja yang 

disediakan oleh perusahaan untuk 

menunjang aktivitas kerja saya saat ini 

101 – 125 119 Baik 

Jumlah 1488  

Rata - rata 124 Baik 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.19. nilai total skor rata-rata tanggapan responden 

terhadap 12 pernyataan yang berhubungan dengan pengalaman kerja adalah 124, 

jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja di CV. 

Maju Mapan 24 Kota Banjar berada pada kategori baik. 

 

4.2.2.  Pelaksanaan Variabel Y 

4.2.2.1. Tabel Distribusi Frekuensi 

Pernyataan Prestasi Kerja memiliki  pernyataan dengan dua belas pilihan 

jawaban. Hasil tanggapan responden terhadap item pernyataan variabel Prestasi 

Kerja dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. 

Tabel 4.20. Tanggapan Responden mengenai: 

“Saya selalu menghasilkan kualitas kerja sesuai dengan standar yang 

ditentukan oleh perusahaan” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 7 35 23% 

Setuju 4 21 84 70% 

Kurang Setuju 3 2 6 7% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 125 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.20. diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 7 orang atau 23%, menyatakan setuju sebanyak 21 orang 

atau 70%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 2 orang 

atau 7%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 
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atau 0% dan yang meyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0%. 

Total skor yang didapatkan pada tabel 4.20 adalah 125. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan selalu menghasilkan 

kualitas kerja sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan. 

Tabel 4.21. Tanggapan Responden mengenai: 

“Saya memiliki inisiatif untuk menghasilkan kualitas kerja yang optimal” 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 3 15 10% 

Setuju 4 21 84 70% 

Kurang Setuju 3 6 18 20% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 117 100% 

 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.21 diperoleh tanggapan responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak  3 orang atau 10%, menyatakan setuju 

sebanyak 21 orang atau 70%, kemudian responden yang mengatakan kurang 

setuju sebanyak 6 orang atau 20%, sedangkan responden dengan jawaban 

tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0% dan yang meyatakan sangat tidak 

setuju berjumlah 0 orang atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.21 

adalah 117. Hasil ini menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan 

mengatakan sangat setuju dengan memiliki inisiatif untuk menghasilkan 

kualitas kerja yang optimal. 
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Tabel 4.22. Tanggapan Responden mengenai: 

“Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan hasil yang 

diharapkan” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 6 30 20% 

Setuju 4 20 80 67% 

Kurang Setuju 3 3 9 10% 

Tidak Setuju 2 1 2 3% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 121 100% 

  Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh tanggapan yang menyatakan sangat 

setuju sebanyak 6 orang atau 20%, menyatakan setuju sebanyak 20 orang atau 

67%, kemudian yang mengatakan kurang setuju sebanyak 3 orang atau 10%, 

sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 1 orang atau 3% 

dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau 

0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.22 adalah 121. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan 

mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dengan hasil yang diharapkan. 

Tabel 4.23. Tanggapan Responden mengenai: 

“Saya mampu menghasilkan volume pekerjaan yang sesuai dengan target 

yang ditetapkan perusahaan“ 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 5 25 17% 

Setuju 4 19 76 63% 

Kurang Setuju 3 6 18 20% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 119 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 5 orang atau 17%, menyatakan setuju sebanyak 19 orang 

atau 63%, kemudian yang mengatakan kurang setuju sebanyak 6 orang atau 20%, 

sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0% dan 

responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang atau 0%. Total 

skor yang didapatkan pada tabel 4.23 adalah 119. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan mampu menghasilkan 

volume pekerjaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan perusahaan.  

Tabel 4.24. Tanggapan Responden mengenai: 

“Saya mampu bekerja dengan cepat dan cekatan” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 4 20 13% 

Setuju 4 16 64 53% 

Kurang Setuju 3 9 27 30% 

Tidak Setuju 2 1 2 3% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 113 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 4 orang atau 13%, menyatakan setuju sebanyak 16 orang 

atau 53%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 9 orang 

atau 30%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 1 orang 

atau 3% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.24 adalah 113. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan sangat setuju mampu 

bekerja dengan cepat dan cekatan. 
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Tabel 4.25. Tanggapan Responden mengenai: 
“Jumlah dari hasil pekerjaan yang saya tangani selalu memenuhi target yang telah 

ditetapkan” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 10 50 33% 

Setuju 4 16 64 53% 

Kurang Setuju 3 4 12 13% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 126 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.25 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 10 orang atau 33%, menyatakan setuju sebanyak 16 orang 

atau 53%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 4 orang 

atau 13%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.25 adalah 126. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan sangat setuju dengan 

jumlah dari hasil pekerjaan yang ditangani selalu memenuhi target yang telah 

ditetapkan. 

Tabel 4.26. Tanggapan Responden mengenai: 

“Saya selalu mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab” 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 3 15 10% 

Setuju 4 21 84 70% 

Kurang Setuju 3 6 18 20% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 117 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 3 orang atau 10%, menyatakan setuju sebanyak 21 orang 

atau 70%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 6 orang 

atau 20%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.26 adalah 117. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan selalu 

mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab.  

Tabel 4.27. Tanggapan Responden mengenai: 

“Saya selalu menetapkan target dalam setiap pekerjaan saya” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 8 40 27% 

Setuju 4 17 68 57% 

Kurang Setuju 3 5 15 17% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 123 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.27. diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 8 orang atau 27%, menyatakan setuju sebanyak 17 orang 

atau 57%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 5 orang 

atau 17%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.27. adalah 123. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan  selalu 

menetapkan target dalam setiap pekerjaan. 
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Tabel 4.28. Tanggapan Responden mengenai: 

“Saya selalu berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan dalam 

melaksanakan pekerjaan” 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 9 45 30% 

Setuju 4 18 72 60% 

Kurang Setuju 3 3 9 10% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 126 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.28. diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 9 orang atau 30%, menyatakan setuju sebanyak 18 orang 

atau 60%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 3 orang 

atau 10%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.28 adalah 126. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju denganselalu 

berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

Tabel 4.29. Tanggapan Responden mengenai: 

“Mengisi daftar absen merupakan suatu hal yang penting dalam penilaian prestasi 

kerja” 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 15 75 50% 

Setuju 4 13 52 43% 

Kurang Setuju 3 2 6 7% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 133 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.29 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 15 orang atau 50%, menyatakan setuju sebanyak 13 orang 

atau 43%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 2 orang 

atau 7%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.29 adalah 133. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan sangat setuju dengan 

mengisi daftar absen merupakan suatu hal yang penting dalam penilaian prestasi 

kerja. 

Tabel 4.30. Tanggapan Responden mengenai: 

“Saya tidak membuang-buang waktu dalam bekerja dengan kegiatan yang tidak 

berguna” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 4 20 13% 

Setuju 4 20 80 67% 

Kurang Setuju 3 6 18 20% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 118 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.30 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 4 orang atau 13%, menyatakan setuju sebanyak 20 orang 

atau 67%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 6 orang 

atau 20%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.30 adalah 118. Hasil ini 
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menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan setuju dengan tidak 

membuang-buang waktu dalam bekerja dengan kegiatan yang tidak berguna. 

Tabel 4.31. Tanggapan Responden mengenai : 

“Dalam melaksanakan pekerjaan,  karyawan harus bekerjasama dengan baik” 

 

Kategoi Penilaian 
Bobot 

Nilai 

Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 12 60 40% 

Setuju 4 16 64 53% 

Kurang Setuju 3 2 6 7% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 30 130 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.31 diperoleh tanggapan responden yang menyatakan 

sangat setuju sebanyak 12 orang atau 40%, menyatakan setuju sebanyak 16 orang 

atau 53%, kemudian responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 2 orang 

atau 7%, sedangkan responden dengan jawaban tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0% dan responden yang menyatakan sangat tidak setuju berjumlah 0 orang 

atau 0%. Total skor yang didapatkan pada tabel 4.31 adalah 130. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan mengatakan sangat setuju dalam 

melaksanakan pekerjaan, sesama karyawan harus bekerjasama dengan baik. 

 

4.2.2.2. Tabel Rekapitulasi Variabel Y 

Untuk mengetahui nilai dari setiap indikator dari Prestasi Kerja pada 

karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar, maka dapat dihitung dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 
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Nilai tertinggi setiap indikator Prestasi Kerja : 30 x 5 = 150 

Nilai tertinggi setiap indikator Prestasi Kerja : 30 x 1 = 30 

Jumlah kriteria pernyataan : 5 

    
                              

                   
 

        
      

 
 

           

Maka diperoleh klasifikasi penilaian setiap indikator Prestasi Kerja dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.32. 

Klasifikasi Penilaian untuk setiap Indikator Variabel X dan Variabel Y 

Nilai Klasifikasi penilaian 

126 - 150 Sangat Baik 

101 - 125 Baik 

76 - 100 Cukup Baik 

51 - 75 Tidak Baik 

26 - 50 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

diberikan kepada 30 karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar maka dapat 

diketahui bahwa nilai tanggapan responden terhadap Prestasi Kerja adalah 

sebagai berikut:  
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Tabel 4.33. Tabel Rekapitulasi Variabel Y 

 

No Pernyataan 
Nilai  

r-hitung 

Nilai  

r-tabel 
Kriteria 

1 

Saya selalu menghasilkan kualitas kerja 

sesuai dengan standar yang ditentukan oleh 

perusahaan 
101 – 125 125 Baik 

2 Saya memiliki inisiatif untuk menghasilkan 

kualitas kerja yang optimal 
101 – 125 117 Baik 

3 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu dengan hasil yang diharapkan 
101 – 125 121 Baik 

4 

Saya mampu menghasilkan volume 

pekerjaan yang sesuai dengan target yang 

ditetapkan perusahaan 

101 – 125 119 Baik 

5 
Saya mampu bekerja dengan cepat dan 

cekatan 
101 – 125 113 Baik 

6 

Jumlah dari hasil pekerjaan yang saya 

tangani selalu memenuhi target yang telah 

ditetapkan 

126 – 150 126 
Sangat 

Baik 

7 
Saya selalu mengerjakan tugas dengan 

penuh tanggung jawab 
101 – 125 117 Baik 

8 
Saya selalu menetapkan target dalam setiap 

pekerjaan saya 
101 – 125 123 Baik 

9 

Saya selalu berusaha memperbaiki 

kesalahan yang pernah saya lakukan dalam 

melaksanakan pekerjaan 

126 – 150 126 
Sangat 

Baik 

10 
Mengisi daftar absen merupakan suatu hal 

yang penting dalam penilaian prestasi kerja 
126 – 150 133 

Sangat 

Baik 

11 
Saya tidak membuang-buang waktu dalam 

bekerja dengan kegiatan yang tidak berguna 
101 – 125 118 Baik 

12 
Dalam melaksanakan pekerjaan, sesama 

karyawan harus bekerjasama dengan baik 
126 – 150 130 

Sangat 

Baik 

Jumlah 1468  

Rata – rata 122 Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.33 nilai total skor rata-rata tanggapan responden 

terhadap 12 pernyataan yang berhubungan dengan prestasi kerja adalah 122, jadi 
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berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja di CV. Maju 

Mapan 24 Kota Banjar berada pada kategori baik. 

4.2.3. Analisis Data  

Berdasarkan data dari jawaban responden yang penulis dapatkan di lokasi 

penelitian, maka penulis melakukan pengolahan data yang sekaligus menjadi 

pembahasan dalam skripsi ini. 

4.2.3.1. Uji Validitas 

Pada tabel 4.34 diketahui validitas butir item setiap pernyataan dari variable 

Pengalaman Kerja. 

Tabel 4.34. Hasil Perhitungan Uji Validitas Pengalaman Kerja 

No Pernyataan 
Nilai  

r-hitung 

Nilai  

Korelasi 
Kriteria 

1 

Dengan pengalaman kerja yang saya miliki, 

dapat membantu saya dalam melakukan 

pekerjaan yang saya lakukan saat ini 
0,519 0,300 Valid 

2 

Pengalaman kerja yang saya miliki, 

membantu saya menyelesaikan tugas-tugas 

secara efektif dan efisien 

0,642 0,300 Valid 

3 

Pengalaman kerja yang saya miliki, 

membantu mengurangi kesalahan-

kesalahan yang saya lakukan pada saat 

melaksanakan pekerjaan 

0,629 0,300 Valid 

4 
Semakin lama seseorang bekerja akan 

meningkatkan pengalaman kerja seseorang 
0,356 0,300 Valid 

5 

Pengalaman kerja yang saya miliki, 

membantu saya dalam bekerja baik dari 

pihak internal perusahaan maupun pihak 

eksternal perusahaan 

0,670 0,300 Valid 

6 

Saya mampu menguasai pekerjaan yang 

ditugaskan kepada saya berdasarkan 

pengetahuan kerja yang telah saya miliki 

sebelumnya 

0,488 0,300 Valid 

7 

Saya memiliki tingkat pengetahuan yang 

cukup memadai dengan pekerjaan saya saat 

ini dalam proses komunikasi  

0,497 
0,300 Valid 
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8 

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

kerja akan berpengaruh terhadap 

pengalaman kerja saya 

0,507 0,300 Valid 

9 
Keterampilan yang saya miliki sesuai 

dengan pekerjaan yang saya kerjakan 
0,660 0,300 Valid 

10 
Saya dapat menguasai pekerjaan yang 

diberikan oleh atasan dengan baik 
0,574 0,300 Valid 

11 

Penguasaan terhadap pekerjaan dan 

peralatan akan meningkatkan pengalaman 

kerja saya 

0,410 0,300 Valid 

12 

Saya dapat menguasai peralatan kerja yang 

disediakan oleh perusahaan untuk 

menunjang aktivitas kerja saya saat ini 

0,549 0,300 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.34 diketahui bahwa seluruh pernyataan dari 

variable Pengalaman Kerja memiliki status valid. 

Tabel 4.35. Hasil Perhitungan Uji Validitas Prestasi Kerja 

No Pernyataan 
Nilai  

r hitung 

Nilai  

Korelasi 
Kriteria 

1 

Saya selalu menghasilkan kualitas kerja 

sesuai dengan standar yang ditentukan 

oleh perusahaan 
0,646 0,300 Valid 

2 Saya memiliki inisiatif untuk 

menghasilkan kualitas kerja yang optimal 
0,496 0,300 Valid 

3 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu dengan hasil yang diharapkan 
0,670 0,300 Valid 

4 

Saya mampu menghasilkan volume 

pekerjaan yang sesuai dengan target yang 

ditetapkan perusahaan 

0,444 0,300 Valid 

5 
Saya mampu bekerja dengan cepat dan 

cekatan 
0,780 0,300 Valid 

6 

Jumlah dari hasil pekerjaan yang saya 

tangani selalu memenuhi target yang telah 

ditetapkan 

0,404 0,300 Valid 

7 
Saya selalu mengerjakan tugas dengan 

penuh tanggung jawab 
0,617 0,300 Valid 

8 
Saya selalu menetapkan target dalam 

setiap pekerjaan saya 
0,541 0,300 Valid 

9 
Saya selalu berusaha memperbaiki 

kesalahan yang pernah saya lakukan dalam 
0,576 0,300 Valid 
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melaksanakan pekerjaan 

10 

Mengisi daftar absen merupakan suatu hal 

yang penting dalam penilaian prestasi 

kerja 

0,409 0,300 Valid 

11 

Saya tidak membuang-buang waktu dalam 

bekerja dengan kegiatan yang tidak 

berguna 

0,623 0,300 Valid 

12 
Dalam melaksanakan pekerjaan, sesama 

karyawan harus bekerjasama dengan baik 
0,528 0,300 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.35 diketahui bahwa seluruh pernyataan dari 

variable Prestasi Kerja memiliki status valid. 

4.2.3.2. Uji Reliabilitas  

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi sebuah konstruk pernyataan yang  

digunakan. Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah sebuah instrumen 

telah dipastikan validitasnya. Untuk  melihat  reliabilitas  konstruk pernyataan  

adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan  

program SPSS versi 23. Nilai alpha bervariasi dari 0 – 1, suatu pernyataan 

dapat  dikategorikan reliable jika nilai alpha lebih besar dari 0,6 (Ety 

Rochaety 2007:50). 

 

4.2.3.2.1  Pengujian Reliabilitas Pengalaman Kerja 

Tabel 4.36. Perhitungan Reliabilitas Pengalaman Kerja 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.736 13 

 

Sumber : Output SPSS, 2019 
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Berdasarkan data pada tabel 4.36 diatas nilai cronbach’s Alpha variabel 

Pengalaman Kerja adalah 0,736. Karena variabel Pengalaman Kerja memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha 0,736 lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan dari variabel Pengalaman Kerja adalah realiable. 

 

4.2.3.2.2 Pengujian Reliabilitas Prestasi Kerja 

Tabel 4.37. Perhitungan Reliabilitas Prestasi Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.741 13 

 

Sumber : Output SPSS, 2019 

Berdasarkan data pada tabel 4.37 diatas nilai cronbach’s Alpha variabel 

Prestasi Kerja adalah 0,741. Karena variabel prestasi kerja memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha 0,741 lebih besar dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan dari variabel prestasi kerja adalah realiable. 

 

4.2.3.3. Uji Koefisien dan Determinasi  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengalaman Kerja terhadap 

Prestasi Kerja karyawan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.38  

Hasil analisis besarnya pengaruh Pengalaman Kerja 

terhadap Prestasi Kerja karyawan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .797
a
 .636 .623 2.55578 

a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja 

Sumber : Output SPSS, 2019 
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Berdasarkan analisis tabel 4.38 diperoleh nilai r
2 

sebesar 0,797. 

Maka selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X 

terhadap Variabel Y dengan menggunakan koefisien determinan r
2 

yang 

dinyatakan dalam persentase. Hasilnya sebagai berikut: 

KD = (0,797)
2  

x 100% 

       = 0,636 x 100 

   = 63,6 %. 

Artinya bahwa Pengalaman Kerja memberikan pengaruh sebesar 

63,6% terhadap Prestasi Kerja karyawan di CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar, 

sedangkan sisanya sebesar 36,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 

tidak dimasukan dalam penelitian yang dilakukan. 

 

4.2.3.4. Uji Regresi Linier Sederhana  

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengalaman Kerja terhadap 

Prestasi Kerja karyawan dengan menggunakan analisa program SPSS (Statistical 

Packages for Social Sciences) for windows versi 23 yang sudah ditentukan semula 

yaitu regresi linear sederhana dengan variabel bebas (independent) Pengalaman 

Kerja (X1) dan variabel terikat (dependent) Prestasi Kerja karyawan (Y). Untuk 

mengetahui hasil analisis regresi linear sederhana maka dapat dijelaskan pada 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.39  

Hasil analisis regresi sederhana pengaruh Pengalaman Kerja  

terhadap Prestasi Kerja karyawan 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.082 5.722  1.587 .124 

Pengalaman Kerja .806 .115 .797 6.988 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi Kerja 

Sumber : Output SPSS, 2019 

Dari tabel 3.39. diatas dapat digambarkan persamaan regresi linear 

sederhana sebagai berikut : Y= 9,082 + 0,806x 

Dengan penjelasan dari persamaan diatas adalah : 

a. Nilai a = 9,082 adalah nilai konstanta artinya ketika variabel Pengalaman 

Kerja dianggap tetap atau tidak ada perubahan, maka besarnya variabel 

Prestasi Kerja karyawan (y) sebesar 9,082.  

b. Nilai b = 0,806 adalah nilai koefisien regresi dari variabel Pengalaman Kerja. 

Artinya bahwa setiap peningkatan persepsi terhadap variabel Pengalaman 

Kerja kerja sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan persepsi terhadap 

Prestasi Kerja sebesar 0,806. 

 

4.2.4 Uji Hipoteis  

4.2.4.1 Secara Parsial (Uji T) 

Untuk mengetahui atau menguji signifikansi pengaruh masing-masing atau 

secara parsial variabel independent (Pengalaman Kerja) terhadap Prestasi Kerja 
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Karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar. Untuk menguji signifikansi 

pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan CV. Maju Mapan 

24 Kota Banjar maka dapat dilihat pada tabel 4.40. berikut : 

Tabel 4.40 

Hasil ringkasan uji t pengaruh Pengalaman Kerja (X) 

terhadap Prestasi Kerja karyawan (Y) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.082 5.722  1.587 .124 

Pengalaman Kerja .806 .115 .797 6.988 .000 

a. Dependent Variable: Prestasi Kerja 

Sumber : Output SPSS, 2019 

Berdasarkan tabel 4.40 dari uji coefficient atau uji ttes ternyata didapat 

thitung 6,988 dengan tingkat signifikansi 0,000 (α =0,050 > 0,000). Merujuk pada 

perhitungan diatas maka dapat diputuskan sebagai berikut : dimana thitung  > ttabel 

atau 6,988 > 1,701 maka Ho ditolak Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang 

signifikan antara Pengalaman Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan CV. Maju 

Mapan 24 Kota Banjar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis mengenai pengalaman kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar, maka penulis 

dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengalaman kerja karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar termasuk 

dalam klasifikasi sangat baik. Artinya pengalaman kerja yang terjadi kepada 

karyawan CV. Maju Mapan 24 sudah tepat sehingga dapat dikelola dengan 

baik dan mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap prestasi kerja. 

2. Prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota 

Banjar termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya karyawan secara umum 

melakukan pekerjaan sesuai dengan harapan yang diinginkan perusahaan.  

3. Variabel pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar. Dalam hal ini menjelaskan 

bahwa pengalaman kerja sangat penting untuk diperhatikan karena dapat 

meningkatkan prestasi kerja karyawan. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak perusahaan pada CV. Maju Mapan  24 Kota Banjar 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 



121 

 

 
 

1. Untuk meningkatan pengalaman kerja dalam diri karyawan CV. Maju Mapan 

24 Kota Banjar dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 

usaha untuk meningkatkan pengalaman suatu karyawan. 

2. Karyawan yang telah memiliki pengalaman kerja yang cukup diharapkan dapat 

memberikan bimbingan dan masukkan kepada karyawan yang belum 

berpengalaman, sehingga mempermudah karyawan tersebut dalam bekerja. 

3. Agar tercapainya prestasi kerja pegawai yang optimal, maka perlu diadakan 

pendidikan dan latihan terhadap pegawai pada kantor CV. Maju Mapan 24 

Kota Banjar dimasa yang akan datang. 

4. CV. Maju Mapan 24 Kota Banjar, perlu membuat tolak ukur prestasi kerja 

yang lebih jelas setiap awal tahun, supaya karyawan terpacu untuk bekerja 

sungguh-sungguh dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas hasil kerjanya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Kuisioner Penelitian 

Perihal : Permohonan Pengisian Kuisioner Bandung, 15 Februari 2019 

Lampiran : 1 Berkas 

 

Kepada  

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden 

Di tempat 

 

Dengan hormat,  

 

Dalam rangka penelitian skripsi pada program studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti Bandung, saya memerlukan 

beberapa informasi sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan CV. Maju Mapan 24 Kota 

Banjar”. 

Maka untuk mendapatkan data yang diperlukan saya mohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner 

yang terlampir. Seluruh  informasi  yang  diperoleh  dari  kuesioner  ini  

digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian  dan akan dijaga  

kerahasiaannya  sesuai  dengan  etika  penelitian. 

Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi daftar pernyataan yang saya 

sediakan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian penelitian 

ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

Siti Nurbaety 
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Lampiran 1 : Lanjutan 

 

KUESIONER PENELITIAN  

PENGARUH PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA  

KARYAWAN CV. MAJU MAPAN 24 KOTA BANJAR 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama lengkap :   ............................................................................  

2. Jenis kelamin : Laki-laki  Perempuan 

3. Usia :  Tahun 

4. Pendidikan terakhir  :  .............................................................................  

5. Masa kerja : Tahun   Bulan  

6. Jabatan :  .............................................................................  

7. Pengalaman kerja sebelumnya : ..................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

a) Sebelum mengisi pernyataan berikut, saya mohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian. 

b) Kepada Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk menjawab seluruh pernyataan yang 

ada dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

c) Setiap pernyataan pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 

keaadaan Bapak/Ibu/Saudara/i, lalu bubuhkan tanda “Check list” (√) pada 

kolom yang tersedia. 

d) Skala berikut dipakai untuk mendefinisikan pengukuran pilihan, yaitu:  
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Lampiran 1 : Lanjutan     

KRITERIA  JAWABAN SKOR PENILAIAN 

SS    = Sangat Setuju 5 

S      = Setuju 4 

KS   = Kurang Setuju 3 

TS    = Tidak Setuju 2 

STS  = Sangat Tidak Setuju 1 
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Lampiran 1 : Lanjutan 

III. DAFTAR PERNYATAAN 

A. Variabel Bebas (X) : Pengalaman Kerja 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

A. Lama Waktu/Masa Kerja 

1 

Dengan pengalaman kerja yang saya miliki, dapat 

membantu saya dalam melakukan pekerjaan yang 

saya lakukan saat ini  

     

2 

Pengalaman kerja yang saya miliki, membantu 

saya menyelesaikan tugas-tugas secara efektif dan 

efisien  

     

3 

Pengalaman kerja yang saya miliki, membantu 

mengurangi kesalahan-kesalahan yang saya 

lakukan pada saat melaksanakan pekerjaan 

     

4 
Semakin lama seseorang bekerja akan 

meningkatkan pengalaman kerja seseorang 

     

5 

Pengalaman kerja yang saya miliki, membantu 

saya dalam bekerja baik dari pihak internal 

perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan 

     

B. Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan yang Dimiliki 

6 

Saya mampu menguasai pekerjaan yang 

ditugaskan kepada saya berdasarkan pengetahuan 

kerja yang telah saya miliki sebelumnya  

     

7 
Saya memiliki tingkat pengetahuan yang cukup 

memadai dengan pekerjaan saya saat ini  

     

8 
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja 

akan berpengaruh terhadap pengalaman kerja saya 

     

9 
Keterampilan yang saya miliki sesuai dengan 

pekerjaan yang saya kerjakan 

     

C. Penguasaan Terhadap Pekerjaan dan Peralatan 

10 
Saya dapat menguasai pekerjaan yang diberikan 

oleh atasan dengan baik 

     

11 
Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan akan 

meningkatkan pengalaman kerja saya 

     

12 

Saya dapat menguasai peralatan kerja yang 

disediakan oleh perusahaan untuk menunjang 

aktivitas kerja saya saat ini 
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Lampiran 1 : Lanjutan 

B. Variabel Terikat (Y) : Prestasi Kerja 

 

 

 

 

 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

A. Kualitas Pekerjaan  

1 
Saya selalu menghasilkan kualitas kerja sesuai 

dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan 

     

2 
Saya memiliki inisiatif untuk menghasilkan 

kualitas kerja yang optimal 

     

3 
Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu dengan hasil yang diharapkan 

     

B. Kuantitas Pekerjaan 

4 

Saya mampu menghasilkan volume pekerjaan 

yang sesuai dengan target yang ditetapkan 

perusahaan 

     

5 Saya mampu bekerja dengan cepat dan cekatan      

6 
Jumlah dari hasil pekerjaan yang saya tangani 

selalu memenuhi target yang telah ditetapkan 

     

C. Tanggung Jawab 

7 
Saya selalu mengerjakan tugas dengan penuh 

tanggung jawab 

     

8 
Saya selalu menetapkan target dalam setiap 

pekerjaan saya 

     

9 

Saya selalu berusaha memperbaiki kesalahan 

yang pernah saya lakukan dalam melaksanakan 

pekerjaan 

     

D. Pelaksanaan Tugas 

10 
Mengisi daftar absen merupakan suatu hal yang 

penting dalam penilaian prestasi kerja 

     

11 
Saya tidak membuang-buang waktu dalam 

bekerja dengan kegiatan yang tidak berguna 

     

12 
Dalam melaksanakan pekerjaan, sesama 

karyawan harus bekerjasama dengan baik 
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Lampiran 2 : Rekapitulasi Hasil Pengalaman Kerja 

No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Jml. 

1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 51 

2 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 54 

3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 40 

4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 47 

5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 54 

6 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 54 

7 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 53 

8 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 55 

9 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 48 

10 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 5 50 

11 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 50 

12 2 4 4 5 4 4 3 5 3 5 4 4 47 

13 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 53 

14 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 49 

15 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 54 

16 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 43 

17 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 47 

18 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 55 

19 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 51 

20 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 52 

21 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 55 

22 3 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 44 

23 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 49 

24 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 50 

25 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 3 44 

26 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 49 

27 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 47 

28 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 44 

29 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 51 

30 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 44 

Jml. 119 118 125 132 120 128 118 126 124 123 132 119 1484 
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Lampiran 3 : Rekapitulasi Hasil Kuesioner Prestasi Kerja 

No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Jml. 

1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 49 

2 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 50 

3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 4 39 

4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 46 

5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 53 

6 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 56 

7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 51 

8 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 55 

9 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 45 

10 4 5 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 51 

11 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 47 

12 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 50 

13 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 52 

14 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5 4 5 49 

15 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 55 

16 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 43 

17 3 4 3 4 3 5 4 4 4 3 3 4 44 

18 5 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 5 51 

19 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 49 

20 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 51 

21 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 57 

22 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 3 44 

23 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 49 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 50 

25 4 4 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 47 

26 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 45 

27 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 47 

28 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 45 

29 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 46 

30 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 52 

Jml. 125 117 121 119 113 126 117 123 126 133 118 130 1468 
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Lampiran 4 : Tabel Nilai-nilai dalam Distribusi t 

 
 



 
 

BIOGRAFI PENULIS 

 

 Siti Nurbaety lahir pada 13 Oktober 1997 di Ciamis, Jawa 

Barat. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan 

Abdul Manap dan Kustin. Penulis menempuh pendidikan 

formal di MI 1 Cisaga, SMP Negeri 1 Cisaga dan SMK 

Negeri 1 Banjar. Selama bersekolah di SMP dan SMK 

selalu aktif dalam kegiatan sekolahnya dalam kegiatan 

Palang Merah Remaja, dan lainnya. Kemudian pada tahun 2015 penulis 

melanjutkan pendidikan Strata 1 di Universitas Winaya Mukti Bandung, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen.  

 

Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis 

telah berhasil menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Semoga dengan penulisan 

skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Penulis 

juga mempunyai sebuah blog shinnn5blogspot.com sebagai media untuk berbagi 

ilmu dengan banyak orang. 

 

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas 

terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan di CV Maju Mapan 24 Kota Banjar”. 


