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ABSTRAK 

Banyak perusahaan didunia dan didalam negeri mengalami 

kebangkrutan dan berdampak bagi perekonomian suatu negara. 

Dengan terjadinya PHK dimana-mana terciptanya banyak 

pengangguran ditambah lagi banyaknya karyawan yang belum 

berpengalaman dalam pekerjaannya. Hal ini sangat berpengaruh dan 

berdampak bagi produktivitas kerja karyawan pada suatu perusahaan. 

Untuk itu pengalaman kerja bagi karyawan sangat berpengaruh sekali 

bagi perusahaan atau organisasi. Untuk meningkatkan produktivitas 

kerja pegawai, perusahaan atau organisasi perlu menciptakan kondisi 

lingkungan kerja yang nyaman. Lingkungan kerja tidak nyaman dapat 

menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung 

kerja yang efesien. PT. Surya Telindo Utama adalah perusahaan 

dibidang marketing dalam Mitra Telkom Akses atau Indihome. PT. 

Surya Telindo Utama berdiri pada tahun 2012. PT. Surya Telindo 

Utama menambahkan bidang pelayanan dan kontruksi Jaringan 

Nirkabel atau WiFi bermitra dengan Telkom Akses.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sifat 

penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data 

menggunakan metode kuesioner yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. 

Surya Telindo Utama. Sampel yang dilakukan menggunakan teknik 

sampling dengan sampel 46 responden. Uji hipotesis menggunakan uji 

analisis linear berganda, uji T, uji F dan koefisien determinasi. Data 

yang diperoleh kemudian diolah menggunakan IBM SPSS versi 23. 

Hasil dari penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel 

pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel produktivitas kerja. Sedangkan hasil dari penelitian 

secara parsial menunjukan bahwa variabel lingkungan kerja memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Secara Simultan, pengalaman kerja dan lingkungan kerja memiliki 

pengaruh secara positif terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan 

diperoleh nilai R square sebesar 0,548 atau 54,8% yang artinya bahwa 

variabel pengalaman kerja dan lingkungan kerja memberikan 

pengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 54,8%, sedangkan 
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sisanya 45,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

pada model penelitian ini. Dalam perspektif manajemen syariah 

terlihat sebagian besar karyawan memiliki pengalaman kerja dan 

lingkungan kerja yang cukup baik demi keberlangsungan hidup 

perusahaan dan terciptanya karyawan yang produktif. 

 

Kata kunci: Pengalaman Kerja, Lingkungan Kerja, Produktivitas 

Kerja  
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ABSTRACT 

Many companies in the world and within the country 

experience bankruptcy and impact on the economy of a country. With 

the occurrence of layoffs everywhere the creation of a lot of 

unemployment plus the number of employees who are not 

experienced in their jobs. This is very influential and has an impact on 

employee work productivity in a company. For this reason, work 

experience for employees is very influential for the company or 

organization. To increase employee work productivity, companies or 

organizations need to create comfortable working environment 

conditions. An uncomfortable work environment can require more 

energy and time and does not support efficient work. PT. Surya 

Telindo Utama is a marketing company in Mitra Telkom Akses or 

Indihome. PT. Surya Telindo Utama was established in 2012. PT. 

Surya Telindo Utama added the field of service and construction of 

Wireless Network or WiFi in partnership with Telkom Akses. 

This type of research is quantitative research with the nature of 

this research is descriptive quantitative. Data collection uses 

questionnaire methods that have been tested for validity and 

reliability. The population in this study was employees of PT. Surya 

Telindo Utama. The sample was conducted using sampling techniques 

with a sample of 46 respondents. Hypothesis tests use multiple linear 

analysis tests, T tests, F tests and coefficients of determination. The 

data obtained is then processed using IBM SPSS version 23. 

Results from the study partially showed that work experience 

variables had no positive and significant influence on work 

productivity variables. While the results of the study partially showed 

that the variables of the work environment have a positive and 

significant influence on employee work productivity. Simultaneously, 

work experience and the work environment have a positive influence 

on employee work productivity. And obtained A square value of 0.548 

or 54.8% which means that the variable work experience and work 

environment has an effect on work productivity by 54.8%, while the 

remaining 45.2% is influenced by other variables that are not included 

in this research model. In the perspective of Sharia management, it is 

seen that most employees have work experience and a fairly good 



v 

 

work environment for the sustainability of the company and the 

creation of productive employees. 

 

Keywords: Work Experience, Work Environment, Work Productivity 
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MOTTO 

 

ُ ناْفًسا اَِلا ُوْسعاهاا
ه

لُِّف ّللّا  َلا يُكا

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan dengan 

kesanggupannya” 

 (Q.S. Al-Baqoroh : 286) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami makna judul proposal ini 

yaitu  : Analisis Pengalaman Kerja dan Lingkungan Kerja 

terhadap Pengaruh Produktivitas Kerja Karyawan di PT. 

Surya Telindo Utama dalam Perspektif Manajemen  

Syariah. Serta untuk memberikan penjelasan tentang 

pengertian judul proposal ini, maka peneliti perlu menjelaskan 

secara singkat kata-kata istilah yang terdapat dalam proposal 

ini, yaitu: 

1. Pengaruh adalah daya yang timbul dari suatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.
1
 

2. Pengalaman kerja menunjukkan sejauh mana 

penguasaan seseorang terhadap bidang pekerjaan yang 

selama ini ditekuninya. Pada umumnya pengalaman 

kerja diukur dengan melihat seberapa lama waktu 

yang dihabiskan tenaga kerja pada suatu bidang 

pekerjaan tertentu. Karyawan yang mempunyai 

pengalaman yang lebih lama akan mempunyai 

keterampilan yang lebih tinggi, sehingga 

produktivitasnya pun lebih tinggi dibandingkan 

dengan tenaga kerja yang baru memiliki sedikit 

pengalaman.
2
 

3. Lingkungan kerja adalah lingkungan dimana pegawai 

atau karyawan melakukan pekerjaannya sehari-hari. 

Lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-

kekuatan diluar yang berpotensi mempengaruhi 

                                                           
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008),58. 
2Sulaeman Ardika, “Pengaruh Upah dan Pengalaman Kerja terhadap 

Produktivitas Karyawan Kerajinan Ukiran Kabupaten Subang,” Jurnal Ekonomi 

Trikonomika, Vol. 13 No. 1 (2014),96, https://dx.org/10.23969/trikonomika.v13i1.487  

https://dx.org/10.23969/trikonomika.v13i1.487
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kinerja organisasi, lingkungan dirumuskan menjadi 

dua yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. 

Lingkungan umum adalah segala sesuatu di luar 

organisasi yang memiliki potensi untuk 

mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa 

kondisi social dan teknologi. Sedangkan lingkungan 

khusus adalah bagian lingkungan yang secara 

langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran-

sasaran sebuah organisasi.
3
 

4. Produktivitas berarti kemampuan menghasilkan 

sesuatu. Sedangkan kerja berarti kegiatan melakukan 

sesuatu  yang dilakukan untuk mencari nafkah mata 

pencarian. Produktivitas kerja adalah kemampuan 

menghasilkan suatu kerja yang lebih banyak dari pada 

ukuran biasa  yang telah umum.  Yang  dimaksud 

produktivitas kerja dalam penelitian ini adalah 

kemampuan karyawan untuk menghasilkan sesuatu 

karya,  ditinjau dari penggunaan waktu dan hasil kerja 

efektif yang ditetapkan oleh perusahaan. 

5. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu 

lembaga (kantor, perusahaan dan sebagainya) dengan 

mendapatkan gaji atau wages. Yang dimaksud 

karyawan dalam penelitian ini adalah pekerja di PT. 

Surya Telindo Utama.
4
 

6. Manajemen Syari’ah adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian,memimpin, mengendalikan upaya 

anggota organisasi,   dan menggunakan semua sumber 

daya organisasi lainnya berdasarkan  Al  Quran  dan 

Hadist untuk mendapat ridho   Allah SWT dengan 

mentalitas sifat Rasulullah SAW yang terdiri dari 

                                                           
3Trang Irvan, Lengkong K P Victor, “Pengaruh Pengalaman Kerja, 

Lingkungan Kerja Dan Pemberian Upah Terhadap Kinerja Staff Pada Balai 

Pelaksanaan Jalan Nasional Xv Kota Manado,” Jurnal EMBA, Vol. 7. No. 7 

(2019),3300,  https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24219 
4Nano Ismanto, “Pengaruh Pengalaman Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap 

Produktivitas Karyawan Perusahaan Speaker Aktif Arofah Elektronik di Desa Gribik 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”, (Skripsi, Universitas Negeri  

Semarang,2005),20. 

https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24219
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siddiq, amanah, fathonah dan tabliq.   Dengan 

demikian manajemen syariah melakukan pengelolaan 

dan mengatur untuk mencapai hasil  optimal yang   

bermuara pada pencarian ridho Allah SWT.   Dengan 

demikian maka setiap langkah  yang  diambil 

didasarkan pada aturan-aturan Al Quran dan Hadist.
5
 

Jadi yang penulis maksud dari Judul Analisis Pengaruh 

Pengalaman Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap 

Produkivitas Kerja Karyawan di PT. Surya Telindo Utama 

dalam perspektif Manajemen Syari’ah adalah untuk 

mengetahui pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari 

penerapan pengalaman kerja dan lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa pelayanan. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis saat ini sedang mengalami 

krisis yang berkepanjangan dimana diakibatkan suatu musibah 

penyebaran suatu virus yang sangat berbahaya dan mematikan 

virus ini dikenal dengan corona virus diasease. Virus ini tidak 

lagi disebut dengan wabah tetapi sudah menjadi pandemi yang 

penyebarannya sudah mendunia dan sangat berdampak buruk 

bagi dunia bisnis saat ini. 

Banyak perusahaan didunia dan didalam negeri 

mengalami kebangkrutan dan berdampak bagi perekonomian 

suatu negara. Dengan terjadinya PHK dimana-mana 

terciptanya dan banyak pengangguran ditambah lagi 

banyaknya karyawan yang belum berpengalaman dalam 

pekerjaannya. Hal ini sangat berpengaruh dan berdampak bagi 

produktivitas kerja karyawan pada suatu perusahaan..  

Untuk itu pengalaman kerja bagi karyawan sangat 

berpengaruh sekali bagi perusahaan atau organisasi. 

Pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu atau 

                                                           
5Hamdi Agustin, “Sistem Informasi Manajemen Menurut Presepektif  

Islam,” Jurnal Tabarru, Vol. 1 No. 1 (2018),65, https://doi.org/10.25299/jtb. 

2018.vol1(1).2045 

https://doi.org/10.25299/jtb.%202018.vol1(1).2045
https://doi.org/10.25299/jtb.%202018.vol1(1).2045
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masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami 

tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan 

baik. Suatu organisasi atau perusahaan akan cenderung lebih 

memilih pelamar yang sudah berpengalaman daripada yang 

tidak berpengalaman karena mereka yang sudah 

berpengalaman dipandang lebih mampu melaksanakan tugas 

yang nantinya akan diberikan. Pengalaman kerja sangat 

penting dalam menjalankan usaha suatu organisasi dengan 

memperoleh pengalaman kerja, maka tugas yang dibebankan 

dapat dikerjakan dengan baik. Sedangkan pengalaman kerja 

sangat mempengaruhi kinerja karyawan karena dengan 

mempunyai pengalaman kerja, maka akan meningkatkan 

kualitas kinerja. Dengan adanya pengalaman kerja maka telah 

terjadi proses penambahan ilm u pengetahuan dan 

keterampilan serta sikap pada diri seseorang, sehingga dapat 

menunjang dalam pengembangan diri dengan perubahan yang 

ada. Pengalaman seorang karyawan memilik nilai yang sangat 

berharga bagi kepentingan karirnya dimasa yang akan dating,
6
 

Keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi ditentukan 

oleh dua faktor utama, yakni sumber daya manusia, (berupa: 

karyawan dan sarana prasarana pendukung).  Sumber daya 

manusia menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen untuk 

menentukan perencanaan sumber daya manusia meliputi 

penyusunan anggaran sumber daya manusia dan penyusunan 

program tenaga kerja untuk mencapai tujuan perusahaan atau 

organisasi. Secanggih dan selengkap apapun fasilitas 

pendukung yang dimiliki suatu organisasi kerja, tanpa adanya 

sumber daya yang memadai, baik jumlah (kuantitas) maupun 

kemampuannya (kualitas), maka niscaya organisasi tersebut 

tidak dapat berhasil mewujudkan visi, misi, dan tujuan 

organisasinya. Maka dengan ini sumber daya manusia adalah 

hal utama dalam keberhasilan dan produktivitas perusahaan 

atau organisasi, oleh itu perlu adanya perhatiaan. 

                                                           
6Alwi Syafaruddin, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi 

Keunggulan Kompetitif, (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta,2008),237. 
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Adam Smith mengungkapkan bahwa alokasi sumber 

daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan 

ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) 

baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar tetap tumbuh. Hal 

senada juga dinyatakan oleh Ibn Khaldun yakni faktor 

produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia, “laba 

(produksi) adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga kerja 

manusia”.
7
 

Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai 

yang berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan 

teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah:  

                       

     

"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja 

(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik 

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 

kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qhashas: 26)
8
 

Pemahaman kekuatan disini bisa berbeda sesuai dengan 

perbedaan jenis pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab 

yang dipikulnya. Definisi kekuatan berbeda berdasarkan ruang 

yang melingkupinya. Sebagai contoh kekuatan dalam medan 

perang bisa diartikan sebagai keberanian nyali untuk 

berperang, pengalaman perang dan kekuatan taktik atau 

strategi perang. Kekuatan dalam sistem peradilan 

dikembalikan pada pengetahuan terkait dengan keadilan yang 

ditunjukkan Al-Qur’an dan Hadits, serta kemampuan untuk 

menerapkan berbagai hukum.
9
 

                                                           
7 Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, ed  (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013),179. 
8 Kementrian Agama RI, Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemahan 

Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara), 
9 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari‟ah, Sebuah kajian Historis 

Dari Kontemporer, ed (Jakarta: Raja Grafido Persada,2012),106. 
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Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai, 

perusahaan atau organisasi perlu menciptakan kondisi 

lingkungan kerja yang nyaman. Suatu kondisi lingkungan 

dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman 

dan nyaman.
10

 Ketidaknymanan pegawai dengan lingkungan 

kerjanya dapat dilihat dalam jangka waktu yang lama. 

Lingkungan kerja tidak nyaman dapat menuntut tenaga dan 

waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung kerja yang 

efesien. Demikian juga, lingkungan kerja yang tidak nyaman 

sering menghambat atau memengaruhi produktivitas kerja 

pegawai. Dengan demikian,lingkungan kerja merupakan salah 

satu faktor penting dalam menciptkan kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dan pada akhirnya 

akan meningkatkan kinerja organisasi.
11

 Lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, lingkungan 

yang baik akan meningkatkan kerja, begitupula sebaliknya 

apabila lingkungan kerja kurang tenang, akan dapat 

mempertinggi tingkat kesalahan yang mereka lakukan. 

Lingkungan kerja tidak terlepas dari peran karyawan, oleh 

karena itu aturan islami haruslah mencakup semua sisi yang 

dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya.
12

 Lingkungan 

kerja islami adalah keberadaan manusia di sekeliling untuk 

saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya sesuai 

dengan perannya masing-masing dengan menjaga alam 

(lingkungan) dan makhluk ciptaan Allah yang lain yakin 

sebagai khalifah (pemimpin) yang harus menggunakan 

nilainilai syari’at dalam segala aktifitasnya.
13

 

                                                           
10 Sedarmayanti, Tata Kerja dan Produktivitas Kerja, ed (Bandung: Mandar 

Maju ,2011),28. 
11 Zainul Hidayat, Muchamad Taufiq, “Pengaruh Lingkungan Kerja dan 

Disiplin Kerja serta Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Kabupaten Lumajang, Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, Vol. 2 

No. 1 (2012), 46, https://doi.org/10.30741/wiga.v2i1.64  
12 Mega Sulistiowati, “Pengaruh Lingkungan Kerja Islami Terhadap 

Produktivitas Karyawan di Pabrik Jenang”, (Skripsi, Semarang,2015), 15 
13 Ibid 

https://doi.org/10.30741/wiga.v2i1.64
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Lingkungan kerja Islam dalam perusahaan yang sedang 

beroperasi memiliki pengaruh yang cukup besar pada 

keberhasilan perusahaan, dengan perubahan yang saat ini 

sedang terjadi dan makin meluasnya masyarakat global untuk 

menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalam perusahaan 

yang dikelolanya karena perusahaan pasti menghadapi banyak 

tantangan yang tidak pernah dihadapi sebelumnya.  

PT. Surya Telindo Utama yang harus menempuh berbagai 

cara untuk mendapatkan SDM yang memiliki kualitas tinggi, 

etos kerja produkif, keterampilan dan kreativitas, 

profesionalisme, disiplin, serta mampu menguasai dan 

mengembangkan teknologi. 

PT. Surya Telindo Utama adalah perusahaan dibidang 

marketing dalam Mitra Telkom Akses atau Indihome. PT. 

Surya Telindo Utama berdiri pada tahun 2012. PT. Surya 

Telindo Utama beralamat di Jl. Pajajaran Gg. Hi. Ratam No. 

10 Jagabaya II, Wayhalim Kota Bandar Lampung. Di tahun 

2014 PT. Surya Telindo Utama menambahkan bidang 

pelayanan dan kontruksi Jaringan Nirkabel atau WiFi bermitra 

dengan Telkom Akses. PT. Surya Telindo Utama dipimpin 

oleh Direktur yang bernama Erwin dan mempunyai banyak 

karyawan yaitu; 1 orang bendahara, 1 orang sekertaris, 20 

orang karyawan bagian teknisi, 22 orang karyawan bagian 

marketing, dan 1 orang bagian team gudang atau matrial. PT. 

Surya Telindo Utama memiliki sebanyak 65,2% karyawan 

laki-laki dan 34,8% karyawan perempuan.  

Dapat dilihat pula kinerja karyawan yang kurang baik 

disebabkan oleh kurangnya pengalaman kerja yang dimiliki 

oleh karyawan. Pengalaman kerja berkaitan dengan 

kemampuan dan kecakapan karyawan dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan kepadanya, dimana semakin lama masa 

bekerja semakin baik kualitas kerja karyawan karena waktu 

yang ditempuh seorang karyawan dalam bekerja dapat 

membuat karyawan tersebut memahami tugas-tugas dari 

pekerjaan dan akan melaksanakan dengan baik. Karyawan 

yang memiliki kualitas kerja yang baik, perusahaan akan 
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mempertahankan untuk tetap kerja pada perusahaan, hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1: 

Tabel 1.1 

Daftar Masa Kerja Karyawan 

PT. Surya Telindo Utama 

Masa Kerja di PT. Surya 

Telindo Utama 

Jumlah 

Karyawan 

0-1 Tahun 11 Orang 

2-6 Tahun 23 Orang 

7-11 Tahun 8 Orang 

>12 Tahun 4 Orang 

Jumlah 46 Orang 

 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat persentase dari masa kerja 

karyawan PT. Surya Telindo Utama Bandar Lampung, 

sebanyak 11 karyawan dimana memiliki masa kerja nol 

sampai 1 tahun, 23 karyawan memiliki masa kerja 2-6 tahun, 

8 karyawan memiliki masa kerja 7-12 tahun, dan 4 orang 

memiliki masa kerja ≥12 tahun. Dapat dilihat bahwa dari 

semua karyawan ada yang sudah lama bekerja dan ada juga 

yang masih baru bekerja. Dan semakin lama memiliki masa 

kerja semakin sedikit jumlah karyawannya. Akan tetapi 

berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan 

salah satu karyawan PT. Surya Telindo Utama mengenai 

pengalaman kerja, sebagian karyawan yang bekerja di 

perusahaan ini masih memiliki keterbatasan keterampilan dan 

pengetahuan dalam mengerjakan tugasnya walaupun sudah 

bekerja lebih dari 2 tahun. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya 

percaya diri karyawan serta keraguan karyawan dalam 

menegerjakan tugas yang diberikan kepadanya. 

Salah satu problem yang dihadapi oleh perusahaan ini 

adalah tentang rendahnya pengalaman kerja yang 

menunjukkan penurunan produktivitas kerja karyawan. 

Penguasaan karyawan terhadap peralatan dan pekerjaannya 

karena tidak semua karyawan dapat menguasai peralatan 

dalam bekerja misalnya karyawan yang sudah lanjut usia 
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dikarnakan penglihatan dan teknik nya kurang. Untuk 

karyawan yang baru yang ada diperusahaan ini tidak 

mematuhi SOP pekerjaan yang ada diperusahaan ini. Itulah 

pentingnya mengapa pengalaman kerja penting bagi 

perusahaan karena karyawan yang sudah berpengalaman 

dapat mengurangi kesalahan yang diperbuat dan tidak terlalu 

mengalami kesulitan dalam bekerja karena adanya 

pengalaman kerja. Dan karyawan yang tidak mengikuti aturan 

perusahaan seperti memakai peralatan keamanan yang 

disiapkan oleh perusahaan untuk menjaga keselamatan 

karyawannya. Contohnya seperti alat keamanan safetybel 

yang berfungsi untuk melindungi diri dari ketinggian dan 

helm untuk melindungi kepala. Produktivitas dijadikan 

sebagai salah satu dasar untuk mencapai tujuan perusahaan 

kerena produktivitas disini tentu akan mempengaruhi kualitas 

pelayanan yang dilakukan oleh karyawan dan akan berdampak 

pada laba yang akan didapat perusahaan. 

Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan 

selain pengalaman kerja yaitu lingkungan kerja. Lingkungan 

kerja adalah faktor-faktor diluar manusia baik fisik maupun 

non fisik dalam suatu organisasi. Faktor fisik ini mencakup 

peralatan kerja, suhu ditempat kerja, kesesekan dan 

kepadatan, kebisingan, luas ruang kerja, sedangkan non fisik 

mencakup hubungan kerja yang terbentuk di instansi antara 

atasan dan bawahan serta antara sesame karyawan yang 

mendukung produktivitas karyawan sehingga produktivitas 

tersebut akan meningkat. 

Selanjutnya dapat dilihat pula kinerja karyawan yang 

kurang baik juga disebabkan oleh lingkungan kerja yang ada 

diperusahaan. Dalam meningkatkan kinerja karyawan, bagian 

Sumber daya Manusia sangat memperhatikan lingkungan 

kerja bagi para karyawan. Setiap pekerjaan dalam bidang 

apapun selain membutuhkan kemampuan atau kecakapan 

pribadi, juga membutuhkan lingkungan kerja yang nyaman, 

sehingga pekerjaan yang di lakukan dapat berhasil dengan 

sebaik-baiknya.  



 10 

Kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat dapat 

menyebabkan para karyawan mudah stres, tidak semangat 

untuk kerja, datang terlambat, demikian juga sebaliknya 

apabila lingkungan kerja itu sehat maka para karyawan 

tentunya akan semangat dalam bekerja, tidak mudah sakit, 

mudah untuk konsentrasi sehingga pekerjaan menjadi cepat 

selesai sesuai target. Lingkungan kerja dalam hal ini seperti 

pewarnaan ruangan, pencahayaan, kebersihan, tata ruang, 

kesejahteraan karyawan, suasana kerja, hubungan antar 

karyawan dan hubungan atasan dengan bawahan. Perusahaan 

mampu menyediakan hal tersebut dalam keadaan baik 

sehingga mampu membuat para karyawan untuk tetap bekerja 

dengan produktif dan saling bekerja sama antar karyawan 

maupun dengan pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi 

atau perusahaan. 

Masalah dalam penelitian di PT. Surya Telindo Utama 

mengenai lingkungan kerja adalah bangunan perusahaan yang 

begitu minimalis seperti rumah yang mempunyai ruangan 

yang sangat sempit, suhu ruangan yang belum menentu karena 

tidak semua ruangan dilengkapi dengan pendingin ruangan, 

luas ruang kerja kurang memadai sehingga membatasi ruang 

gerak karyawan, kebersihan kantor yang kurang terjaga. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memiliki 

ketertarikan untuk menganalisis lebih lanjut terkait 

pengalaman kerja dan lingkungan kerja terhadap pengaruh 

Produktivitas kerja karyawan di PT. Surya Telindo Utama 

dengan mengangkat judul penelitian: “Analisis Pengalaman 

Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Pengaruh Produktivitas 

Kerja Karyawan di PT. Surya Telindo Utama dalam 

Perspektif Manajemen Syari’ah.” 

 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah lebih terarah, maka penulis 

memberikan batasan pada penelitian ini. Adapun batasan 

masalah tersebut memfokuskan pada pengalaman kerja dan 

lingkungan kerja di PT. Surya Telindo Utama. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka 

perumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja dan lingkungan 

kerja secara persial terhadap produktivitas kerja 

karyawan? 

2. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja dan lingkungan 

kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja 

karyawan? 

3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja, lingkungan kerja 

dan produktivitas kerja karyawan dalam perspektif 

manajemen syari’ah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan 

lingkungan kerja secara persial terhadap produktivias 

kerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan 

lingkungan kerja secara simultan terhadap produktivitas 

kerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, 

lingkungan kerja dan produktivitas kerja karyawan dalam 

persepektif Manajemen Syari’ah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat 

penelitian diharapkan dapat memberikan dua kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang 

Manajemen Bisnis. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk 
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penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengalaman 

Kerja dan Lingkungan Kerja. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

informasi kepada para karyawan, khusunya pemilik 

perusahaan yang ada di Lampung. Dan juga melalui 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi 

dan pemahaman tentang pentingnya pengalaman kerja 

karyawan dan lingkungan kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan untuk membantu perusahaaan menjadi 

lebih efesien. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan 

ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil 

penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan 

dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. 

Penelitian terdahulu yang digunakan untuk membandingkan 

antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nano Ismanto dengan 

judul “Pengaruh pengalaman dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan”. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pengalaman dan disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Yulis dengan judul 

“Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas 

Pada PT Indocement Tunggal Prakarsa”. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan singnifikan terhadap produktivitas. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Luh Sri Kumbadewi, I 

Wayan Suwendra 1, Gede Putu Agus Jana Susila 2 

dengan judul “Pengaruh Umur, Pengalaman Kerja, Upah, 

Teknologi dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
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pernyataan variabel pertama yaitu pengalaman kerja 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas karyawan. Pernyataan variabel lingkungan 

kerja terhadap poduktivitas karyawan, menunjukan 

bahwa variabel lingkungan kerja secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 

karyawan. Dalam hal ini variabel-variabel ada pengaruh 

umur, pengalaman kerja, upah, teknologi, dan lingkungan 

kerja terhadap produktivitas karyawan pada UD Puji Jiwa 

Seni.
14

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tiyan Umi Habibah yang 

berjudul “Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan Kerja 

terhadap Produktivitas Kerja Karyawan dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Kain Perca Limbah Jaya 

Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten 

Pringsewu)”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pengalaman dan pelatihan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Agus Hermawan yang 

berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman 

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Karyawan PT. Indokom 

Samudra Persada)”. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 

Bab I. Pendahuluan  

Bab pendahuluan terdiri dari unsur penegasan judul, latar 

belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

                                                           
14 Luh Sri Kumbadewi, I Wayan Suwendra 1 dan Gede Putu Agus Jana 

Susila 2, “Pengaruh Umur, Pengalaman Kerja, Upah, Teknologi Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan”, Jurnal Manajemen, Vol. 4 (2016), 8, 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/6729/4590. 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/6729/4590
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan. 

Bab II. Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pandangan 

dan pendapat yang sesuai dengan topik penelitian yang 

sedang diteliti dan diambil dari beberapa jurnal ilmiah 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dari hasil 

uraian tersebut kemudian dijabarkan dan dianalisis untuk 

menyusun hipotesis yang akan diajukan. 

Bab III. Metodologi Penulisan 

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan 

dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

instrument penelitian, uji validitas san realibilitas data, uji 

prasyarat analisis dan uji hipotesis. 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi deskripsi data hasil pembagian kuesioner 

kemudian dijelaskan mengenai pembahasan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dan analisis hasil 

penelitian. 

Bab V. Penutup 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya 

maupun saran bagi pihak perusahaan PT. Surya Telindo 

Utama. 

Daftar Rujukan 

Lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. 

Kegiatan tersebut meliputi fungsi manajemen terdiri dari 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan 

mengawasi.
15

 Manajemen sumber daya manusia 

didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan 

fungsi-fungsi manajemen yaitu: planning, organizing, 

leading and controlling. Dalam setiap aktifitas atau 

fungsi operasional sumber daya manusia mulai dari 

proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, 

penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, 

penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan 

industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang 

ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari 

sumberdaya manusia organisasi terhadap pencapaian 

tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.
16

 

Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai arti 

penting, hal ini dikarenakan adanya peran aktif dan 

dominan dari manusia dalam setiap kegiatan organisasi, 

yang mana manusia mempunyai peran sebagai penentu, 

pelaku bahkan perencana dalam mencapai tujuan 

perusahaan dan sekaligus menentukan maju mundurnya 

sebuah perusahaan. Maka dari itu manusia menjadi 

pelaku utama yang akan menggerakkan berbagai sumber 

daya, dan untuk mengelola berbagai sumber daya 

tersebut, Sumber Daya Manusia (SDM) haruslah yang 

berkualitas.  

                                                           
15 Irmayanti dan Hasan. Manajemen Operasional Perspektif Integratif, ed 

(Malang:UIN Maliki Press,2011),1. 
16Mangkuprawira, Sjafri, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi, ed 

(Ghalia Indonesia, 2003),87. 
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Dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas, mempunyai peran yang sangat penting dalam 

menjawab berbagai tantangan untuk suksesnya tujuan 

akhir suatu organisasi, karena dengan adanya 

pengembangan Sumber Daya Manusia akan ikut 

mempengaruhi aspek-aspek atau bidang-bidang lainnya, 

dimana seberapa besar sumber daya yang dimiliki 

organisasi tetapi jika tidak didukung oleh Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas, tentu saja tidak akan mencapai 

hasil yang optimal.  

Aspek terpenting dalam keberhasilan organisasi 

adalah adanya pengelolaan Sumber Daya Manusia, yang 

tidak bisa dilepaskan dari motivasi kerja, pelatihan, 

kepemimpinan, komunikasi dan bahkan kerjasama tim. 

Dengan adanya pengetahuan dan ketrampilan yang 

semakin meningkat, bahkan dengan perubahan sikap, 

perilaku dan adanya koreksi terhadap kekurangan-

kekurangan kinerja dibutuhkan untuk peningkatan kinerja 

dan produktivitas melalui pelatihan dan motivasi dari 

pimpinan atau perusahaan. 

Secara tidak langsung, dengan adanya pelatihan bagi 

karyawan akan bisa membantu karyawan lebih 

bertanggungjawab terhadap pekerjaannya, dan akan 

bermanfaat untuk meningkatkan hasil kerja karyawan dan 

akan mengurangi penggunaan biaya pada pekerjaannya, 

karena jika karyawan semakin terampil akan berpengaruh 

terhadap peningkatan produktivitas. Karyawan akan 

diberikan kesempatan untuk mengembangkan keahlian 

dan kemampuan baru dalam bekerja jika mendapatkan 

kesempatan mengikuti pelatihan, agar bisa mengetahui 

dan menguasai saat ini maupun untuk masa mendatang, 

sehingga bisa membantu karyawan untuk mengerti apa 

yang sebenarnya dikerjakan dan mengapa harus 

dikerjakan, memberikan kesempatan untuk menambah 

pengetahuan, keahlian sedangkan dengan motivasi akan 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 
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mengalahkan ego individu dan memperkuat komitmen 

karyawan pada perusahaan. 

Cara untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) adalah dengan memberikan pelatihan kepada 

karyawan, karena selain untuk meningkatkan potensi 

Sumber Daya Manusia (SDM), karyawan juga akan 

termotivasi sehingga akan mempengaruhi produktivitas 

kinerja karyawan. Persoalan yang kerap dialami oleh 

pimpinan perusahaan ketika melakukan pelatihan, 

seringkali hasilnya kurang efektif dan efisien.
17

 

 

2. Fungsi-Fungsi Manajemen SDM 

Fungsi operasional Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah pengadaan sumber daya manusia, 

pengembangan sumber daya manusia, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, dan pemeliharaan sumber 

daya. 

a. Pengadaan Sumber Daya Manusia  

Fungsi ini merupakan aktivitas manajmen sumber 

daya manusia dalam memperoleh tenaga kerja sesuai 

dengan kebutuhan (jumlah dan mutu) untuk 

mencapai tujuan organisasi. Penentuan sumber daya 

manusia yang dibutuhkan diseuaikan dengan tugas-

tugas yang tertera pada analisis pekerjaan yang 

sudah ditentukan sebelumnya. Pengadaan tenaga 

kerja mencakup analisis pekerjaan, perencanaan 

sumber daya manusia, rekrutment sumber daya 

manusia, dan seleksi serta penempatan sumber daya 

manusia. 

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan Sumber Daya Manusia ini 

merupakan proses peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan melalui pendidikan dan latihan. Pada 

                                                           
17Setyowati Subroto , “Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan”, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol. 12. No. 1. (2018), 19,  
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tahap ini, terdapat dua kegiatan penting sebagai dasar 

untuk mengembangkan para anggota organisasi, 

antara lain pendidikan dan pelatihan yang diberikan 

kepada karyawan, baik karyawan baru maupun 

karyawan lama. Program pengembangan juga dapat 

dilakukan kepada karyawan lama bukan karena alasan 

pemindahan pekerjaan, tetapi karena pengembangan 

teknologi. 

c. Pemberian Kompensasi 

Kompensasi merupakan imbalan yang 

dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah 

mereka sumbangkan kepada perusahaan. Sistem 

kompensasi yang baik berarti memberikan 

penghargaan-penghargaan yang layak dan adil 

sebagaimana kontribusi karyawan atas pekerjaannya. 

d. Pengintegrasian 

Setelah aktivitas-aktivitas pengadaan, 

pengembangan, dan pemberian kpmpensasi sumber 

daya manusia dilakukan, maka muncul masalah baru 

yang sangat penting diperhatikan yaitu 

pengintegrasian. Integrasi berarti mencocokkan 

keinginan karyawan dengan kebutuhan organisasi. 

Oleh karena itu diperlukan perasaan dan sikap 

karyawan dalam menetapkan kebijakan organisasi. 

Pengintegrasian mencaup motivasi kerja, kepuasan 

kerja, dan kepemimpinan. 

e. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia 

Setelah melakukan fungsi-fungsi diatas, maka 

kegiatan berikutnya adalah melakukan pemeliharaan. 

Pemeliharaan karyawan berarti mempertahankan 

karyawan untuk tetap berada pada organisasi sebagai 

anggota yang memiliki loyalitas dan kesetiaan yang 

tinggi. Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi 

terhadap perusahaan akan bertanggung jawab atas 

pekerjaannya, biasanya memiliki kinerja yang baik. 

Mereka menyadari bahwa keberhasilan organisasi 
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dalam mencapai tujuannya bergantung pada 

kemampuan para anggotanya, oleh karena itu 

sangatlah perlu diperhatikan keamanan dan 

kenyamanan kerjanya.
18

 

 

B. Pengalaman Kerja 

1. Pengertian Pengalaman Kerja 

Pengertian Pengalaman Kerja terdiri dari beberapa 

macam yang diberikan oleh para ahli. Pengalaman dalam 

semua kegiatan sangat diperlukan, karena experience is 

the best teacher, pengalaman guru yang terbaik. 

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan 

pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu 

pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam 

pelaksanaan tugas pekerjaan. Pengalaman kerja 

merupakan pengetahuan atau keterampilan yang telah 

diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari 

perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama 

beberapa waktu tertentu, dengan memperhatihan 

pengalaman kerja karyawan maka perusahaan dapat 

menentukan posisi atau jabatan yang sesuai dengan 

keahlian yang dimiliki. 

Pengalaman kerja karyawan dalam melaksanakan 

tugas pada sebuah organisasi sangatlah penting 

peranannya. Seorang karyawan yang memiliki 

pengalaman kerja lebih banyak tentu akan lebih mengerti 

apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah. 

Selain itu karyawan yang telah memiliki pengalaman 

kerja lebih banyak pasti akan lebih cepat dalam bekerja 

dan tidak harus beradaptasi dengan tugas yang 

dijalankan.
19

 

                                                           
18Wilson Bangun. Manajemen Sumber Daya Manusia, ed (Jakarta: Penertbit 

Erlangga, 2012), 6-12 
19 Liya Eri Aristanti, “Pengaruh Pendidikan Dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kemampuan Kerja Sebagai Variabel Intervening 

(Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Boyolali)” (Skripsi, Institut Agama Islam 

Negeri Salatiga, 2019),24. 
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Pengertian pengalaman kerja menurut Puspaningsih 

sebagaimana yang dikutip oleh Salim, menyatakan bahwa 

pengalaman kerja seseorang menunjukan jenis-jenis 

pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan 

memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk 

melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas 

pengalaman kerja seseorang, semakin terampil melakukan 

pekerjaan dan semakin sempurna pola berfikir dan sikap 

dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
20

 

Teori yang dikemukakan oleh Bill Foster bahwa 

pengalaman kerja merupakan suatu ukuran tentang lama 

waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seseorang 

dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah 

melaksanakannya dengan baik. Hal ini tentu saja 

menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan teori 

yang ada dimana artinya pengalaman seorang karyawan 

memiliki nilai yang sangat berharga bagi kepentingan 

karirnya di masa yang akan datang. Terlebih, pengalaman 

kerja membuat perusahaan tidak perlu melatih 

kemampuan dasar karyawan disetiap bidang sehingga 

memangkas waktu dan biaya yang bisa digunakan untuk 

hal-hal lain. Kemudian, seseorang yang memiliki 

pengalaman kerja dapat memahami pekerjaannya dengan 

cepat dan berhati-hati dibandingkan seseorang yang tidak 

pernah bekerja sebelumnya apalagi jika pengalaman kerja 

sebelumnya pada bidang yang sama. Jadi, variabel 

pengalaman kerja sangat mempengaruhi produktivitas 

kerja yang tentu saja mempengaruhi keberlangsungan 

perusahaan dimasa yang akan datang karena produktivitas 

yang tinggi merupakan salah satu penunjang 

keberlangsungan perusahaan. 

 

                                                           
20 Salim, Kamaliah, Ilham, “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, 

Kompetensi, dan Integritas Terhadap Kualitas Audit”. (Skripsi, Universitas 

Riau,2012), 4-5. 
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2. Pengukuran Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja tidak hanya dinilai dari lamanya 

bekerja seseorang pada bidang pekerjaan tertentu saja, 

akan tetapi dapat dilihat dari keterampilan, keahlian, 

kemampuan, yang dimiliki oleh pekerja tersebut. 

Lamanya seseorang bekerja pada pekerjaan yang sama 

atau sejenis akan mengakibatkan lebih tahu dan terampil 

dalam melaksanakan pekerjaanya.
21

 

a. Gerakan yang mantap dan lancer 

Setiap karyawan yang berpengalaman akan 

melakukan gerakan yang mantap dan bekerja tanpa 

disertai keraguan. 

b. Gerakan berirama 

Artinya terciptanya dari kebiasaan dalam melakukan 

pekerjaan sehari-hari. 

c. Lebih cepat menanggapi tanda-tanda 

Artinya tanda-tanda seperti akan terjadinya 

kecelakaan kerja. 

d. Dapat menduga atau timbul kesulitan sehingga lebih 

siap menghadapinya. Karena didukung oleh 

pengalaman dapat menduga akan terjadinya kesulitan 

dan siap menghadapinya. 

e. Bekerja dengan tenang. 

Seorang pegawai yang berpengalaman akan memilih 

rasa percaya diri yang cukup besar.
22

 

 

 

 

 

                                                           
21 Rizki Hardiansah, “Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Tingkat Upah 

Terhadap Produktifitas Pekerja Di UD, Farley’s Kota Mojokerto” Jurnal Bisnis 

Fakultas Ekonomi,  Vol.12, No.4, (2014), 3,  
22 Ismanto, Nano, “Pengaruh Pengalaman Kerja dan Disiplin Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Perusahaan Speker Aktif Arafah Elektronik 

Didesa Gribik Kecamatan Gebok Kabupaten Kudus” (Skripsi, Universitas Negeri 

Semarang, 2005), 22. 
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3. Indikator Masalah 

Foster menyatakan 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 ketrampilan yang dimiliki 

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, 

kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh 

karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan 

untuk memahami dan menerapkan informasi pada 

tanggung jawab pekerjaan. 

Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan 

fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau 

menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.  

c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan  

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan 

aspek-aspek tehnik peralatan dan tehnik pekerjaan.
23

 

 

C. Lingkungan Kerja 

1. Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar pekerja yang dapat mempengaruhi dalam bekerja 

meliputi peraturan penerapan, pengontrolan suara gaduh, 

pengaturan kebersihan tempat kerja dan pengaturan 

keamanan tempat kerja. Lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang di 

bebankan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

                                                           
23 Liya Eri Aristanti, “Pengaruh Pendidikan Dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kemampuan Kerja Sebagai Variabel 

Intervening”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2010), 25. 
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bahwa lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di 

dekitar para pekerja yang mempengaruhi tugas-tugas yang 

dibebankan, namun secara umum pengertian lingkungan 

kerja adalah merupakan lingkungan dimana para 

karyawan tersebut melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya.
24

 

 Teori Ishak dan Tanjung pada tahun 2003 mengatakan 

manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja 

sehingga produktivitas meningkat. Bagi pegawai suasana 

dalam bekerja sangat penting dalam membantu 

menyelesaikan pekerjaannya. Tentunya setiap pegawai 

mengingikan suasana kerja yang membuatnya merasa 

nyaman. Hubungan dengn rekan kerja merupakan salah 

satu indikator yang dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja pegawai, karena dengan mampu berkomunikasi dan 

bekerja sama antar sesama pegawai akan membuat 

pekerjaan lebih mudah. Selain itu tersedianya fasilitas 

kerja yang lengkap, merupakan salah satu proses 

kelancaran dalam bekerja. 

 

2. Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

Jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu :
25

 

a. Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan 

yang berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat 

kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

  Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua 

katagori yaitu: 

1) Lingkungan kerja yang langsung berhubungan 

dengan pegawai seperti pusat kerja, kursi, meja 

dan sebagainya. 

                                                           
24 Irham Fahmi, Etika Bisnis, ed (Bandung: Alfabeta, 2013), 55. 
25 Ibid, 78. 
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2) Lingkungan perantara atau lingkungan umum 

dapat juga disebut lingkungan kerja yang 

mempengaruhi kondisi manusia misalnya 

temparatur, kelembapan, sirkulasi udara, 

pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik, bau 

tidak sedap, warna dan lain-lain. 

b. Lingkungan kerja Non fisik 

Lingkungan kerja Non fisik adalah semua 

keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan 

kerja baik hubungan dengan atasan maupun hubungan 

sesame rekan kerja, ataupun hubungan dengan 

bawahan. 

Terdapat lima aspek lingkungan kerja non fisik 

yang bias mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan yaitu: 

1) Struktur kerja, yaitu sejauh mana bahwa 

pekerjaan yang diberikan kepadanya memiliki 

struktur kerja dan organisasi yang baik. 

2) Tanggung jawab kerja, yaitu sejauh mana pekerja 

merasakan bahwa pekerjaan tersebut merupakan 

tanggung jawab atas kewajiban mereka. 

3) Kerja sama antar kelompok, yaitu sejauh mana 

karyawan merasakan adanya komunikasi yang 

baik, terbuka, dan lancar, baik antara teman 

sekerja ataupun pimpinan. 

4) Perhatian dan dukungan pimpinan, yaitu sejauh 

mana karyawan merasakan bahwa pimpinan 

sering memberikan pengarahan, keyakinan 

perhatian serta menghargai mereka. 

5) Kelancaran komunikasi, yaitu sejauh mana 

karyawan merasakan adanya komunikasi yang 

baik, terbuka dan lancar, baik antara teman 

sekerja ataupun dengan pimpinan. 
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3. Faktor-Faktor Lingkungan Kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja 

adalah sebagai berikut:
26

 

a. Penerangan 

Penerangan adalah cukupnya sinar yang masuk 

kedalam ruang kerja, masing-masing karyawan 

perusahaan. Penerangan yang ada harus sesuai 

dengan kebutuhan, tidak terlalu terang juga tidak 

terlalu gelap, dengan system penerangan yang baik 

diharapkan karyawan akan menjalankan tugasnya 

dengan lebih teliti, sehingga kesalahan karyawan 

dalam bekerja dapat diperkecil.  

b. Suhu Udara 

Temparatur udara atau suhu udara terlalu panas 

bagi karyawan akan dapat menjadi penyebab 

penurunannya kepuasan kerja para karyawan 

sehingga akan menimbulkan kesalahan-kesalahan 

pelaksanaan proses produksi. 

c. Suara Bising 

Karyawan memerlukan suasana yang mendukung 

konsenterasi dalam bekerja suasana bising yang 

bersumber dari mesin-mesin pabrik maupun dari 

kendaraan umum akan dapat mengganggu 

konsenterasi karyawan dalam bekerja. 

d. Ruang Gerak 

Manajemen perusahaan perlu untuk 

memperhatikan ruang gerak yang memadai dalam 

perusahaan, agar karyawan dapat leluasa bergerak 

dengan baik, terlalu sempitnya ruang gerak yang 

tersedia akan mengakibatkan karyawan tidak dapat 

bekerja dengan baik. Oleh karena itu manajemen 

perusahaan tentunya dapat menyusun perencanaan 

                                                           
26 Riko Saputra, “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja 

Aparatur Pemerintah Di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi 

Kalimantan Barat”, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 4, (2015), 
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yang tepat untuk ruang gerak yang dari masing-

masing karyawan. 

e. Keamanan Kerja 

Keamanan kerja merupakan factor yang sangat 

penting yang diperhatikan oleh perusahaan. Kondisi 

kerja yang aman akan membuat karyawan tenang 

dalam bekerja sehingga meningkatkan produktivitas 

karyawan. 

 

4. Indikator-Indikator Lingkungan Kerja 

Indikator lingkungan kerja yang baik antara lain: 

a. Suhu udara di tempat kerja. 

Udara yang sejuk di tempat kerja membantu karyawan 

dalam bekerja. 

b. Tata ruang ditempat kerja. 

Penataan ruang yang sangat teratur, rapi dan 

disesuaikan dengan kebutuhan karyawan. 

c. Sirkulasi di tempat kerja. 

Sirkulasi udara di tempat kerja membantu karyawan 

dalam bekerja. 

d. Tingkat pencahayaan di tempat kerja. 

Tingkat pencahayaan yang terang membantu 

karyawan dalam bekerja. 

e. Hubungan antar karyawan di tempat kerja. 

Memiliki hubungan baik sesama karyawan membuat 

kerja menjadi lebih nyaman. 

f. Hubungan karyawan dengan pemimpin perusahaan di 

tempat kerja. 

Menjalin komunikasi yang baik antar karyawan dan 

pemimpin perusahaan.
27

 

                                                           
27 Diah Indriani Suwondo, Eddy Madiono Sutanto, “Hubungan Lingkungan 

Kerja, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan”, Jurnal Manajemen dan 

Kewirausahaan, Vol.17 No.2, (2015), 140,  https://doi.org/http://dx.doi.org/10.9744/ 

jmk.17.2.135–144. 

https://doi.org/http:/dx.doi.org/10.9744/


 27 

5. Manfaat Lingkungan Kerja 

Manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah 

kerja, sehingga produktivitas dan prestasi kerja 

meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena 

bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah 

pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat, yang artinya 

pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan 

dalam skala waktu yang ditentukan. Prestasi kerjanya 

akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak 

akan menimbulkan terlalu banyak pengawasan serta 

semangat juangnya akan tinggi.
28

 

 

6. Lingkungan Kerja Islami 

Lingkungan kerja islami adalah keberadaan manusia 

di sekeliling untuk mengisi dan melengkapi satu dengan 

yang lainnya sesuai dengan perannya masing-masing 

dengan menjaga alam (lingkungan) dan makhluk ciptaan 

Allah yang lain yakni sebagai khalifah (perempuan) yang 

baru menggunakan nilai-nilai syari’at Islam dalam segala 

aktifitasnya agar dapat terciptanya kebahagiaan di dunia 

dan di akhirat.
29

 

Berdasarkan pada beberapa pendapat tentang hak 

asasi lingkungan kerja islami ada beberapa prinsip moral 

yang relevan untuk lingkungan perusahaan. Prinsip ini 

juga dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan 

perubahan kebijakan social, politik dan ekonomi untuk 

lebih pro lingkungan dan dalam rangka untuk dapat 

mengatasi krisis ekologi sekarang ini.
30

 

Kondisi lingkungan kerja yang mendukung 

berpengaruh pada kinerja karyawan karena karyawan 

                                                           
28 SEF Afif Setiawan, “Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Dengan Semangat Kerja Sebagai Variable 

Intervening”, (Skripsi, Insitut Agama Islam Negeri Salatiiga, 2018), 18. 
29 Muhammad, Tolhah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural, 

(Jakarta : Lantabora Press, 2010), 19-20. 
30 Arif Sumantri, Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Islam, (Jakaeta : 

Kemcana, 2010), 278. 
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merasa prihatin dengan kondisi lingkungan kerja mereka 

jika menyangkut masalah kenyamanan pribadi maupun 

masalah kemudahan untuk dapat berkerja dengan baik. 

Karyawan pun lebih menyukai lingkungan yang tidak 

berbahaya atau nyaman. Selain itu, karyawan kebanyakan 

lebih suka bekerja tidak jauh dari rumah dan adanya 

fasilitas yang bersifat atau relatif modern dengan alat dan 

perlengkapan yang memadai. 

Lingkungan kerja Islam dalam perusahaan yang 

sedang beroperasi memiliki pengaruh yang cukup besar 

pada keberhasilan perusahaan, dengan perubahaan yang 

saat ini sedang terjadi dan makin meluasnya masyarakat 

global untuk menggunakan prinsip-prinsip syariah di 

dalam perusahaan yang dikelolanya karena perusahaan 

pasti menghadapi banyak tantangan yang tidak pernah 

dihadapi sebelumnya. 

Lingkungan kerja islami adalah keberadaan manusia 

di sekeliling untuk saling mengisi dan saling melengkapi 

satu dengan lainnya sesuai dengan perannya masing-

masing dengan menjaga alam (lingkungan) dan makhluk 

ciptaan Allah yang lain yakni sebagai khalifah 

(pemimpin) yang harus menggunakan nilai-nilai syari’at 

Islam dalam segala aktifitasnya agar dapat terciptanya 

kebahagian di dunia dan di akhirat. Menurut Quraish 

Shihab (2002) menafsirkan lingkungan kerja Islam sesuai 

dengan firman Allah dalam Surat Al-Qhasas ayat 77 yang 

berbunyi : 
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“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa 

yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi 

janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan 

berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak 

menyukai orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S Al-

Qhasas : 77)
31

 

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah melarang 

untuk merusak lingkungan dan justru sebaliknya yakni 

ayat tersebut menganjurkan manusia untuk berbuat baik 

dan atau memelihara lingkungkannya, serta kita dilarang 

berlaku semana-mena terhadap makhluk Allah.
32

 

 

D. Produktivitas Kerja 

1. Pengertian Produktivitas Kerja 

Produktivitas kerja berasal dari kata produktif yang 

artinya segala kegiatan yang menimbulkan kegunaan 

(utility). Jika seseorang bekerja ada hasilnya ia dikatakan 

produktif. Tapi kalau ia menganggur. Ia disebut tidak 

produktif, tidak menambah nilai guna bagi masyarakat.
33

 

Menurut Handani Nawawi dan Kartini Handari 

menjelaskan secara kongrit konsep produktivitas kerja 

sebagai berikut : produktivitas kerja merupakan 

perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan 

jumlah kerja yang di keluarkan. Produktivas kerja 

                                                           
31 Kementrian Agama RI, Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemahan 

Per Kata, (Jakarta: Cipta Bagus Segara), 
32 Diah Maya Sari, “Pengaruh Etika Kerja Islam, Motivasi Kerja Islam Dan 

Lingkungan Kerja Islam Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan 

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jakarta BSD)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 54-55. 
33 Bukhori alama, Doni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syari‟ah, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), 171. 
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dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar dari 

pada sumber tenaga yang dipergunakan.
34

 

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka dapat 

dipahami bahwa produktivitas menyangkut masalah akhir, 

yakni seberapa besar hasil akhir yang diperoleh dalam 

proses produksi dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. 

Secara konsptual, produktivitas adalah hubungan 

antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan 

yang diperlukan. Produktivitas dapat dikuantifikasi 

dengan membagi keluaran dengan masukan. Menaikan 

produktivitas dapat dilakukan dengan memperbaiki rasio 

produktivitas, dengan menghasilkan lebih banyak 

keluaran atau output yang lebih baik dengan tingkat 

masukan sumber tertentu. 

Produktivitas sering dibandingkan dengan standar 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Apabila lebih banyak 

keluaran dihasilkan dari jumlah masukan yang sama, atau 

masukan lebih sedikit dapat dipergunakan untuk 

mendapatkan keluaran yang sama, produktivitas 

diperbaiki. 

Produktivitas sering diukur dalam bentuk masukan 

dan keluarann ekonomi. Akan tetapi, masukan dan 

keluaran sumber daya manusia dan social juga 

merupakan factor penting. Jika perilaku organisasi lebih 

baik, dapat memperbaiki kepuasan kerja sehingga terjadi 

peningkatan hasil sumber daya manusia.
35

 

Produktivitas kerja adalah ukuran sampai sejauh mana 

sebuah kegiatan atau pekerjaan mampu mencapai target 

kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan. 

Sedarmayati mengungkapkan bahwa produktivitas 

kerja bukan semata-mata ditunjukan untuk mendapatkan 

                                                           
34 Ita Mulyani, “Pengaruh Sumber Daya Manusia Islami Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan” (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2011), 28. 
35 Wibowo, Manajamen Kinerja-Edisi Kelima, (Depok: PT Raja Grafindo 

Persada, 2017), 93-94. 
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hasil kerja sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas untuk 

kerja juga penting diperhatikan.
36

 Menurut Tjutju 

Yuniarsih dan Suwanto produktivitas kerja dapat diartikan 

sebagai hasil kongrit (produk) yang dihasilkan oleh 

individu ataupun kelompok, selama satuan waktu tertentu 

dalam suatu proses kerja.
37

 
 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 

Kerja 

Faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran 

produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja 

dan ketepatan waktu : 

a. Kuantitas kerja, adalah suatu hasil yang dicapai oleh 

karyawan dalam jumlah tertentu dengan 

perbandingan standar atau yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

b. Kualitas kerja, adalah suatu standar hasil yang 

berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang 

dihasilkan oleh karyawan dalam hal ini merupakan 

suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar 

yang ditetapkan oleh perusahaan. 

c. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas 

diselesaikan pada awal waktu yang ditentukan, 

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia. 
 

3. Manfaat Produktivitas Kerja 

Terdapat dua manfaat produktivitas, yaitu : 

a. Manfaat mikro: penurunan ongkos-ongkos per unit, 

peningkatan kontribusi pajak dan pemerintah, 

penghemat sumber-sumber daya masukan, 

menunjang hubungan kerja lebih baik, peningkatan 

                                                           
36 Sedarnayati, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja (Bandung: 

Mandar Maju, 2009), 65. 
37 Tjutju Yuniarsih dan Suwanto, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 156. 
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kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, 

peningkatan daya bayar dan motivasi. 

b. Manfaat makro: membuka kesempatan untuk 

meningkatkan taraf hidup melalui penghasilan dan 

penurunan harga-harga barang dan jasa di pasar, 

penghemat sumber daya alam, perbaikian keadaan 

kerja dan mutu hidup termasuk jam kerja yang 

pendek. 

 

4. Produktivitas Kerja dalam Islam 

Produktivitas tidak hanya diukur dari kuantitas 

(jumlah) hasil yang dicapai seseorang, tetapi juga oleh 

mutu (kualitas) pekerja yang semakin baik. Makin baik 

mutu pekerja maka makin tinggi produktivitas kerjanya. 

Oleh sebab itu dalam Islam amal seseorang tidak dilihat 

dari segi jumlahnya, tapi lebih penting mutu tersebut.  

Islam mengajarkan umatnya untuk mengisi hidupnya 

dengan bekerja dan tidak membiarkan waktunya terbuang 

sia-sia. Allah hanya akan melihat dan mempertimbangan 

hasil kerja manusia, karena itu bekerja secara produktif 

merupakan anjaran agama islam. Sebagaimana firman 

Allah SWT : 

 

                 

                     

    

 

“Dan katakanlah: „Bekerjalah kamu, Maka Allah dan 

rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah 
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kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah:105).
38 

Isyarat tentang amal sholeh banyak dijumpai dalam 

Al-Qur’an, karena itu, Islam merupakan agama yang 

mendorong umatnya untuk kreatif dan produktif. Apabila 

kita menentukan ketentuan-ketentuan dalam agama 

Islam, didalamnya terkandung dorongan untuk hidup 

produktif. Terlebih lagi, Islam mengajarkan bahwa hidup 

seorang muslim merupakan amal sholeh yang 

mengandung makna ibadah. Oleh karena itu, seyogyanya 

umat Islam dapat berkembang dan meningkatkan 

kemajuan dengan mengembangkan produktifitas yang 

didorong oleh nilai-nilai agama. Sesungguhnya Allah 

mewajibkan kamu berusaha/bekerja, maka Berusahalah 

kamu! 

Etos kerja seorang muslim dibentuk oleh iman yang 

menjadi pandangan hidupnya, yang memberikan norma-

norma dasar untuk membangun dan membina 

muamalahnya. Seorang muslim dituntut oleh imannya 

untuk menjadi orang yang bermoral amanah (jujur, adil, 

percaya diri dan terpercaya), berilmu (professional dalam 

bidangnya), cakap, cerdas, cermat, hemat, rajin, tekun 

dan bertekad, bekerja yang baik untuk menghasilkan 

yang terbaik. 

 

E. Manajemen Syariah 

1.  Pengertian Manajemen  

Kata manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari 

asal kata manus yang berarti tangan dan agree yang 

berarti melakukan. Kata-kata tersebut digabung menjadi 

kata-kata kerja managere yang artinya menangani. 

Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam 

bentuk kata kerja to manage dengan kata benda 

management, manager untuk orang yang melakukan 
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kegiatan manajemen. Akhirnya management 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

manajemen atau pengelolaan
39

 

Dengan kata lain manajemen merupakan suatu 

pengelolaan yang dilakukan dengan benar, baik, 

terencana dan terorganisir secara rapi agar dalam suatu 

usaha tersebut dapat dilakukan tanpa ada keragu-raguan 

dalam memutuskan atau dalam mengerjakan sesuatu. 

Karena dalam mengerjakan sesuatu dengan keragu-

raguan akan menghasilkan hasil yang tidak optimal dan 

mungkin pada akhirnya tidak bermanfaat. 

Manajemen menurut syariah memiliki pengertian 

yang cukup luas. Pengertian manajemen dalam bahasa 

arab disebut dengan idarah. Idarah adalah suatu aktifitas 

khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, 

pengembangan personal, perencanaan dan pegawasan 

terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan 

unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.
40

 

Menurut Taylor dalam buku Veithzal Rivai 

mengatakan manajemen diartikan sebagai knowing 

exactly what you want to do and then seeing that they do 

it in the best and cheapest way. dari pengertian tersebut 

yang dimaksud Tylor mencakup tiga hal, yaitu adanya 

tujuan yang dicapai, adanya proses yang dapat 

menggegerkan dan mengerahkan manusia di dalam 

organisasi pada suatu tujun tertentuu dan adanya upaya 

untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara 

efisiensi.
41

 

 

 

 

                                                           
39 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2014),  68 
40  Ibid., 68  
41 Veithzal Rivai, Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi 

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 472 
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Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah 

perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk 

melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan 

sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.4 

Dalam pandangan Islam segala sesuatu yang harus 

dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur dengan 

menggunakan proses yang harus diikuti dengan baik dan 

tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Dikarenakan 

hal tersebut merupakan prinsip ajaran Islam. 

Teori manajemen dalam Islam dengan teori lain 

memiliki karakteristik yang membedakan yaitu fokus dan 

konsen teori Islam terhadap segala variabel yang 

berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan 

luar organisasi dan hubungan perilaku individu terhadap 

faktor-faktor sosial yang berpengaruh.
42

 

Manajemen syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:  

a. Teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen 

dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim 

dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika 

sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.  

b. Manajemen syariah konsen terhadap variabel ekonomi 

dan motif materi dan bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan fisiologis individu.  

c. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual 

serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam 

aktivitas manajemen, memuliakan segala potensi 

intelektual, kompetensi dan organisasi resmi, 

menghormati struktur organisasi dan menuntut ketaatan 

terhadap kebaikan. 
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2. Dasar-Dasar Manajemen Syariah  

Islam mengajarkan segala sesuatu secara tepat, 

terarah, jelas dan tuntas. Hal ini merupakan prinsip utama 

dalam Islam. Manajemen menurut Islam juga memiliki 

prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman. 

Beberapa prinsip manajemen Islam meliputi: 

a. Keadilan Kata kunci yang digunakan Al-Quran dalam 

menjelaskan konsep keadilan adalah adl dan qist. Adl 

mengandung pengertian sawiyyat dan juga 

mengandung makan pemerataan dan kesamaan. 

Keadilan yang terkandung dalam al-Quran juga 

bermakan menempatkan sesuatu pada porsinya. 

b. Amanah dan Pertanggung Jawaban Islam 

mengisyaratkan tentang amanah yang dijelaskan 

dalam Al-Quran:  

                       

                   

“Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia 

menjadikan kamu satu umat (saja) tetapi Allah 

menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi 

petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Tetapi kamu 

pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu 

kerjakan.”43 (Q.S An-Nahl:93) 

c. Komunikatif  

Komunikatif menjadi faktor penting dalam 

melakukan transformasi kebijakan atau keputusan 

dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri 

menuji tercapainya tujuan yang diharapkan. 
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3. Prinsip-Prinsip Manajemen Syariah 

Manajemen erat kaitannya dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu aplikasi manajemen harus diterapkan 

secara terencana untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa 

prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada 

relevansinya dengan al-Quran dan al-Hadist antara lain:
44

 

a. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar  

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang 

ma’ruf yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti 

perbuatan tolong menolong (taawun), menegakkan 

keadilan diantara manusia, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi dan 

lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (keji) seperti 

korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus 

dijauhi bahkan diberantas. Merayu pada kebajikan 

(amar maruf) dan mencegah kemungkaran (nahi 

munkar) adalah wajib sebagaimana firman Allah pada 

Al-Quran : 

 

                             

               

 

 “Dan hendaklah ada di antara kamu 

segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari 

yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung.”45
(Q.S Al-Imran:104) 

Untuk mencapai maksud tersebut perlu adanya 

golongan umat Islam yang bergerak pada bidang 

dakwah yang selalu memberi peringatan, bilamana 

                                                           
44 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonisisa), 

19. 
45 Kementrian Agama RI, Al-Quran Transliterasi…,  63 
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tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. 

Sehingga untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu 

manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara 

sehat, baik dan bijak maupun secara ilmiah.
46

 

b. Kewajiban Menegakkan Kebenaran 

Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan 

yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan 

dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. 

Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang 

harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian 

manajemen yang disusun oleh manusia untuk 

menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.
47

 

c. Kewajiban Menegakkan Keadilan  

Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan 

keadilan, kapan dan dimanapun. Semua perbuatan 

harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, 

adil dalam bertindak dan adil dalam menghukum. 

Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri adil 

terhadap orang lain.  

d.  Kewajiban Menyampaikan Amanah  

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada 

setiap muslim untuk menunaikan amanah. Allah 

memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam 

segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti 

dalam jual-beli, hukum perjanjian yang termaktub 

dalam kitab al-Buyu’ (hukum dagang) maupun 

amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara seperti 

yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, 

ataupun amanat Allah dan ummat, seperti yang 

dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa 

kecuali memikul beban untuk memelihara dan 

menyampaikan amanat. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari 

penelitian yang di dapat dari data dan fakta-fakta observasi 

dan kajian pustaka. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel 

independen dan memiliki 1 variabel dependen. Variabel 

independen adalah pengalaman kerja dan lingkungan kerja 

sedangkan variabel dependen adalah produktivitas kerja 

karyawan. 

Hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas 

kerja karyawan adalah bahwa perusahaan cenderung lebih 

memilih karyawan yang sudah punya pengalaman karena 

mereka mampu melaksanakan tugas yang nanti nya akan 

diberikan perusahaan. Pengalaman kerja sangat 

mempengaruhi kinerja karyawan karena dengan mempunyai 

pengalaman kerja, maka akan meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan. Sehingga terdapat hubungan antara 

pengalaman kerja dengan produktivitas kerja karyawan bagi 

perusahan PT. Surya Telindo Utama. 

Hubungan antara lingkungan kerja dengan produktivitas 

kerja karyawan adalah bahwa lingkungan kerja sangat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan, perusahaan perlu menciptakan 

lingkungan kerja yang nyaman. Ketidaknyamanan pegawai 

dengan lingkungan kerjanya dapat menghambat atau 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Semakin 

nyaman lingkungan kerja di perusahaan semakin produktif 

karyawan bekerja. Sehingga terdapat hubungan lingkungan 

kerja dengan produktivitas kerja karyawan. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan garis:  

                        = Hubungan secara parsial 

                                = Hubungan secara simultan 

 

Kerangka pemikiran diatas dimaksudkan untuk 

menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-

persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu 

pengaruh pengalaman kerja (X1), lingkungan kerja (X2) 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Surya 

Telindo Utama secara parsial dan simultan. Setelah 

diketahui hubungan dan pengaruh antara variabel 

pengalaman kerja (X1), lingkungan kerja (X2) terhadap 

produktivitas kerja karyawan (Y) baik secara parsial 

maupun simultan, selanjutnya peneliti akan mengkaji 

bagaimana perspektif Manajemen Syari’ah terhadap 

produkivitas kerja karyawan di PT. Surya Telindo Utama. 

 



 41 

G. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan  masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dapat dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan didasarkan  pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melaui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum ada jawaban yang empiric. 

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya bahwa pengalaman 

kerja, dan lingkungn kerja berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap pengaruh  produktivits kerja karyawan di 

PT. Surya Telindo Utama. 

Adapun dasar pengambilan hipotesis dibagi menjadi dua 

bagian yaitu hipotesis nihil (Ho) dan hipotesis alternatif 

(Ha). Hipotesis nihil (Ho) adalah hipotesis yang menyatakan 

tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara variabel 

indenpenden terhadap variabel dependen sedangkan 

hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis yang menyatakan 

adanya hubungan atau pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen.
48

 

Maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

1. Pengalaman kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan 

Pengalaman kerja sangat penting untuk melihat 

pengetahuan dan keterampilan individu, karena semakin 

lama pengalaman kerja maka akan semakin tinggi pula 

tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh 

karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Nano Ismanto 

dengan judul “Pengaruh pengalaman dan disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan” hasil penelitian 

itu menunjukan bahwa variabel independen pengalaman 

                                                           
48 Ibid  
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kerja (X1) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja (Y). 

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 = Pengalaman kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan 

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja seorang pegawai. Seorang 

pegawai yang bekerja di lingkungan kerja yang 

mendukung dia untuk bekerja secara optimal akan 

menghasilkan kinerja yang baik, sebaliknya jika seorang 

pegawai bekerja dalam lingkungan kerja yang tidak 

memadai dan tidak mendukung untuk bekerja secara 

optimal akan membuat pegawai yang bersangkutan 

menjadi malas, cepat lelah sehingga kinerja pegawai 

tersebut akan rendah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sinta Yulis dengan judul “Pengaruh Lingkungan Kerja 

Terhadap Produktivitas Pada PT Indocement Tunggal 

Prakarsa” hasil penelitian itu menunjukan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan singnifikan 

terhadap produktivitas. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 = Lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

3. Pengalaman kerja dan lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan 

Teori menurut Sukarna menyatakan bahwa 

produktivitas karyawan dipengaruhi oleh faktor umur, 

pengalaman kerja, upah, teknologi, dan lingkungan kerja 

dimana karyawan yang bekerja diusia produktif akan 

mampu bekerja lebih baik dan juga semakin tinggi upah 

yang diterima dan semakin banyak pengalaman serta 

keterampilan yang dimiliki oleh karyawan, maka akan 
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semakin tinggi produktivitas yang diperoleh, serta faktor 

lain yang dapat mempengaruhi produktivitas meliputi 

pendidikan, pelatihan, dan disiplin kerja. Penelitian yang 

dilakukan oleh Luh Sri Kumbadewi, I Wayan Suwendra 

1, Gede Putu Agus Jana Susila 2 dengan judul “Pengaruh 

Umur, Pengalaman Kerja, Upah, Teknologi dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan” hasil penelitian itu menunjukan bahwa 

pernyataan variabel pertama yaitu pengalaman kerja 

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas karyawan. Pernyataan variabel lingkungan 

kerja terhadap poduktivitas karyawan, menunjukan 

bahwa variabel lingkungan kerja secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 

karyawan. Dalam hal ini variabel-variabel ada pengaruh 

umur, pengalaman kerja, upah, teknologi, dan lingkungan 

kerja terhadap produktivitas karyawan pada UD Puji Jiwa 

Seni.
49

 Maka dari uraian tersebut dapat diturunkan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 = Pengalaman Kerja dan Lingkungan Kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas karyawan. 

  

                                                           
49 Luh Sri Kumbadewi, I Wayan Suwendra 1 dan Gede Putu Agus Jana 

Susila 2, “Pengaruh Umur, Pengalaman Kerja, Upah, Teknologi Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan”, Jurnal Manajemen , Vol. 4 (2016), 15, 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/6729/4590. 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/6729/4590
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