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ABSTRAK 

Kain Perca Limbah Jaya merupaka suatu usaha yang memproduksi seprey, 

sarung bantal ,sarung guling  dan keset. Keahlian pekerja tercermin dalam 

kemampuan pekerja dalam memproduksinya tiap pada waktu yang telahditentukan. 

Oleh karena itu dalam usahanya meningkatkan produktivitas diperlukan 

pengalamandanpelatihankerja yang sesuai. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi. Permasalahan yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan?; (2) Bagaimana pengaruh pelatihan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan?; (3) Bagaimana pengaruh pengalaman dan pelatihan 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan?;(4) Bagaimana pandangan ekonomi 

Islam mengenai pengalaman dan pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan?. Dan tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apakah pengaruh 

pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja. (2) Untuk mengetahui apakah 

pengaruh pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja. (3) Untuk mengetahui apakah 

pengaruh pengalaman dan pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. (4) 

Untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan pelatihan kerja terhadap produktivitas 

kerja dalam perspektif  Ekonomi Islam 

Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Sampel yang diambil  berjumlah 

27  responden. Alat analisis menggunakan SPSS  for windows  versi 16.0 yang 

meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.  Berdasarkan 

hasil penelitian disimpulkan bahwa semua variabel  berpengaruh  terhadap  tingkat 

produktivitas dan telah memenuhi kriteria pengujian yang digunakan. Adapun hasil 

regresi berganda sebagai berikut:Y = 5.875 + 0.141 + 0.622 

 Secara parsial pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap 

pproduktivitas kerja, hal ini ditunjukkan oleh thitung (1.278) > ttabel  (2.064), dengan 

koefisien regresi sebesar 0.141 yang menyatakan bahwa setiap adanya pengalaman 

kerja akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan sebesar 0.141.Berpengaruh 

positif diartikan bahwa semakin lama pengalaman kerja maka akan meningkat pula 

produktiviasnya.Sedangkan pelatihan kerja secara parsial juga berpengaruh secara 

signifikan terhadap produktivitas. Dilihat dari thitung (6.928) > ttabel  (2.064), dengan 

koefisien regresi sebesar 0.622 yang menyatakan bahwa setiap mengikuti pelatihan 

kerja akan meningkatkan produktivitas kerja sebesar 0.622.Berpengaruh positif 

diartikan bahwa semakin sering mengikuti pelatihan kerja maka akan meningkat pula 

produktivitasnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh pengalaman 

dan pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja sebesar 64,5 %. Sedangkan dalam 



 

perspektif ekonomi Islam, pengalaman dan pelatihan kerja sejalan dengan ajaran 

Islam yaitu modal utama seseorang untuk terjun kedalam suatu bidang pekerjaan, 

Dalam Al-Qur’an dan Hadist banyak ayat yang mendorong manusianya untuk 

menciptakan pola kemajuan hidup. Langkah yang dapat diambil dari PK Limbah Jaya 

adalah: keahlian dan keterampilan dengan pengalaman kerja yang baik maka tinggi 

pula hasil produktivitas kerjanya. 

  



 

MOTTO 

 

 

                       

        

 

Artinya:  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 kamu 

kerjakan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan judul 

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis 

merasa untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam “Pengaruh  

Pengalaman dan Pelatihan  Kerja Terhadap Produktifitas Karyawan dalam 

Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi Pada  Kain Perca Limbah Jaya  Desa 

Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabubapeten Pringsewu)”. Dengan 

adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat 

menghilangkan kesalah pahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian 

selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari seseorang (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Pengalaman menurut Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai yang 

pernah di alami (dijalani, dirasa, ditanggung, dan sebagainya)
2
.  

3. Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai 

untuk mencapai tujuan organisasi.
3
 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-2, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2009), h. 102  
2
 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indinesia, edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), h. 26 



 

4. Produktifitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya 

produksi, keproduktifan.
4
 Menurut Dewan Nasional produktifitas adalah 

produktifitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai 

sikap mental yang selalu mempunyai pandangan “mutu kehidupan hari ini 

harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini”.
5
  Jadi 

produktifitas merupakan kemampuan seserang untuk menggunakan 

kekuatannya dan mewujudkan segenap potensi guna mewujudkan kreatifitas. 

5. Karyawan adalah orang yang bekerja dalam suatu lembaga (kantor, 

perusahaan, dsb) dengan mendapat gaji (upah); pegawai; pekerja. 

6. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-

masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai Islam.
6
 

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah 

penelitian ini secara ilmiah tentang peran pengalaman dan Pelatihan kerja dalam 

meningkatkan produktifitas kerja karyawan. Dengan pengalaman yang cukup 

maka diharapkan mereka akan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding 

yang tanpa pengalaman kerja.  

 

                                                                                                                                                                              
3
Vheithafal Rifa’I, Ella Jaufani Sagalla, Menejemen Sumber Daya Manusia Untuk 

Perusahaan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), h, 211  
4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1103  
5
Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 

51  
6
Mustofa Edwin Nasution dkk, Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 

2007), h. 15  



 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dan menetapkan judul ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Alasan objektif 

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan dalam pembuatan 

kerajinan berbahan kain perca, sangat dibutuhkan pengalaman maupun 

pelatihan bagi setiap karyawan yang ingin bekerja. Semakin panjang 

pengalaman yang dimiliki maka semakin banyak mereka mampu 

memproduksi suatu barang. Begitu pula untuk pekerja yang belum 

mempunyai pengalaman, sangat dibutuhkan suatu pelatihan agar dapat 

memproduksi barang. Sehingga kedua hal tersebut sangatt berkaitan satu sama 

lain. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh 

pengalaman dan pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. 

2. Alasan subjektif  

a. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh pengalaman dan pelatihan 

kerja   terhadap produktifitas kerja karyawan. 

b. Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya. Hal ini didukung oleh tersedianya data-data dari berbagai 

literatur yang di butuhkan dalam penelitian penulis sebagai referensi. 

 

 

 

 

 



 

C. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan salah satu jenis industri jasa yang mematuhi peraturan 

bisnis dengan berbagai peran dan fungsi menejerialnya. Perusahaan adalah suatu 

organisasi khusus yang di curahkan untuk melaksanakan pengelolaan proses 

produksi.
7
 Perusahaan mempunyai sumber daya manusia, tujuan utama untuk 

menghasilkan produk. Perusahan memiliki tujuan dan sasaran perusahaan untuk 

memperoleh laba yang ingin dicapainya. Sumber daya manusia (SDM) 

mempunyai peran sangat penting dan potensial bagi keberhasilan suatu 

perusahaan, mengingat sumber daya manusia merupakan penentu kegiatan 

perusahaan baik dalam perencanaan, pengorganisasian, serta pengembalian 

keputusan. 

Perusahaan harus tahu hal-hal apa saja yang dianggap penting oleh para 

konsumen, maka semaksimal mungkin perusahaan harus mampu menghasilkan 

kinerja yang baik guna memperoleh hasil yang maksimal dan dapat memberi 

kepuasaan terhadap konsumen. perusahaan juga harus mampu menghadapi 

persaingan kinerja dengan perusahaan yang lain (yang sejenis) yang berkembang 

sangat pesat. 

Pembangunan suatu bangsa memerlukan dua asset utama atau “daya” yang di 

sebut sumber daya (resources), yakni sumber daya alam  (natural resources) dan 

sumber daya manusia (human resources). kedua sumber daya tersebut sangat 

                                                             
7
Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Ilmu Mikro Ekonomi (Jakarta: PT. Media 

Global Edukasi, 2001), h. 137  



 

penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. berbicara masalah 

sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yakni kuantitas 

dan kualitas. kuantitas menyangkut mutu Sumber Daya Manusia tersebut, yang 

menyangkut kemampuan fisik maupun non fisik (kecerdasan dan mental)
8
. 

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada lingkungan suatu unit kerja  

(Departemen atau lembaga-lembaga lain), maka Sumber Daya Manusia yang di 

maksudkan adalah tenaga kerja, pegawai atau karyawan. Sumber Daya Manusia 

atau karyawan di suatu lembaga ini juga sangat penting peranannya dalam 

memcapai keberhasilan lembaga atau departemennya yang di maksud. 

secanggih-canggihnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi, 

tanpa di tunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dapat 

diperkirakan organisasi tersebut sulit untuk maju dan berkembang. 

Karyawan perusahaan saat ini akan mampu tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan tuntutan manajemen perusahan modern. Salah satu upaya penting untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah kemamapuan perusahan untuk merencanakan 

kebutuhan karyawan secara tepat dan sesuai dengan fungsi pelayanan setiap unit, 

cabang, dan bagian. Pengetahuan pengalaman dan keterampilan sumber daya 

manusia merupakn kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pemimpim di 

setiap bagian manejemen perusahan. Dengan pengalaman yang cukup banyak 
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maka diharapkan mereka akan mempunyai kemampuan yang lebih besar 

dibandingkan yang tanpa pengalaman kerja. 

Dengan adanya pengalaman kerja maka telah terjadi  proses penambahan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan serta sikap pada diri seseorang, sehingga dapat 

menunjang dalam pengembangan diri dengan perubahan yang ada. Pengalaman 

seorang karyawan memiliki nilai yang sangat berharga bagi kepentingan karirnya 

dimasa yang akan datang.
9
 

Pengalaman kerja menunjukan berapa lama agar upaya seorang karyawan bisa 

bekerja dengan baik. Disamping itu pengalaman kerja meliputi banyaknya jenis 

pekerjaan yang pernah ia duduki oleh seseorang dan lamanya mereka bekerja 

pada masing-masing pekerjaan tersebut. Dengan demikian masa kerja merupakan 

faktor individu yang mempengaruhi karir karyawan.
10

 

Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai yang berdasarkan 

pengetahuan, pengalaman dan kemampuan teknis yang dimiliki. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah: Q.S. Al- Qhashas: 26 

                           

 

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "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". 
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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.
11

 

Melalui pengalaman  seorang pegawai akan merasakan kepuasan kerja lebih 

tinggi, dengan semakain banyaknya pengalaman kerja maka tingkat kepuasan 

akan meningkat dimana dari pengalaman akan lebih berhati-hati serta belajar 

akan kesalahan-kesalahan sehingga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan 

terasa lebih memuaskan karena pengalaman yang di miliki.
12

 Hal tersebut 

nantinya akan Nampak pada kinerjanya, yang pada akhirnya akan menjamin pada 

produktifitas kerja yang di harapkan dapat semakin meningkat. 

Karyawan dapat dikatakan memiliki pengalaman kerja jika sudah melakukan 

pekerjaan yang secara berulang-ulang. Hal-hal yang menentukan berpengalaman 

atau tidaknya seorang karyawan adalah: 
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1.  Lama waktu atau masa kerja yaitu ukuran  tentang  lama  waktu masa kerja 

yang telah di tempuh.  

2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang di miliki yaitu pencakup 

kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung 

jawab pekerjaan.  

3. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan yaitu tingkat penguasaan 

seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan dan teknik 

pekerjaan.  

4. Jenis pekerjaan yaitu semakin banyak jenis pekerjaan maka semakin mudah 

juga dalam melaksanakan pekerjaan apapun. 
13

  

Tidak dipungkiri kemajuan hanya akan dapat diraih apabila yang 

bersangkutan akan mampu menampilkan kinerja yang memuaskan, termasuk 

produktivitas kaja yang semakin tinggi. Selain itu ilmu pengetahuan berkembang 

terus. Keteramplan mnusia cepat ketinggalan jaman, dari sudut pandng inilah 

pentingnya mutu pengalaman dan pelatihan.
14

  

Pelatihan erat sekali kaitannya dengan meningkatkan keterampilan teknis, 

karena dirancang untuk meningkatkan keterampilan Sumber daya manusia dalam 

bidang tertentu.
15

pelatihan juga berfungsi sebagai instrument pengukur 
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(measuring instrument) prestasi sumber daya manusia. Karena dalam pelatihan 

kemampuan seseorang dapat diukur danan sikap yang dibut dianalisis dengan 

baik.
16

 

Pelatihan diterapkan guna mengajarkan sejumlah keterampilan, pengetahuan 

dan sikap yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan 

pekerjaannya. Program pelatihan bertujuan untuk memperbaiki penguasaan 

berbagai keterampilan dan teknis pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan 

sekarang.
17

 

Ada empat criteria keberjasilan pelatihan dan pengembangan yang lazim 

digunakan yaitu, (1) criteria pendapat, yaitu criteria yang didasarkan atas 

pendapat peserta pelatihan (melalui koesioner) mengenai program pelatihan yang 

telah dilakukan. (2) Kriteria belajar, yang diperoleh melalui tes pengetahuan dan 

keterampilan. (3) Kriteria pelaku, yang didapat dengan menggunakan tes 

keterampilan kerja untuk melihat perubahan perilaku peserta sebelum dan 

sesudah mengikuti pelatihan, (4) Kriteria Hasil, yang dihubungkan dengan hasil 

yang diperoleh pasca pelatihan separti meningkatnya penjualan, kualitas kerja, 

serta produktivitas.
18

 

Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu adalah sentra 

industri kain perca yang  memproduksi seprey, sarung bantal, sarung kasur  dan 
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keset. Dimana dalam industri kain perca, keahlian pekerja tercermin dalam 

kemampuan pekerja dalam  memproduksi seprey, sarung bantal dan keset tiap 

pada batas waku yang telah ditentukan. Pak Suherman selaku pemilik usaha  juga 

memberikan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat seperti pelatihan 

manajemen kewirausahaan, keterampilan produksi, bantuan peralatan, 

permodalan, serta informasi dan promosi).
19

 Selain itu dengan usia pekerja yang 

bervariasi, maka pengalaman kerja yang dimiliki tidak sebanding. Dengan 

pengalaman kerja yang cukup lama, tentunya para pekerja sudah memiliki 

keterampian yang cukup tinggi. Hal itu mempermudah pekerja untuk melakukan 

proses produksi.  

Setiap karyawan rata-rata mampu memproduksi sedikitnya 10-50 buah dalam 

setiap minggunya  sesuai dengan pengalaman yang dimiliki. Semakin lama 

pengalaman yang dimiliki setiap karyawan maka semakin besar tingkat 

pengetahuan dan ketampilan yang dimiliki, maka  produksi yang mereka hasilkan 

juga akan semakin banyak. 

Keterampilan produksi yang dimaksud adalah menjahit kain perca untuk 

dibuat kerajinan seperti keset, seprei, sarung bantal, sarung guling, sarung kasur, 

dan lain sebagainya. 
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Peneliti menganggap bahwa penelitian ini perlu dilaksanakan, disebabkan 

karena pentingnya pengalaman kerja terhadap produktivitas. Keahlian pekerja 

dapat dilihat dari pengalaman kerja.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti di uraikan di atas, maka 

dalam karya sangat sederhana ini akan di bahas suatu topik dengan judul 

“Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan Kerja Terhadap Produktifitas Karyawan 

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada  Kain Perca Limbah Jaya Desa 

Sukamulya Kec. Banyumas Kab. Pringsewu).” 

 

D. Rumusan masalah  

 Bardasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengalaman kerja  berpengaruh terhadap produktivitas kerja? 

2. Apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja? 

3. Apakah pengalaman dan pelatihan kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan? 

4. Apakah pengalaman dan pelatihan berpengaruh terhadap produktifitas kerja 

dalam perspektif ekonomi Islam? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah 

sebagai berikut: 



 

a. Untuk mengetahui apakah pengaruh pengalaman kerja terhadap 

produktivitas kerja. 

b. Untuk mengetahui apakah pengaruh pelatihan kerja terhadap produkivitas 

kerja.  

c. Untuk mengetahui apakah pengaruh pengalaman dan pelatihan kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

d. Untuk mengetahui bagaimana pengalaman dan pelatihan kerja terhadap 

produktifitas kerja dalam perspektif ekonomi Islam. 

2. Manfaat penelitian  

a. Secara teoritis  

Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk mengembangkan 

konsep yang erat hubungannya dengan konsep pemberdayaan bagi 

asyarakat sebagai cakupan kegiatan pengalaman dan pelatihan kerja 

terhadap produktifitas.  

b. Secara praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi: 

1) Bagi perusahaan: manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini 

sebagai masukan pada pihak kain perca sebagai pedoman kebijakan 

selanjutnya untuk meningkatkan produktifitas karyawan. 

2) Bagi akademik dan masyarakat: sebagai tambahan informasi dan 

referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ilmiah 

secara informasi dalam menunjang penelitian dimasa yang akan 



 

datang. Khususnya dalam masalah dalam peran pengalaman dan 

pelatihan kerja dalam meningkatkan produktfitas karyawan. 

3) Bagi penulis: bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Khususnya mengenai pengalaman kerja dalam 

meningat produktifitas kerja karyawan, serta untuk melengkapi 

tugas-tugas dan memenuhi syarat una memperoleh gelar sarjana 

ekonomi. 

 

 

  

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Produktivitas Kerja 

1. Pengertian produktivitas kerja  

Produktivitas kerja berasal dari kata produktif artinya segala kegiatan 

yang menimbulkan kegunaan (utility). Jika seseorang bekerja ada hasilnya ia 

dikatakan produktif. Tapi kalau ia menganggur. Ia di sebut tidak produktif , 

tidak menambah nilai guna bagi masyarakat.
20

 

Menurut Handani Nawawi dan Kartini  Handari menjelaskan secara 

kongkrit konsep produktivitas kerja sebagai berikut : produktivitas kerja 

merupakan perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah 

kerja yang dikeluarkan. Produktifitas kerja dikatakan tinggi jika hasil yang 

diperoleh lebih besar dari pada sumber tenaga yang dipergunakan. 
21

 

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa 

produktivitas menyangkut masalah hasil akhir, yakni seberapa besar hasil 

akhir yang diperoleh dalam proses produksi dengan waktu yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. 

 

2. Produktivitas Kerja dalam Islam 
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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 diliht dari segi jumlahnya, 

tapi lebih penting mutu tesebut. 

Islam mengajarkan umatnya untuk mengisi hidupnya dengan bekerja 

dan tidak membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Allah hanya akan melihat 

dan mempertimbangkan hasil kerja manusia, karena itu bekerja secara 

produktif merupakan anjuran agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS. At-Taubah ayat 105: 

                           

        

Artinya : “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 kamu kerjakan.
22

 

Isyarat tentang amal sholeh banyak dijumpai dalam Al-Quran, 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 
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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 ! 

Sesuai hadist dibawah ini 

  إن هللا  تعالى يحب ان يرى عبده يسعى فى طلب الحالل

Artinya: Sesungguhnya Allah Swt senang  melihat hambanya 

yang berusaha )bekerja) mencari rezeki yang halal(HR. Ahmad)
23

 

 

Berniat  untuk bekerja  dengan cara-cara yang sah dan halal menuju ridha Allah 

adalah visi dan misi setiap muslim. Berpangku tangan merupakan perbuatan tercela 

dalam agama Islam. Islam tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya untuk 

beribadah semata, tetapi juga mengajarkan untuk beramal dalam arti bekerja, bahkan 

meraih prestasi. Ini bukti dari kata Islam sendiri yang mengandung tiga makna; 

keselamatan, kedamaian, dan kesejahteran. “Untuk meraih kesejahteraan, Islam 

mendorong umatnya untuk bekerja sebaik-baiknya dengan meraih prestasi”. Allah 

berfirma dalam surat An-Nahl ayat 97 yaitu: 

                         

      

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
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kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 
24

 

Islam tidak hanya sekedar memerintahkan untuk bekerja tanpa kendali 

“antara iman adan amal (kerja) harus selalu ada interaksi”. Iman yang 

tumbuh dalam kalbu seseorang, akan mendorong seseorang untuk berbuat 

dan melakukan sesuatu yang membuktikan adanya iman yang berfungsi 

dalam dirinya. Sebaliknya, amal yang dilakukan tentu saja disesuaikan 

bahkan dikendalikanoleh imannya. “amal yang demikian itu, akan 

menambah nilai ketinggian imannya”.  

Islam juga menekankan pada pemeluknya bahwa dalam bekerja 

hendaknya melakukan dengan penuh kecermatan, dengan penuh gairah, dan 

rajin, tidak bekerja seadanya. Kecermatan ini dalam Islam dikenal dengan 

Ihsa. “ihsan akan menjamin terwujudnya kerja yang berkwalitas”. 

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 (profesional dalam bidangnya), cakap, cerdas, cermat, 

hemat, rajin, tekun dan bertekad, bekerja yang baik untuk menghasilkan 

yang terbaik. 
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3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produktifitas Kerja 

Banyak faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja, baik yang 

berhubungan dengan tenaga kerja maupun yang berhubungan dengan 

lingkungan perusahaan dan kebijakan. 

Menurut balai pengembangan produktifitas daerah ada enam faktor 

utama yang menentukan produktifitas tenaga kerja, yaitu:
25

 

a. Sikap kerja, seperti : kesediaan untuk bekerja secara bergilir (shift work), 

dapat menerima tambahan tugas dan mampu bekerja dalam satu tim. 

b. Tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikn, latihan dalam 

menejemen dan supervisi serta dalam keterampilan dalam teknik 

industri.  

c. Hubungan antara tenaga kerja dan pemimpin organisasi yang tercermin 

dalam usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk 

meningkatkan produktifitas melalui lingkaran pengawasan mutu (quality 

kontrol circplus) dan panitia mengenai kerja unggul. 

d. Manajemen produktifitas, yaitu : manajemen yang efisiensi mengenai 

sumber dan sistem kerja untuk meningkatkan produktifitas.  

e. Efisiensi tenaga kerja, seperti: perencanaan tenaga kerja dan 

penambahan tugas.  
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f. Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko, krestifitas 

dalam berusaha, dan berada pada jalir yang benar dalam berusaha. 

Menurut Simanjuntak, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

produktifitas kerja, yaitu:  

a. Pelatihan  

Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan 

keterampilan dengan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan 

kerja. Untuk itulah, latihan kerja diperlukan bukan saja pelengkap akan 

tetapi sekaligus untuk memberi dasar-dasar pengetahuan. 

b. Mental dan kemampuan fisik karyawan  

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan yang sangat penting 

untuk menjadi perhatian bagi organisasi,sebab keadaan fisik dan mental 

karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produktifitas 

kerja karyawan. 

c. Hubungan antara atasan dan bawahan  

Hubungan antara atasan dan bawahan akan mempengaruhi kegiatan 

yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan terhadap 

bawahan, sejauh mana bawahan diikut sertakan dalam penentuan tujuan, 

sikap yang saling menjalin telah mampu meningkatkan produktifitas 

kerja karyawan dalam bekerja 



 

Adapun Tiffin dan Cormick mengatakan bahwa, faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktifitas kerja dapat disimpulkan menjadi dua golongan, 

yaitu:
26

 

a. Faktor yang ada pada induvidu, yaitu, umur, temperamen, keadaan fisik 

indivdu, dan motifasi. 

b. Faktor yang ada diluar individu, yaitu kondisi fisik, seperti, suara, 

pendengaran, waktu istirahat, lama bekerja, upah, bentuk organisasi, 

lingkungan sosial dan keluarga.  

Dengan demikian, jika karyawan diperlukan secara baik oleh atasan atau 

adanya hubungan antar karyawan yang baik, maka karyawan tersebut akan 

berpartisipasi dengan baik pula dalam proses produksi, sehingga akan 

berpengaruh pada tingkat produktifitas kerja. 

4. Pengukuran Produktifitas kerja 

Produktifitas dapat diukur dengan dua standar utama, yaitu produktifitas 

fisik dan produktifitas nilai. Secara fisik produktifitas secara kuantitatif 

seperti banyaknya keluaran (panjang, berat, lamanya waktu, dan jumlah). 

Sedangkan berdasarkan nilai, produktifitas diukur atas dasar nilai-nilai 

kemampuan, sikap, perilaku, disiplin, motifasi, dan komitmen terhadap 

pekerjaan atau tugas. Pengukuran produktifitas merupakan suatu proses 

yang sangat enting karena akan menjadi landasan dalam membuat kebijakan 

perbaiakan produktifitas secara keseluruhan dalam proses menejemen.  
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Ada beberapa kondisi prasyarat dalam pengukuran produktifitas antara 

lain: 

a. Pengukuran harus dimulai pada permulaan program perbaikan 

produktifitas. Berbagai masalah yang berkaitan dengan produktifitas 

serta peluang untuk memperbaikinya. 

b. Pengukuran produktifitas dilakukan pada sistem industry secara 

keseluruhan. 

c. Pengukuran produktifitas seharusnya melibatkan semua individu yang 

terlibat dalam proses industry. Dengan demikian pengukuran 

produktifitas bersifat partisipatif. 

d. Pengukuran produktifitas seharusnya dapat memunculkan data. Data itu 

nantinya yang dapat ditunjukan atau impilkan dalam bentuk peta-peta, 

diagram-diagram, table-table perhitungan statistik.  

Setiap organisasi apapun  bentuknya, perlu mengetahui tingkat 

produktifitas pegawai atau karyawannya. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

mengukur tingkat perbaiakan tingkat produktifitas kerja pegawainya dari 

waktu kewaktu dengan cara membandingkannya dengan produktifitas 

standar yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Ada beberapa manfaat dalam 

pengukuran produktifitas dalam suatu organisasi yang antara lain:
27
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a. Organisasi dapat menilai efisiensi konversi penggunaan sumberdaya, 

agar dapat meningkatkan produktifitas. 

b. Perencanaan sumberdaya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui 

pengukuran produktifitas, baik dalam perencanaan jangka panjang 

maupun jangka pendek. 

c. Tujuan ekonomis dan nonekonomis organisasi dapat diorganisasikan 

kembali dengan cara memberikan prioritas yang tepat, dipandang dari 

sudut produktifitas. 

d. Perencanaan target tingkat produktifitas dimasa mendatang dapat 

dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat 

produktifitas sekarang. 

e. Strategi untuk meningkatkan produktifitas organisasi dapat ditetapkan 

berdasarkan tingkat kesenjangan produktifitas (productifity gap) yang 

ada di antara tingkat produktifits yang diukur (actual productifity). 

Dalam hal ini tingkat produktifitas akan memberikan informasi dalam 

mengidentifikasi masalah atau perubahan yang terjadi sebelum tindakan 

korektif diambil. 

f. Pengukuran produktifitas menjadi informasi yang bermanfaat dalam 

membandingkan tingkat produktifitas antarorganisasi  yang sejenis, serta 

bermanfaat pula untuk informasi produktifitas organisasi pada skala 

nasional atau global. 



 

g. Nilai-nilai produktifitas yang dihasilkan dari suatu pengukuran dapat 

menjadi informasi yang berguna untuk merencanakan tingkat 

keuntungan organisai. 

h. Pengukuran produktifitas akan menciptakan tindakan-tindakan 

kompetitif berupa upaya peningkatan produktifitas secara terus menerus.  

5. Indikator-indikator Produktivitas Kerja  

Produktivitas adalah hal yang sangat penting bagi karyawan yang ada 

pada suatu perusahaan pemerintah maupun swasta. Dengan adanya 

produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan terlaksanakan secara efisien 

dan efektif, sehingga semua ini akhirnya sangat diperlikan dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur produktivitas 

kerja diperlukan suatu indikator, yaitu: 

a. Kemanpuan  

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan 

seseorang sangat bergantung pada ketrampilan yang dimiliki, serta 

profesionalisme mereka dalam bekerja. Hal ini memberikan dya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka.  

b. Meningkatkan hasil yang dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan 

salah satu yang dapet dirasakan baik oleh yang mengajarkan maupun 

yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk 



 

memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat 

dalam suatu pekerjaan. 

c. Semangat kerja 

Merupakan suatu usaha untuk lebih baik dari hari kemaren. Indikator ini 

dapat dilihat dari kerja dan hasil yang dicapai suatu hari kemudian 

dibandingkan dengan hari kemudiannya. 

d. Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. 

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan 

harapan dengan apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat 

tantangannya, maka pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga 

dengan harapan untuk menjadi lebih baikpada gilirannya akan sangat 

berdampak pada keinginan karyawan untuk meningktkan kemampuan.  

e. Mutu  

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah 

lalu. Mutu merupakan hasil dari pekerjaan yang dapat menunjukan 

kualitas kerja seorang karyawan. Jadi, peningkatan mutu bertujuan 

untuk memberikan hasil yang terbaik yang pada gilirannyaakan sangat 

berguna bagi perusahaan dan dirinya sendiri.  

 

f. Efesiensi 



 

Perbandingan hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumberdaya yang 

digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas yang 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. 
28

 

B. Pengalaman Kerja 

1. Pengertian Pengalaman Kerja  

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan atau keteranpilan tentang 

metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan.
29

 

Sedangkan  menurut Hasibuan pengalaman (senioritas) yaitu promosi 

yang didasarkan pada lamanya pengalaman kerja seseorang, orang yang 

terlama dalam perusahaan mendapat perioritas utama dalam tindakan 

promosi.
30

 

Hal ini berarti pengalaman kerja sangat penting untuk melihat 

pengetahuan dan keterampilan indvidu, karena semakin lama pengalaman 

kerja semakin besar tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki 

oleh karyawan. Sehingga kinerja akan semakin meningkat. 

 

2. Pengukuran Pengalaman Kerja 
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Pengalaman kerja tidak hanya dinilai dari lamanya bekerja 

seseorangpada 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 pekerjaannya.
31

 

a. Gerakan yang mantap dan lancar. 

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. 
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Seorang pegawai yang berpengalaman akan memiliki rasa percaya diri 

yang cukup besar.
32

 

3. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pengalaman Kerja 

Ada beberapa hal yang menentukan pengalaman tidaknya seorang 

karyawan sebagai indikator pengalaman kerja, yaitu lama waktu atau masa 

kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dan penguasaan 

terhadap pekerjaan dan peralatan. 

a. Lama kerja atau 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 menunjuk pada konsep, prisip, prosedur, kebijakan, atau 

informasi lain 
33

yang dbutuhkan 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. 
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Tingkat penguasaan seseorang dalam melaksanakan aspek-aspek teknis 

peralatan dan teknik pekerjaan. 

d. Jenis pekerjaan  

Semakin banyak jenis tugas yang dilaksanakan seseorang maka 

umumnya orang tersebut akan memperoleh hasil pelaksanaan tugasyang 

lebih baik.
34

 

Tujuan pengalaman kerja menyebutkan bahwa ada berbagai macam 

tujuan seseorang dalam memperoleh pengalaman kerja. Adapun tujuan 

pengalaman kerja adalah sebagai berikut :  

a. Mendapat rekan kerja sebanyak mungkin dan menambah pengalaman 

kerja dalam berbagai bidang. 

b. Mencegah dan mengurangi persaingan kerja yang sering muncul 

dikalangan tenaga kerja.Islam mendorong umatnya untuk memilih calon 

pegawaiberdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis 

yangdimiliki. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS-Qashash ayat 26. : 

                      

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

                                                             
34

Chalimatu sa’diyah, hermin Endratno, pengaruh pengalan kerja, motivasi intrinsik dan 

kepuasan kerja karyawan depo pelita pt pelita satria perkasa sukaraja, jurnal bisnis dan menejemen, 

vol.1 , no 1. 2013, h,78 



 

bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat 

dipercaya"
35

 

Pemahaman kekuatan disini bisa berbeda sesuai dengan perbedaan jenis 

pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab yang dipikulnya. Ibn. Taimiyah 

dalam Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa definisi kekuatan 

berbeda berdasarkan ruang yang melingkupinya. Sebagaicontoh kekuatan 

dalam medan perang bisa diartikan sebagai keberaniannyali untuk berperang, 

pengalaman perang dan kekuatan taktik ataustrategi perang. 

Kekuatan dalam sistem peradilan dikembalikan padapengetahuan terkait 

dengan keadilan yang ditunjukkan Al-Qur’an dan Hadits, serta kemampuan 

untuk menerapkan berbagai hukum.Amanah merupakan faktor penting untuk 

menentukan kepatutan dankelayakan seorang calon pegawai. Hal ini bisa 

diartikan denganmelaksanakan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan 

Allah dan takutterhadap aturan-Nya. Selain itu, melaksankan tugas yang 

dijalankandengan sebaik mungkin sesuai dengan prosedurnya, tidak 

mewarnaidengan unsur nepotisme, tindak kedzaliman, penipuan, intimidasi, 

ataukecenderungan terhadap golongan tertentu.
36
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Dalam Islam, prosesi pengangkatan pegawai harus 

berdasarkankepatutan dan kelayakan calon atas pekerjaan yang akan 

dijalaninya.Ketika pilihan pengangkatan jatuh pada orang yang disinyalir 

memilikikemampuan, padahal masih terdapat orang yang lebih patut, layak 

danlebih baik darinya (dari golongan orang-orang terdahulu), maka 

prosesipengangkatan ini bertentangan dengan syariat islam. Untuk 

menerapkankaidah kepatutan dan kelayakan dalam pengangkatan 

pegawai,Rasulullah pernah menolak permintaan sahabat Abu Dzar untuk di 

jadikan sebagai pegawai beliau, karena ada kelemahan.
37

 

C. Pelatihan Kerja  

1. Pengertian pelatihan  

Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku 

pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan 

keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. 

Pelatihan memiliki orientasi untuk  membantu pegawai untuk mencapai 

keahlian atau kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan 

pekerjaannya.
38

 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo ialah merupakan upaya untuk 

mengembangkan Sumber Daya Manusia, terutama untuk mengembangkan 
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kemampuan intelaektual dan kepribadian manusia.
39

Menurut Andrew E. 

Sikula pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek 

memanfaatkan prosedur yang sistem matis dan terorganisir, dimana 

personil menejerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk 

tujuan umum.
40

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan pelatihan 

adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktik daripada 

teori yang dilakukan seseorng atau kelompok orang dalam meningkatkan 

keterampilan di luar sistem pendidikan dalam waktu yang relative sisngkat. 

2. Tujuan Pelatihan  

Pada umumnya, pelatihan dilakukan untuk kepentingan karyawan, 

perusahaan, dan konsumen: 

a. Karyawan  

1) Memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan 

keryawan.  

2) Meningkatkan moral karyawan, dengan keterampilan dan keahlian 

yang sesuai dengan pekerjaannya, maka mereka akan antusias 

untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.  
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3) Memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja secara tidak 

memuaskan karena kekurangan keterampilan, maka dapat 

diminimalkan dengan melalui program pelatihan dan 

pengembangan. 

4) Membantu karyawan dalam menghadapi perubahan-perubahan, 

baik perubahan struktur organisasi, teknologi, maupun sumber 

daya manusia itu sendiri. Melalui pelatihan, karyawan diharapkan  

dapatsecara efektif menggunakan teknologi baru. 

5) Meningkatkan jumlah balas jasa yang dapat diterima karyawan, 

dengan pelatihan maka keterampilan akan semakin meningkat dan 

prestasi kerja semakin baik dan gaji juga akan meningkat karena 

gaji yang didasarkan prestasi. 

b. Perusahaan  

1) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya 

manusia, dengan pelatihan perusahaan melakukan upaya bersama 

untuk mendapatkan sumber daya manusia yang benar yang 

memenuhi kebutuhan perusahaan.  

2) Penghematan, pelatihan dapat mengurangi biaya produksi karena 

pelatihan dan pengembangkan dimaksudkan untuk meningkatkan 

keterampilan karyawan (teknis, manusia dan septual), jika 

karyawannya lebih terampil, maka bekarjanya cepat selesai, 



 

penggunan bahan baku lebih hemat, dan dapat menggunakan 

mesin-mesin dengan lebih baik sehingga tidak cepat rusak.  

3) Mengurangkan tingkat kerusakan dan kecelakaan, dengan 

pelatihan dapat mengurangi kerusakan barang, produksi, mesin-

mesin dan kecelakaan karyawan, karena keterampilan karyawan 

telah meningkat. Hal ini dapat mengurangi biaya yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan.  

4) Memperkuat komitmen karyawan, organisasi yang gagal dalam 

menyediakan pelatihan akan kehilangan karyawan yang 

berorientasi pencapain yang merasa frustasi karena merasa tidak 

ada kesempatan untuk promosi dan akhirnya keluar untuk mencari 

perusahaan lain yang menyediakan pelatihan bagi kemajuan karier 

mereka. 

 

 

c. Konsumen 

1) Konsumen akan memperoleh produk yang lebih baik dalam hal 

kualitas dan kuantitas.  

2) Meningkatkan pelayanan karena pemberian pelayanan yang baik 

merupakan daya tarik yang sangat penting bagi rekanan 

perusahaan yang bersangkutan, itu berarti bahwa dengan adanya 

pelatihan dan pengembangan akan memberikan manfaat yang 



 

lebih baik bagi konsumen. Mereka dapat memperoleh  produk atau 

pelayanan yang lebih baik pada waktunya.
41

 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka tujuan pelatihan adalah untuk 

membawa perubahan-perubahan pada orang-orang yang nantinya akan 

membawa perbaikan dalam pekerjaan mereka sendiri sehingga kemampuan 

organisasi untuk mencapai tujuannya semakin bertambah. 

3. Metode Pelatihan 

 Ada berbagai macam  metode yang dapat digunakan untuk pelatihan 

dan pengembangan dan pada dasarnya dapat dikelompokan kedalam dua 

kelompok besar, yaitu one the job training dan off the job training.  

a. one the job training (latihan sambil bekerja) 

 one the job training meliputi upaya dalam semua melatih karyawan 

untuk mempelajari suatu pekerjaan sambil mengerjakannya ditempat 

kerja yang sesungguhnya. One the job trainingmeliputi program rotasi 

pekerjaandan understudy atau chocing. 

1) Rotasi pekerjaan, karyawan berpindah dari satu jnis pekerjaan 

kejenis pekerjaan lain dalam jangka waktu yang tidak 

direncanakan. Manfaat rotasi pekerjaan : 

a) Memberikan latar belakang umum tentang pekerjaan dan 

organisasi. 
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b) Menggalakan kerja sama antar departemen karena menejer 

telah melihat berbagai sisi persoalan.  

c) Secara periodis dipaparkan sudut pandang yang segar kepada 

berbagai unit. 

2) Understudy atau choching, understudy atau choching yaitu tektik 

pengembangan yang dilakukan dengan praktik langsung dengan 

orang yang sudah berpengalaman atau atasan yang dilatih. 

Penggunaan one the job training memiliki manfaat tersendiri 

antara lain sebagai berikut: 

a) Relative biayanya murah. 

b) Karyawan melakukan pekerjaan yang sesungguhnya, bukan 

tugas-tugas yang disimulasikan. 

c) Karyawan mendapatkan intruksi-intruksi dari karyawan 

senior yang berpengalaman.  

d) Pelatihan dilaksanakan didalam dilingkungan kerja yang 

sesungguhnya dibawah kondisi normal dan tidak 

membutuhkan fasilitas pelatihan khusus. 

e) Pelatihannya informal relative dan tidak mahal dan mudah 

dijadwalkan. 

f) Pelatihan dapat mencptakan hubungan kerja sama antar 

karyawan dan pelatih.  

g) Program ini mebantu memotivasi yang kuat.   



 

b. Off the job training  

Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan pada tem[at yang terpisah 

dengan tempat kerja. Program ini memberikan individu dengan 

keahlian dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan 

pekerjaan pada waktu terpisah dari waktu kerja regular mereka. 

1) Training intruksi pekerjaan, pendaftaran dari masing-masing tugas 

dasar jabatan, bersama dengan titik-titik kunci untuk memberikan 

pelatihan langkah demi lngkah kepada karyawan. 

2) Vestibule training merupakan training yang dilakukan dalam suatu 

ruangan khusus terpisah dari tempat kerja biasa dan disediakan 

peralatan yang sama seperti yang akan digunakan pada 

pekerjaannya sebenarnya.  

3) Evaluasi, setelah peserta pelatihan menyelesaikan kegiatan 

mereka, maka program ini dapat dievaluasi untuk melihat 

seberapa baik sasaran itu telah dicapai, keberhasilan program 

dapat dinilai melalui empat kategori, yaitu: reaksi, pembelajaran, 

rilaku dan hasil. 

4.  Pelatihan Kerja Dalam Perspektif  Ekonomi Islam 

       Pelatihan merupakan proses sistematis untuk mengubah perilaku 

karyawan secara langsung dalam upaya mencapai ujuan organisasi. 

Program pelatihan memberikan kesempatan kepeda karyawan untuk 

meningkatkan keahlian, sikap dan wawasan terutama yang berhubungan 



 

dengan pekerjaan. Oleh karena itu perubahan menjadi alaan perusahaan 

mengadakan pelatihan tenaga kerja. Allah berfirman dalam surat Ar~Rad 

(13) ayat 11: 

                 ... 

 

Artinya:”Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri.  

      Pemahaman konteksual yang dapat dipetik dari ayat di atas antara lain 

ialah bahwa perubahan yang lebih baik adalah suatu hal yang baik. Oleh 

karena itu, ia perlu jadi tujuan dan perlu diupayakan oleh setiap orang. 

     Jika makna tersebut dikaitkan dengan pelatihan, maka pelatihan sebagai 

salah satu untuk mencapai keperubahan yang lebih baik, dapat dikatakan 

bahwa adanya program pelatihan merupakan suatu yang termotivasi. 

Walaupun aya itu juga mengisyaratkan bahwa soal hasil dari  upaya 

perubahan (pelatihan), itu hak progretif Allah. Hanya manusia diwajibkan 

untuk upaya melakukan perubahan (pelatihan) itu semaksimal mungkin.
42

 

Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al~Baqorah(2) ayat 

269:  
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Artinya:” Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman yang dalam 

tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. 

dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah 

dianugerahi karunia yang banyak. dan Hanya orang-orang yang 

berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”
43

 

 

Dari ayat diatas, pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai kebajikan 

diman sifat sifat tersebut menyamai harta dan kekayaan yang banyak. 

Hakekat ini diterangkan oleh Allah dalam surat Az Zumar(39) ayat 9: 

                            

                

 

Artinya:” (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 

rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran.”
44

 

 

Jelaslah bahwa hasil pekerjaan dan kemampuan karyawan yang semana 

mena dan tidak terlatih akan menyamai karyawan yang berpengalaman dan 
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terlatih. Keuntungan dan kelebihan dan kebijaksanaan dari dari raja 

thalut
45

. 

Disebutkan oleh Allah dalam surat Al Baqarah ayat 247: 

 

                             

                            

                

 

Artinya:”  Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah 

Telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: 

"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak 

mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak 

diberi kekayaan yang cukup banyak?" nabi (mereka) berkata: 

"Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya 

ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan 

pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha 

luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”
46

 

 

Jika dilihat kepentingan yang sangat besar  dalam kehidupan ini 

Rasullah S.A.W sendiri berusaha untuk belajar dan mendapatkan ilmu 

pengetahuan, Allah berfirman dalam surat Al A’Laq (96) ayat 1~5: 

                               

          

Artinya : 
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1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

Dalam ayat di atas, Al Qur’an  mengatakan bahwa pendidikan adalah 

dasar  atau landasan bagi kemajuan manusia. Secara perlahan lahan 

manusia mempelajari cara~cara untuk mengetahui apa yang ada didalam 

yang penuh dengan rahasia dan faedah masing~masing, kemudian potensi 

itu hanya dapat menjadi kenyataan bila diketahui melalui ilmu 

pengetahuan
47

 

Menyadari pentingnya peranan pendidikan dalam manusia, maka AlQur’an  

menekan fungsi pendidikan kepada Rasullah S.A.W ini dapa dilihat dalam 

surat Al Jumu’ah(62) ayat 2: 

                         

       

 

Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang 

Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada 

mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan 

hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-

benar dalam kesesatan yang nyata,”
48
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Dan Rasullah S.A.W telah mewajibkan setiap umat islam (laki laki 

atau wanita) supaya mencari ilmu penetahuan walaupun terpaksa merantau 

tempat yang jauh. Rasullah S.A.W pernah mengingakan bahwa  ilmu yang 

yang berguna (hikmah) laksana harta yang hilang bagi orang mukmim jadi 

dimana saja mencarinya, maka dia lebih berhak atasnya dari pada orang 

lain. Ini menujukan bahwa  hubungan yang erat antara pendidikan dan 

kemajuan manusia, oleh karena itu pendidikan dan pelatihan diperlukan 

untuk kecakapan dalam bekerja.  

 

D. Konsep Kesejahteraan Karyawan 

1. Pengertian kesejahteraan karyawan 

Secara harfiah sejahtera bersal dari bahasa sansekerta, yaitu Catera yang 

berarti payung. Artinya adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam 

hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketakuan, kehawatiran 

sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.
49

 Menurut 

undang undang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah: 

“suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan 

rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang langsung atau 
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tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan 

kerja yang aman dan sehat.”
50

 

Kesejahteraan dalam pandangan islam tidak hanya dinilai dari ukuran 

nonmaterial seperi, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai 

nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial.
51

 Para fuqoha sepakat 

bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan 

utama syari’ah. Pandangan ini dalam konsep ekonomi islam memberikan 

penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui pemenuhan semua semua 

kebutuhan pokok manusia, penghapusan semua kesulitan dan ketidak 

nyamanan, sera meningkatkan kualitas kehidupan sevara moral dan 

material.
52

 

      Imam Ghozali menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum 

berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa, akal, 

keluarga atau keturunan, dan harta atau kekayaan. Kunci pemeliharaan dari 

kelima tujuan dasar ini dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:
53

 

a. Kebuituhan kebutuhan primer (dhoruuriyah) seperti makanan, pakaian, 

dan tempat tinggal. 
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b. Kebutuhan sekunder(haajiyah) yang terdiri dari semua kegiatan dan 

hal~hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan 

rintangan dan kesulitan dalam hidup.  

c. Kebutuhan tersier( tahsiiniyah) mencakup kegiatan hal yang lebih jauh 

dari sekedar kenyamanan saja yang terdiri dari hal hal yang melengkapi, 

menerangi dan menghiasi hidup. 

Dalam pembahasaan ekonomi sendiri istilah kesejahteraan digunakan 

dengan berbagai macam istilah atau nama, seperti kompensasi pelengkap, 

kompensasi tidak langsung, tunjangan karyawan, pelayanan karyawan. 

2. Tujuan dan manfaat kesejahteraan karyawan 

Bagi menejemen, dilaksanakannya suatu program adalah harus diimbangi 

dengan suatu manfaat atau mendatangkan keuntungan atau secara ekonomis 

dapat diperanggung jawabkan. Seperti program kesejahteraan yang diadakan 

oleh perusahaan kepada karyawannya pun hendaknya memiliki suatu 

manfaat yang dapat dirasakan demi mencapai tujuan perusahaan, adapun 

manfaat yang dapat diperoleh dari diselenggarakannya program keejahteraan 

karyawan adalah;
54

 

a. Penariakan tenaga kerja yang lebih efektif 

b. Perbaikan semangat dan kesetiaan karyawan. 

c. Perbaikan hubungan atasan dan bawahan. 

d. Pengurangan campur tangan pemerintah dalam perusahaan. 
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 Berbagai manfaat diatas, tidak dapat dinilai secara ekonomis atau 

dinyatakan dalam satuan moneter. Akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya 

dalam bentuk kepuasan karyawan yang ditunjukan dengan adanya 

peningkatan produktivitas dan semangat karyawan dalam melaksanakan 

tugas tugasnya.  

      selain mendatangkan manfaat, program program kesejahteraan yang di 

giatkan oleh perusahaan pun memiliki tujuan. Dimana tujuan yang diperoleh 

tidak hanya dirasakan oleh pihak menejemen perusahaan saja tetapi juga 

oleh para karyawan. Menurut Malayu S.P  Hasibuan, tujuan dari 

diadakannya programkesejahteraan karyawan adalah sebagai berikut:
55

 

a. Untuk meningkatkan kesetiaan karyawan kepada perusahaan. 

b. Untuk memberikan ketenangan dan pemenuh kebutuhan bagi karyawan 

beserta keluarganya. 

c. Memotivasi semangat kerja , disiplin, dan produktivitas karyawan. 

d. Menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman. 

e. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan., 

f. Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. 

g. Mengefektifkan  pandangan karyawan. 
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h. Membantu melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan 

kualiatas sumber daya manusia. 

i. Mengurangi kerusakan dan kecelakaan peralatan perusahaan. 

j. Meningkatkan status sosial karyawan besera keluarganya. 

 

Berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

manfaat dan tujuan yang ditimbulkan dari diadakannya program 

kesejahteraan karyawan adalah karyawan akan menjadi lebih semangat dan 

merasakan kesenangan dan ketenangan dalam bekerja. Dengan hal tersebut 

maka dampak lebih lanjut diperoleh perusahaan dengan meningkatkannya 

produktivitas hasil kerja. Dan perusahaan pun akan lebih efektif dalam 

pengadaan karyawannya. 

3. Indikator kesejahteraan karyawan  

Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan alat ukur untuk 

mengetahui tingkat kesejahteraan pada karyawan. Selain adanya upah dalam 

meningkatkan kesejahteraan yang merupakan faktor penting bagi kehidupan 

karyawan, Malayu S.P Hasibuan menambahkan indikator lain yang 

digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan kryawan pada suatu 

perusahaan yang dibagi menjadi dua pokok ukuran, yaitu:
56

 

a. Insentif 
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Insentif merupakan indikator yang sifatnya adalah upah yang tidak 

langsung yang berupa pendapatan diluar upah pokok karyawan, seperti: 

tunjangan hari raya, bonus kepada karyawan yang berprestasi, uang 

duka, uang pengobatan, uang makan. Dengan adanya program intensif 

diharapkan karyawan akan memperoleh suatu ketenangan dan dapat 

memberi rasa aman kepada karyawan karena adanya tambahan 

tambahan pendapatan dari perusahaan.  

b. Fasilitas  

Fasilitas merupakan sesuatu yang diberikan perusahaan kepada karyawan 

agar karyawan dapat merasakan kenyamanan dalam bekerja.kuran fasilitas 

yang diberikan seperti: pemberian pakain dinas, peralatan kerja yang 

memadai, dll.  

E. Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan penulis mengenai lokasi usaha, jam kerja, dan tingkat pendapatan. 

Penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

3.  

Peran Pendidikan dan 

Pelatihan Emotional 

Spiritual Quotient 

(ESQ) Dalam 

Analisa cara berfikir 

induktif, deskriftif 

analisis 

Bardasarkan hasil penyebaran 

pertanyaan pada responden 

ternyata hampir sebagian 

besar karyawan PT. Masa 



 

Meiningkatkan 

Produktivitas Kerja 

Karyawan (Studi pada 

PT. Masa Kini 

Mandiri Harian 

Umum Lampung 

Post) IAIN Raden 

Intan Lampung 2015, 

Haiyun  

Kini Mandiri Harian Umum 

Lampung Post menyatakan 

diperlukan karyawan yang 

dapat menigkatkan 

kemampuan kerja mereka 

dalam suatu perusahaan baik 

untuk karyawan baru maupun 

karyawan yang sudah 

bekerja, serta untuk 

menunjang tingkat karir 

seorang karyawan dalam 

suatu lingkungan perusahaan 

serta dapat meninkatkan 

produktivitas dalam 

melaksanakan tugas 

pekerjaan dengan program 

yang tercanan dengan baik. 

Hal ini akan menurangi hal-

hal yang akan terjadi. 

Pelatihan juga diarahkan agar 

dapat menambah wawasan 

pengetahuan yang belum 

diperoleh dari pendidikan 

formal sebelumnya, namun, 

untuk mencapai hal tersebut 

tentunya harus ditunjangi 

dengan perlengkapan/ sarana-

prasarana serta tekhnologi 

yang memadai.  

2. ”Pengaruh 

Pengalaman Kerja dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Produktivitas Kerja 

Karyawan Perusahaan 

Speker Aktif Arafah 

Elektronik Didesa 

Gribik Kecamatan 

Gebok Kabupaten 

Kudus, Fakultas Ilmu 

Sosial” Universitas 

Negri Semarang, 

Metode analisis data 

menggunakan regresi 

linear berganda. 

terdapat pengaruh antara 

variabel pengalaman kerjadan 

disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan 

secara parsial. Hal 

tersebutdiketahui melalui 

signifikansi koefisien regresi 

yang lebih kecil 0,05. 

Persamaan yangdiperoleh 

adalah Y = 0,210X1 + 

0,336X2 + 6,343. Variabel 

yang paling 

besarpengaruhnya terhadap 



 

2005”,Nano Ismanto produktivitas kerja karyawan 

adalah disiplin kerja yang 

ditunjukanoleh nilai koefisien 

regresi sebesar 0,336. 

Sedangkan variabel yang 

paling kecil 

pengaruhnya adalah variabel 

pengalaman kerja. Besarnya 

koefisien determinasi atau R2 

sebesar 0,430 atau 43,00 %. 

Dapat diartikan bahwa 43,00 

% variasi variabel tidak bebas 

yaitu variabel tingkat 

produktivitas kerja pada 

model regresi ganda dapat 

diterangkan oleh 

variabel bebas yaitu variabel 

pengalaman kerja dan disiplin 

kerja sedangkan sisanya 57 % 

dipengaruhi oleh variabel lain 

di luar model regresi ganda. 

 

 

 

 

F. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah.  

Dalam penelitian ini semakin lama pengalaman kerja dan semakin sering 

mengikuti pelatihan kerja maka tingkat hasil produksi yang dihasilkan oleh 

karyawan akan semakin baik. 



 

Gambar 2.1 

Paradigma Regresi Ganda dengan dua variabel independen (X1) dan 

(X2) dan satu variabel dependen (Y) 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas pengalaman 

kerja(X1) dan pelatihan kerja (X2) masing-masing atau secara sendiri-sendiri 

berpengaruh terhadap variabel terikat produktivitas kerja (Y), kemudian variabel 

bebas secara bersama-sama juga berpengaruh terhadap variabel terikat. Kerangka 

pikir yang terakhir yaitu variabel bebas pengalaman dan pelatihan  kerja serta 

variabel terikat produktivitas kerja ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. 

Pengalaman 

kerja (X1) 

(X1) Produktivitas kerja 

(Y) 

 

(Y) 

Pelatihankerja

(X2) 

 

(X2) 

Perspektif Ekonomi Islam 



 

G. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu dugaan jawaban yang paling memungkinkan 

walaupun masih harus dibuktikan dengan penelitian. Dugaan jawaban sementara 

ini pada prinsifnya bermanfaat membantu mahasiswa agar proses penelitiannya 

lebih terarah. Hipotesis dirumuskan dalam kalimat pertanyaan.
57

 

Pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan 

salah satu kesimpulan ataupun dugaan sementara dari permasalahan yang 

diajukan serta dibuktikan kebenarannya, untuk mendukung hipotesis maka 

terlebih dahulu perlu penulis kemukakan bahwa, pengalaman kerja bagian dari 

produktivitas yang akan di hasilkan. Berdasarkan rumusan masalah dan landasan 

teori diatas maka penulis kemukakan hipotesisnya yaitu: 

 

 

1. Adakah  pengaruh Pengalaman kerja terhadap produktifitas. 

 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. 

 Berdasarkan dari penelitian terdahulu dari Nano Ismanto dengan judul 

pengaruh pengalaman dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 
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karyawan, menunjukan bahwa variabel independen pengalaman kerja(X1) 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja(Y) Uji determinasi 

menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat sebesar 63,4%. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H0 = Pengalaman kerja tidak mempengaruhi tingkat produktivitas kerja 

karyawan 

H1  = Pengalaman kerja mempengaruhi tingkat produktivitas kerja 

karyawan. 

2. Adakah  pengaruh pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja. 

Faktor pelatihan kerja merupakan salah satu cara terbaik dalam dalam 

meningkatkan kinerja karyawannya.dengan pelatihan dapat membawa 

manfaat seperti meningkatkan pengetahuan dan membantu para karyawan 

untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif. 

 berdasarkan penelitian terdahuluHasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelatihan kerjaberpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap 

produktifitas kerja karyawan pada PT. Paradise Island Furniture, dibuktikan 

dengan koefisien beta sebesar (β) 0,303(**p<0.05; p=0,000). Kontribusi 

pengaruh pelatihan kerja terhadap produktifitas kerja karyawan pada PT. 

Paradise Island Furnitursebesar (∆R2) 0,070; 



 

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H0= Pelatihan kerja tidak mempengaruhi tingkat produktivitas kerja 

H2 = Pelatihan kerja mempengaruhi tingkat produktivitas kerja 

3. Adakah pengaruh pengalaman dan pelatihan kerja terhadap produktivitas 

kerja. 

pengalamankerja penting dan bisa didapatkan dengan berbagai cara di 

berbagai tempat Pengalaman kerja tidak hanyadinilai dari lamanya bekerja 

seseorang seseorang pada suatu bidang pekerjaan tertentu saja, akan tetapi 

dapat dilihat dari keterampilan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki oleh 

pekerja tersebut. Latihan sangat penting terutamajika dilakukan di bidang 

industri kecil danmenengah informal yang tidakmembutuhkan pendidikan 

tinggi.Jikalatihan dilakukan sejak dini, berarti pekerjamemiliki pengalaman 

kerja yang lebihlama. Hal itu tentu akan meningkatkankeahlian dan 

keterampilan di bidangpekerjaannya yang akhirnya akanmeningkatkan 

produktivitas.dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. 

H0 =pengalaman dan pelatihan kerja tidak mempengaruhi tingkat 

produktivitas kerja karyawan kain perca Limbah Jaya. 

H3 = Pengalaman dan pelatihankerja secara bersama-sama mempengaruhi 

tingkat produktivitas kerja karyawan kain perca Limbah Jaya 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian 

secara kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
58

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field research) dan 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan adalah penelitian 

yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.
59

 Dalam hal ini 

penelitian dilakukan pada pegawai Kain Perca Desa Sukamulya Kecamatan 

Banyuman Kabupaten Prengsewu. Sedangkan penelitian kepustakaan adalah 

pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang 

terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan. 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

penelitian asosiatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Asosiatif yang 
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penulis maksud yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang 

signifikan antara pengaruh pengalaman dan pelatihan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

B. Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama merupakan 

variabel dependen, yaitu tingkat produktivitas. Variabel yang kedua adalah 

independen yaitu pengalaman dan pelatihan kerja.  

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, 

konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
60

 Dalam penelitian ini ada satu 

variabel terikat yang digunakan yaitu tingkat produktivitas. Tingkat 

produktivitas yang akan di teliti adalah pengaruh pengalaman dan pelatihan 

kerja pada Kain Perca Limbah Jaya. 

2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
61

 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu, pengalaman kerja 

(X1) dan pelatihan kerja (X2). 

C. Sumber Data 
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Untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan data sebagai berikut : 

a. Data primer (Primary data) 

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya yang asli yaitu sumber informan-informan di bidangnya.
62

 Dalam 

penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari para 

karyawan dan pemilik Kain Perca Limbah Jaya Desa Sukamulya. Data ini 

merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi 

mengenai pengaruh pengalaman dan pelatihan kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan di kain perca limbah jaya Desa Sukamulya.  

b. Data Sekunder (Secondary data) 

Data sekunder yaitu daa yang diperoleh dari studi kepustakaan antara 

lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian 

yang berwujud laporan dan sebagainya.
63

 

 

 

 

 

D. Definisi Operasional Variabel 
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Definisi operasional adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri 

spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti dapat 

mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah 

didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau 

operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau 

variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan definisi 

operasional sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kain Perca Limbah Jaya Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas 

Kabupaten Pringsewu 

Kain Perca Limbah Jaya didirikan oleh Bapak Suherman yang awal mulanya 

merantau ke Tangerang, Banten pada tahun 1990 untuk bekerja di sebuah pabrik 

yang ada di Tangerang. Pada tahun 1998 terlihat tumpukan limbah kain perca 

seberat 10 kg yang tidak terpakai di perumahan Citra Raya yang berdekatan 

dengan tempat kerjanya. Bapak Suherman ditawari 10 kg kain perca tersebut oleh 

seorang buruh pabrik. Dari sini Pak Suherman memiliki ide untuk memanfaatkan 

limbah tersebut, Ia berfikir limbah tersebut dapat dijadikan barang yang bernilai. 

Mulanya Pak Suherman merintis usaha kerajinan kain perca tahun 1998 di 

Tangerang (Banten), namun karena biaya hidup yang mahal dan rasa simpati 

Suherman terhadap masyarakat Desa Sukamulya membuatnya memutuskan untuk 

pulang dan membuka usaha kerajinan kain perca di Desa Sukamulya. Sesampainya 

di Desa Sukamulya, ia mulai membuat serpihan kain perca menjadi sarung bantal. 

Pak Suherman pun memasarkan kerajinannya itu ke pasar. Tak terduga, limbah 

yang dibuat menjadi barang yang berguna pun laris terjual. Pak Suherman pun 

berniat meneruskan usahanya itu. Pak Suherman juga memberikan pendampingan 



 

dan pembinaan kepada masyarakat seperti pelatihan manajemen kewirausahaan, 

keterampilan produksi, bantuan peralatan, permodalan, serta informasi dan 

promosi).64 Keterampilan produksi yang dimaksud adalah menjahit kain perca 

untuk dibuat kerajinan seperti keset, seprei, sarung bantal, sarung guling, sarung 

kasur, dan lain sebagainya. Lambat laun usahanya berkembang dan tanpa disadari 

mempengaruhi warga lainnya untuk ikut menekuni usaha kain perca. Ide Pak 

Suherman telah mendatangkan perubahan bagi warga Desa Sukamulya.  

2. Pengelompokkan harga barang pada Kain Perca Limbah Jaya 

Kain perca Limbah Jaya memproduksi barang dengan merk yang cukup 

berkualitas, seperti Bonita, MyLove.  Adapun daftar harga dari setiap item pada 

Kain Perca Limbah Jaya adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Harga Barang pada Kain Perca Limbah Jaya 

No  Nama Barang Harga Satuan 

1 Seprey  Rp. 40.000 

2 Sarung Bantal Rp. 3.000 

3 Sarung Kasur Rp. 30.000 

4 Keset Rp. 5.000 
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3. Deskripsi Karakteristik Responden 

Deskripsi responden digunakan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi 

responden yang da pat memberikan informasi tambahan untuk memahami 

hasil-hasil penelitian. Penyajian data deskriptif penelitian ini bertujuan agar dapat 

dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan antara variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti membagi karakteristik 

responden menjadi: 

a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin 

Pengelompokan responden karyawan yang bekerja di PK Limbah Jaya  

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Presentase Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

1 Laki-laki 9 33,33 

2 Perempuan 18 66,67 

Jumlah 27 100,00 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, Agustus 2017 

 Dari tabel di atas diketahui bahwa jenis kelamin karyawan responden di 

dominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 18 orang atau 66,67%, sedangkan 

responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 orang atau 33,33%. 

b. Deskripsi responden berdasarkan usia 

Pengelompokkan responden berdasarkan umur dibagi menjadi empat 

kategori, yaitu <20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, dan >40 tahun. 

Pengelompokkan responden karyawan yang bekerja di Kain Perca Berkah Jaya  

berdasarkan umur adalah sebagai berikut: 



 

Tabel 4.2 

Presentase Pedagang berdasarkan Kelompok Umur 

No  Tingkat Umur Jumlah  Presentase (%) 

1 <20 tahun 5 18,51 

2 21-30 tahun 8 29,63 

3 31-40 tahun 11 40,75 

4 >40 tahun 3 11,11 

Jumlah  27 100,00 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, Agustus 2017 

Tingkat umur responden yang mendominasi adalah berusia lebih dari 31-

40 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau 40,75%. Sedangkan usia 21-30 tahun 

berjumlah 8 orang atau 29,63% , kemudian usia kurang 20 tahun sebanyak 5 

orang atau 18,51%, sedangkan responden yang berumur lebih dari 40 tahun 

tercatat 3 orang  yaitu 11,11% . Sedangkan responden yang berumur 50 tahun 

0% atau tidak ada.  

c. Deskripsi responden berdasarkan jenis Produksi 

Pengelompokan responden karyawan yang bekerja di Kain Perca Limbah 

Jaya berdasarkan jenis produksinya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Persentase Pedagang Berdasarkan Jenis produksi 

No Jenis Produksi Jumlah responden Persentase (%) 

1 Seprei 9 33,33 

2 Sarung bantal  5 18,52 

3 Keset  4 14,81 

4 Sarung kasur 9 33,33 

Jumlah 27 100,00 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, Agustus  2017 



 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan membuat sarung kasur 9 

orang atau  %.  Membuat seprei 9 orang atau %. Kemudian sarung bantal 5 

orang atau %. Dan yang terakhir pembuatan keset 4 orang atau %.  

d. Deskripsi responden berdasarkan Lama Bekerja  

Lama kerja yang dimaksud adalah lama waktu yang diperlukan untuk 

berkerja setiap hari. Pengelompokkan responden berdasarkan lama kerja 

perhari pegawai yang tergabung dalam Kain Perca Limbah Jaya adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Persentase Karyawan  Berdasarkan Lama  Bekerja 

No Jumlah Lama Bekerja Jumlah responden Persentase (%) 

1 1-5 tahun 20 74,07 

2 6-10 tahun 2 7,41 

3 Di atas 10 tahun 5 18,52 

Jumlah  27 100,00 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, Agustusl 2017 

Mayoritas kaaryawan di Kain Perca lama pengalaman kerja antara 1-5 tahun 

yaitu berjumlah 20 orang atau 74,07%. Antara 6-10 tahun 2 orang atau 7,41%.  

Dan di atas 10 tahun 5 orang atau 18,52%. 

e.  Deskripsi Responden Berdasarkan Banyaknya Produksi Dalam Seminggu.   

Pengelompokkan responden karyawan berdasarkan banyaknya produksi 

dalam seminggu pada Kain  Perca Limbah Jaya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

Persentase Pedagang Berdasarkan Tingkat Produksi Perminngu 

No Tingkat Pendapatan 
Jumlah 

Responden 
Presentase 

(%) 

1 10-50  buah 18 66,67 

2 60-100  buah 2 7,41 



 

3 110-150 buah 3 11,11 

4 >160 buah  4 14,81 

Jumlah  27 100,00 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, Agustus  2017 

Berdasarkan tabel di atas mayoritas tingkat produksi perminggu  yaitu 

antara 10-50 buah yaitu sebanyak 18 orang atau 66,67%. Karyawan yang 

menghasilkan produksi dari 60-100 buah sebanyak 2 orang atau 7,41%. 

Karyawan yang menghasilkan produksi dari 110-150 buah sebanyak 3 orang 

atau 11,11%.Dan yang terakhir pyang memproduksi lebih dari 160 buah 

perminggu yaitu 4 orang atau 14,81%.  

4. Deskripsi Jawaban Responden 

Deskripsi jawaban responden sebelum mengalami pengolahan data, penulis 

akan menyampaikan hasil distribusi jawaban respoden berdasarkan pembagiannya 

yaitu: variabel pengalaman kerja, variabel pelatihan kerja dan variabel 

produktivitas kerja. 

 

a. Variabel Pengalam Kerja (X1) 

Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Pengalaman Kerja 

No 
Pengalaman 

Kerja 

SS S RG TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X1.1 12 44,44 6 22,22 9 33,33 0 0 0 0 27 100 

2 X1.2 4 14,82 19 70,37 3 11,11 1 3,70 0 0 27 100 

3 X1.3 3 11,11 12 44,44 10 37,04 2 7,41 0 0 27 100 

4 X1.4 7 25,93 12 44,44 6 22,22 2 7,41 0 0 27 100 

5 X1.5 7 25,93 17 62,96 1 3,70 2 7,41 0 0 27 100 

6 X1.6 9 33,33 11 40,74 6 22,22 1 3,70 0 0 27 100 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, Agustus 2017 



 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memberikan jawaban  

Setuju. Dimana hasil terbanyak terdapat pada item pertanyaan X1.1 yaitu 

terdapat 19 responden atau 70,37% yang menyatakan bahwa pengalaman 

dalam penguasaan pekerjaan dan peralatan dapat membantu meningkatkan 

kinerja karyawan dalam meningkatkan produksi.  

b. Pelatihan Kerja (X2) 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Pelatihan Kerja 

No 
Jam 

Kerja 

SS S RG TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 X2.1 7 25,93 13 48,15 4 14,81 3 11,11 0 0 27 100 

2 X2.2 4 14,81 15 55,56 7 25,93 1 3,70 0 0 27 100 

3 X2.3 3 11,11 8 29,63 10 37,04 6 22,22 0 0 27 100 

4 X2.4 10 37,04 12 44,44 5 18,52 0 0 0 0 27 100 

5 X2.5 10 37,04 11 40,74 4 14,81 2 7,41 0 0 27 100 

6 X2.6 10 37,04 12 44,44 3 11,11 1 3,70 1 3,70 27 100 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, Agustus 2017 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian responden memberikan jawaban  

Setuju. Dimana hasil terbanyaknya terdapat pada item pertanyaan X2.2 yaitu 

terdapat 15 responden atau 55,56% yang menyatakan bahwa Pelatihan kerja 

berpengaruh terhadap barang produksi. 

c. Produktivitas Kerja (Y) 
Tabel 4.9 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Produktivitas Kerja 

No 
Produktivitas 

Kerja 

SS S RG TS STS TOTAL 

F % F % F % F % F % F % 

1 Y.1 9 33,33 14 51,85 4 14,82 0 0 0 0 27 100 

2 Y.2 14 51,85 13 48,15 0 0 0 0 0 0 27 100 

3 Y.3 5 18,52 12 44,44 9 33,33 1 3,70 0 0 27 100 

4 Y.4 3 11,11 13 48,15 10 37,04 1 3,70 0 0 27 100 



 

5 Y.5 9 33,33 9 33,33 8 29,63 1 3,70 0 0 27 100 

6 Y.6 8 29,63 12 44,44 5 18,52 2 7,48 0 0 27 100 

Sumber: Data primer yang sudah diolah, Agustus 2017 

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden memberikan jawaban 

Sangat Setuju dan Setuju. Dimana hasil terbanyak keduanya terdapat pada item 

pertanyaan Y.1 Setuju dan Y.2 Sangat Setuju yaitu terdapat 14 responden atau 

51,85% yang menyatakan bahwa hubungan antara atasan dan bawahan serta 

kemampuan mental fisik dan umur sangat  berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan. 

5. Hasil Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam 

kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam penentuan valid atau tidaknya 

item digunakan, kegiatan yang harus dilakukan adalah dengan membandingkan 

rhitung  dengan rtabel dimana tarif signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan 

N=27. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan 

terlebih dahulu uji statistik dengan menggunakan SPSS 16.0, adapun hasil 

outputnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

1) Pengalaman Kerja 

Tabel 4.10 

Uji Validitas Variabel Pengalaman Kerja 

No RHitung RTabel  (5%) Keterangan 

1 0.548 0.330 Valid 

2 0.792 0.330 Valid 

3 0.708 0.330 Valid 



 

4 0.539 0.330 Valid 

5 0.364 0.330 Valid 

6 0.695 0.330 Valid 

Sumber: Data diolah SPSS, Agustus 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.10, setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar 

dari rtabel yaitu 0.330 sehingga instrumen dapat dinyatakan valid. 

2) Pelatihan Kerja 

Tabel 4.11 

Uji Validitas Variabel Pelatihan  Kerja 

No RHitung RTabel  (5%) Keterangan 

1 0.649 0.330 Valid 

2 0.606 0.330 Valid 

3 0.752 0.330 Valid 

4 0.459 0.330 Valid 

5 0.692 0.330 Valid 

6 0.805 0.330 Valid 

Sumber: Data diolah SPSS, Agustus  2017 

 

Berdasarkan tabel 4.11, setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar 

dari rtabel yaitu 0.330 sehingga instrumen dapat dinyatakan valid. 

3) Produktivitas Kerja  

Tabel 4.12 

Uji Validitas Produktivitas Kerja 

No RHitung RTabel  (5%) Keterangan 

1 0.662 0.330 Valid 

2 0.611 0.330 Valid 

3 0.470 0.330 Valid 

4 0.474 0.330 Valid 

5 0.611 0.330 Valid 

6 0.758 0.330 Valid 

Sumber: Data diolah SPSS, Agustus  2017 

 

Berdasarkan tabel 4.12, setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar 

dari rtabel yaitu 0.330 sehingga instrumen dapat dinyatakan valid. 



 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reabilitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha  dengan kriteria bahwa tingkat alpa 

dihitung lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach’s sebesar 0,60 maka data 

yang diujikan memiliki tingkat reabilitas yang baik. Adapun pengukuran tingkat 

alpha dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. Adapun hasil dari 

perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS 16 dibawah ini: 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas Pengalaman Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.642 .642 6 

Sumber: Data diolah SPSS, Agustus  2017 

Hasil uji reliabilitas pengalaman kerja dalam tabel di atas, pada output 

reliability statistics, dimana hasil yang diperoleh dari Cronbach's Alpha sebesar 

0,642 dan karena hasil tersebut lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach’s 

sebesar 0,60 maka data yang diujikan memiliki tingkat reabilitas yang baik atau 

reliabel. 



 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas Pelatihan Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.740 .743 6 

Sumber: Data diolah SPSS, Agustus  2017 

Hasil uji reliabilitas pelatihan kerja pada tabel di atas, pada output reliability 

statistics, dimana hasil yang diperoleh dari Cronbach's Alpha sebesar 0,740 dan 

karena hasil tersebut lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach’s sebesar 0,60 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut memliki reabilitas 

yang baik atau reliabel. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Reliabilitas Produktivitas Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.628 .643 6 

Sumber: Data diolah SPSS, Agustus  2017 

Hasil uji reliabilitas tingkat produktivitas kerja dapat dilihat pada output 

reliability statistics, dimana hasil yang diperoleh dari Cronbach's Alpha sebesar 

0,628 dan karena hasil tersebut lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach’s 



 

sebesar 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut memliki 

reabilitas yang baik atau reliabel. 

c. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik harus dipenuhi pada 

analisis berganda dalam hal ini penulis mengambil system pengolahan datanya 

menggunakan SPSS 16.0 untuk mengelola data. Hal ini juga merupakan salah 

satu keilmuan yang diperoleh penulis dalam perkuliahan. Adapun uji asumsi 

klasiknya sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. 

Untuk itu data yang telah ada sebenarnya harus memenuhi persyaratan 

normalitas, alat uji yang digunakan adalah uji one sampling kolmogrov-

smirnov. Kriteria pengujian ini, dapat dikatakan berdistribusi normal, jika 

nilai signifikan > 0,05 dan dikatakan berdistribusi tidak normal jika nilai 

signifikan < 0,05. Hasil analisi terhadap asumsi normalitas  dengan 

kolmogrov-smirnov terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas 



 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 27 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.55491226 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .105 

Positive .080 

Negative -.105 

Kolmogorov-Smirnov Z .543 

Asymp. Sig. (2-tailed) .929 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Data diolah SPSS, Agustus 2017 

 Berdasarkan Hasil uji normalitas pada tabel diatas menggunakan 

metode one sample kolmogorov-smirnov menunjukan bahwa nilai pada 

kolom Asymp. Sig. (2-tailed), dapat dilihat bahwa Unstandardized Residual 

adalah lebih besar dari taraf signifikasi 0,05 atau 0,929 > 0,05. Berarti data 

dari penelitian ini dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Sehingga 

model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.  

2) Multikolinearitas 



 

 Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui  ada tidaknya 

variable independen yang memiliki kemiripan antar variable independen 

dalam suatu model. Kemiripin antar variable independen akan 

mengakibatkan kolerasi yang sangat kuat. Uji ini melihat nilai Variance 

Inflation Faktor (VIF), jika VIF yang dihasilkan antara 1-10 dan nilai 

Tolerance  ≥ 0.10 maka tidak terjadi multikolenieritas. 

Tabel 4.17 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.875 3.428  1.433 .199   

Pengalaman 

Kerja 
.141 .110 .149 1.278 .007 .999 1.001 

Pelatihan kerja .622 .090 .810 6.928 .000 .999 1.001 

a. Dependent Variable: produktivitas 

Sumber: Data diolah SPSS, Agustus 2017 

 

 Berdasarkan tabel Diatas nilai variance Inflation Faktor (VIF) yang 

dihasilkan yaitu sebesar 1.001 dan nilai tolerance yang dihasilkan adalah 

0.999, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar 



 

variabel bebas dalam persamaan regresi, Dengan tidak terjadinya 

multikolinearitas maka persamaan regresi ini layak digunakan dalam 

penelitian.  

3) Autokolerasi 

 Uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu 

dengan variabel sebelumnya. Autokorelasi dapat dideteksi dengan 

menggunakan nilai Durbin Witson dengan kriteria jika: 

a) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

b) Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Tabel 4.18 

Uji Autukorelasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .820a .672 .645 1.618 1.807 

a. Predictors: (Constant), pengalaman kerja, pelatihan kerja 

b. Dependent Variable: Produktivitas kerja 

  Sumber: Data diolah SPSS, Agustus 2017 

 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson 

sebesar 1,807. Maka dapat di simpulkan bahwa tidak ada aotukolerasi 

karena  nilai Durbin-Watson diantara -2 dan +2. 



 

4) Heteroskedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi perbedaan variance dari residual satu periode 

pengematan ke periode pengamatan yang lain. Jika variance dari residual 

satu periode pengematan ke periode pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisit atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu 

model dapat dilihat dengan pola gambar scatterpolt, regresi yang tidak 

terjadi heteroskedastisitas yaitu: 

a) titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0 

b) titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja 

c) penyebaran titik-titik data ttidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali 

d) penyebaran titik-titik data tidak berpola. 

                      Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

Diagram 4.1 

Uji Heteroskedastisitas 



 

 

  Sumber: Data diolah SPSS, Agustus 2017 

Hasil pengolahan data heteroskedastisitas diperoleh titik-titik data 

menyebar diatas dan dibawah disekitar 0, titik-titik data tidak mengumpul 

hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tdak berpola 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Hipotesis 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linear 

berganda berfungsi untuk menjawab analisis, pengaruh pengalaman dan 

pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada Kain Perca 

limbah Jaya 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 



 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.875 3.428  1.714 .099   

Pengalaman Kerja .141 .110 .149 1.278 0.02 .999 1.001 

Pelatihan Kerja .622 .090 .810 6.928 .000 .999 1.001 

a. Dependent Variable: Produktivitas 

Sumber: Data diolah SPSS, Agustus 2017 

Persamaan regresi linier berganda yang di dapatkan dari hasil 

perhitungan dengan SPSS 16.0 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y  = a + b1X1 + b2X2 

Y = 5.875+ 0.141(X1) + 0.622(X2) 

Keterangan:  

Y = Produktivitas Kerja 

a = Konsanta  

b1 = Koefisien Regresi Pengalaman Kerja 

b2 = Koefisien Regresi Pelaihan Kerja 



 

X1 = Pengalaman  Kerja  

X2 = Pelatihan Kerja 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, disimpulkan 

bahwa: 

a) Konstanta sebesar 5.875 yang menunjukkan besarkan tingkat 

produktivitas kerja sebesar 5.875 apabila variabel pengalaman dan 

pelatihan kerja adalah nol (X=0)  

b) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel 

pengalaman kerja (X1) mempunyai arah koefisien regresi positif 

dengan tingkat produktivitas kerja yaitu b = 0.141 yang berarti bahwa 

apabila pengalaman kerja mengalami peningkatan 1% maka 

produktivitas kerja akan meningkat sebesar 14,1% dengan asumsi 

variabel independen yang lain konstant. 

c) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel 

pelatihan kerja (X2) mempunyai arah koefisien regresi positif dengan 

tingkat produktivitas kerja yaitu b = 0.622 yang berarti bahwa apabila 

jam kerja mengalami peningkatan 1% maka pendapatan akan 

meningkat sebesar 62,2% dengan asumsi variabel independen yang 

lain konstant. 

2) Uji Koefisien Determinasi (R2) 



 

 Koefisien determinasi umumnya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel 

terikat 

 

 

Tabel 4.20 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .820a .672 .645 1.618 1.807 

a. Predictors: (Constant), pengalaman dan pelatihan kerja  

b. Dependent Variable: Produktivitas  

     Sumber: Data diolah SPSS, Agustus 2017 

Dari tabel di atas nilai koefisien determinasi dapat di lihat pada R 

Square yaitu sebesar 0,672, jadi nilai koefisien determinasi adalah 0,672 

atau 67,2%. Hal ini mengasumsikan bahwa variasi perubahan variabel 

produktivitas (Y) dipengaruhi oleh variabel terikat yaitu pengalaman kerja 

(X1) dan pelatihan kerja (X2) sebesar 67,2%. Jadi besarnya pengaruh 

pengalaman dan pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja pada Kain 

Perca Limbah Jaya sebesar 67,2%, sedangkan sisanya 32,8% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model. 



 

3) Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

 Uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Tabel berikut ini merupakan hasil Uji F. 

Tabel 4.21 

Uji Signifikansi Simultan ( Uji F) 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 128.990 2 64.495 24.624 .000a 

Residual 62.862 24 2.619   

Total 191.852 26    

a. Predictors: (Constant), pengalan kerja dan 

pelatihan kerja 

  

b. Dependent Variab 

le: produktivitas 

  

    Sumber: Data diolah SPSS, Agustus 2017 

Dari tabel di atas, diperoleh nilai F sebesar 24.624 dan nilai 

signifikan sebesar 0,000a. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

variabel X1 (pengalamn kerja) dan variabel X2 (Pelatihan Kerja) secara 



 

bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel Y (Tingkat 

Produktivitas). Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 

4) Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui bagaimana masing-masing 

variabel bebas secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Berikut adalah tabel dari Uji t 

 

 

Tabel 4.22 

Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.875 3.428  1.714 .199   

Pengalaman Kerja .141 .110 .149 1.278 .002 .999 1.001 

Pelatihan kerja .622 .090 .810 6.928 .000 .999 1.001 

a. Dependent Variable: Produktivitas 

    Sumber: Data diolah SPSS, Agustus 2017 

a) Hasil Uji t Pengalaman kerja (X1) 



 

Berdasarkan tabel diatas, dari variabel independen yang dimasukkan 

kedalam model regresi. Variabel Pengalan Kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat produktivitas. Hal ini dilihat dari signifikan 

pengalaman kerja sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang digunakan  yaitu 0,05. Dan dapat juga dilihat dari 

thitung sebesar 1,278 yang berarti thitung lebih besar  dari ttabel yaitu 2.064. 

. Diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel pengalaman kerja 

(X1) adalah sebesar 0,002 berarti bernilai positif (+), sehingga dapat 

dikatakan bahwa pengalaman kerja (X1) berpengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja (Y). Berpengaruh positif diartikan bahwa semakin 

lama pengalaman kerja maka akan meningkat pula produktiviasnya 

b) Hasil Uji t pelatihan kerja (X2) 

Sedangkan untuk variabel independen pelatihan, berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat produktivitas. Hal ini dilihat dari signifikan 

pelatihan kerja sebesar 0.000 yang berartilebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang digunakan yaitu 0.05. dan dapat juga dilihat dari thitung 

sebesar 6.928 yang berarti thitung lebih besar dari ttabel yaitu 2.064. 

Diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel pelaihan kerja (X2) 

adalah sebesar 0,000 berarti bernilai positif (+), sehingga dapat 

dikatakan bahwa pelatihan kerja (X2) berpengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja (Y). Berpengaruh positif diartikan bahwa semakin 



 

sering mengikuti pelatihan kerja maka akan meningkat pula 

produktivitasnya. 

 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Proses tentang pembentukan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan 

dengan melibatkan karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Dimana 

pengalaman kerja sangat penting untuk melihat pengetahuan dan keterampilan 

indvidu, karena semakin lama pengalaman kerja semakin besar tingkat 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan , sehingga kinerja akan 

semakin meningkat.65 

Seseorang dengan tingkat pengalaman kerja yang tinggi dianggap memiliki 

kemampuan di atas orang yang tingkat pengalaman kerja yang rendah bahkan yang 

belum memiliki pengalaman kerja sama sekali. Karena orang yang dianggap 

memiliki pengalaman kerja yang baik dianggap telah bisa menghadapi masalah 

yang kemungkinan terjadi di tempat kerja karena di anggap pernah mengalami hal 

serupa dan sudah mengetahui bagaimana menanggulangi masalah tersebut.  

Berdasarkan variabel (X1) tentang pengalaman kerja sebagian besar responden 

memberikan jawaban  Setuju. Dimana hasil terbanyak terdapat pada item 

                                                             
65 Rizki hardiansah ,”Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Tingkat Upah Terhadap Produktifitas 

Pekerja Di UD. Farley’s Kota Mojokerto” jurnal Bisma Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus 

Ketintang,( vol.2 No 4 Tahun 2014) h, 3 



 

pertanyaan X1.1 yaitu terdapat 19 responden atau 70,37% yang menyatakan 

bahwa pengalaman dalam penguasaan pekerjaan dan peralatan dapat membantu 

meningkatkan kinerja karyawan dalam meningkatkan produksi yang bekerja pada 

Kain Perca Limbah Jaya. 

Variabel pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

produktivitas kerja. Hal ini dilihat dari signifikan pengalaman kerja sebesar 0,002 

yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan  yaitu 0,05. Dan 

dapat juga dilihat dari thitung sebesar 1.278 yang berarti thitung lebih besar  dari ttabel 

yaitu 2.064. sar  dari ttabel yaitu 2.064.. 

2. Pengaruh pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja 

Pelatihan  merupakan cara seseorang dalam mengubah tingkah laku untuk 

mencapai suatu tujuan. Dengan mengikuti pelatihan seseorang akan mendapatkan 

keterampilan dan pengetahuan yang dan informasi yang lebih baik. Karena 

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktik daripada 

teori yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dalam meningkatkan 

keterampilan diluar system pendidikan dalam waktu yang relative singkat. 

Berdasarkan variabel (X2) sebagian responden memberikan jawaban  Setuju. 

Dimana hasil terbanyaknya terdapat pada item pertanyaan X2.2 yaitu terdapat 15 

responden atau 55,56% yang menyatakan bahwa Pelatihan kerja berpengaruh 

terhadap barang produksi. 



 

Variabel independen pelatihan kerja, berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas. Hal ini dilihat dari signifikan pelatihan kerja sebesar 0.000 yang 

berartilebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0.05. dan dapat juga 

dilihat dari thitung sebesar 6.928 yang berarti thitung lebih besar dari ttabel yaitu 2.064.   

3. Pengaruh pengalaman dan pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 

kain perca Limbah Jaya. 

Proses tentang pembentukan atau keterampilan tentang metode suatu 

pekerjaan dengan melibatkan karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. 

Dimana pengalaman kerja sangat penting untuk melihat pengetahuan dan 

keterampilan indvidu, karena semakin lama pengalaman kerja semakin besar 

tingkat pengetahuan dan  keterampilan yang dimiliki oleh karyawan, sehingga 

kinerja akan semakin meningkat. 

Pelatihan  merupakan cara seseorang dalam mengubah tingkah laku untuk 

mencapai suatu tujuan. Dengan mengikuti pelatihan seseorang akan mendapatkan 

keterampilan dan pengetahuan yang dan informasi yang lebih baik. Karena 

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktik daripada 

teori yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dalam meningkatkan 

keterampilan diluar system pendidikan dalam waktu yang relative singkat. 

Dari hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 24,624 dan nilai signifikan 

sebesar 0,000a. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang 

digunakan yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0  ditolak dan H1 diterima 



 

yang berarti variabel X1 (Pengalaman Kerja) dan variabel X2 (Latihan Kerja) secara 

bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel Y (Produktivitas kerja).  

Dapat di lihat dari hasil output SPSS model summary besarnya Adjusted R 

Square yaitu sebesar 0,672. Hal ini berarti Variabel X1 (Pengalaman Kerja) dan 

variabel X2 (Pelatihan Kerja) mempengaruhi variabel Y (Produktivitas Kerja) 

sebesar 64,5%, sedangkan sisanya 35,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan kedalam model.  

4. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pengalaman Kerja, Pelatihan Kerja, dan 

Produktivitas Kerja Karyawan yang tergabung dalam Kain Perca Limbah Jaya. 

a. Pengalaman kerja dalam pandangan ekonomi islam. 

Mencegah dan mengurangi persaingan kerja yang sering muncul dikalangan 

tenaga kerja. Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai 

berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan teknis yang dimiliki. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah QS-Qashash ayat 26.: 

                       

       

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "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"66 

                                                             
66 Al-Qur’an Surat Al-Qashash ayat 26, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Darussalam, Jakarta, 



 

Pemahaman kekuatan disini bisa berbeda sesuai dengan perbedaan jenis 

pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab yang dipikulnya. Ibn. Taimiyah 

dalam Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa 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. 

Prosesi pengangkatan pegawai dilakukan  berdasarkan kepatutan dan 

kelayakan calon atas pekerjaan yang akan dijalaninya. Ketika pilihan 

pengangkatan jatuh pada orang yang disinyalir memiliki kemampuan, padahal 

masih terdapat orang yang lebih patut, layak dan lebih baik darinya (dari 

golongan orang-orang terdahulu), maka prosesi pengangkatan ini bertentangan 

dengan syariat islam. Untuk menerapkan kaidah kepatutan dan kelayakan dalam 

pengangkatan pegawai, Rasulullah pernah menolak permintaan sahabat Abu 

Dzar untuk di jadikan sebagai pegawai beliau, karena ada kelemahan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada karyawan Kain 

Perca Limbah Jaya bahwa : 

e. Lama kerja atau masa kerja. 

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang 

dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan, dan telah melaksanakan dengan 

baik.  

f. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 

                                                                                                                                                                              
2002, hlm. 547. 



 

Pengetahuan menunjuk pada konsep, prisip, prosedur, kebijakan, atau 

informasi lain yang dbutuhkan karyawan, pengetahuan juga mencakup 

kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab 

pekerjaan. Sedangkan keterampilan berarti kemampuan fisik yang dibutuhkan 

untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan. 

g. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. 

Tingkat penguasaan seseorang dalam melaksanakan aspek-aspek teknis 

peralatan dan teknik pekerjaan. 

h. Jenis pekerjaan  

Semakin banyak jenis tugas yang dilaksanakan seseorang maka umumnya 

orang tersebut akan memperoleh hasil pelaksanaan tugasyang lebih baik. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kain Perca Limbah Jaya telah sesuai 

memilih karyawan dengan nilai~nilai yang ada dalam perspektif ekonomi islam 

yaitu pengetahuan, penguasaan pekerjaan dan keterampilan yang baik yang 

dimiliki setiap individu sangat dibutuhkan.  Karena pengetahuan dan 

keterampilan sangat diperlukan dalam bekerja, jika pengetahuan dan 

keterampilan cukup dikuasai maka output yang dihasilkan akan semakin baik.    

                 . 

b. Pelatihan Keja Karyawan dalam pandangan Ekonomi Islam 

Pelatihan kerja harus dilakukan supaya para karyawan tahu tugas-tugasnya. 

Karena pelatihan kerja adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan 

pada praktik daripada teori yang dilakukan seseorang atau kelompok orang 



 

dalam meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan dalam waktu yang 

relative singkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan kepada 

karyawan Kain Perca Limbah Jaya bahwa:  

c. one the job training (latihan sambil bekerja) 

 semua karyawan mempelajari suatu pekerjaan sambil mengerjakannya 

ditempat kerja yang sesungguhnya. Yaitu karyawan diajak langsung untuk 

bekerja  sesuai pekerjaanya bukan tugas~tugas yang disimulasikan. 

Karyawan bisa langsung dipantau atau diinstruksikan dari karyawan yang 

sudah berpengalaman di tempat Kain Perca tersebut.  

b. Understudy atau choching, understudy atau choching yaitu tektik 

pengembangan yang dilakukan dengan praktik langsung dengan orang yang 

sudah berpengalaman atau atasan yang dilatih. Karyawan yang belum 

memiliki keterampilan khusus dan dia melakukan praktik dengan yang sudah 

berpengalaman biasanya pelatihan juga bisa dilakukan, karena itu sangat 

membantu dalam menjalankan tugasnya. 

Pelatihan dalam islam berarti bagaimana ajaran islam dapat memberikan 

corak dan arah yang baik kepada karyawan, sebelum mengikuti pelatihan kerja 

karyawan belum memiliki keerampilan khusus dengan adanya pelatihan yang 

diberikan pelatihan meningkatkan keterampilan dan keahlian dalam bekerja. 

Islam memandang pentingnya perubahan dalam diri seseorang untuk 

mengembangkan sikap dan tingkah laku keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki. Dengan kata lain, islam mencoba untuk menciptakan dorongan batin 

terlebih dahulu dalam mengembangkan diri. Oleh karena itu perubahan 



 

menjadi alasan perusahaan mengadakan pelatihan kerja Allha berfirman dalam 

surat Ar~Rad ayat 11: 

                     ... 

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.  

 

Ayat diatas diterangkan sangat jelas untuk keperubahan yang lebih baik. 

Dengan adanya pelatihan yang diberikan perusahaan, dan bahwasanya seorang 

karyawan akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Allah hanya akan 

melihat dan mempertimbangkan hasil kerja manusia walaupun soal hasil 

perubahan itu hak progresif Allah. Manusia hanya diwajibkan untuk upaya 

melakukan perubahan (pelatihan) itu semaksimal mungkinProduktivitas kerja 

karyawan dalam pandangan ekonomi islam. 

c. Produktivias kerja dalam pandangan Ekonomi Islam. 

Islam mengajarkan umatnya untuk mengisi hidupnya dengan bekerja dan 

tidak membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Allah hanya akan melihat dan 

mempertimbangkan hasil kerja manusia, karena itu bekerja secara produktif 

merupakan anjuran agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. 

At-Taubah ayat 105: 

                              

             

Artinya : “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 kamu 

kerjakan.67 

Isyarat tentang amal sholeh banyak dijumpai dalam Al-Quran, 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. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada karyawan Kain 

Perca Limbah Jaya dimana hasil penelitian karyawan bekerja dengan ikhlas dan 

terus berkembang demi meningkatkan kemajuan dengan mengembangkan 

produktivitas yang didorong oleh nilai nilai agama.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Simpulan dari hasil penelitian 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)” adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan  hasil dari uji persial (Uji t), variabel Pengalaman kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Produktivitas. Hal ini dilihat 

dari signifikan pengalaman kerja sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yang digunakan  yaitu 0,05. Dan dapat juga dilihat dari 

thitung sebesar 1.278 yang berarti thitung lebih besar  dari ttabel yaitu 2.064. 

Diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel pengalaman kerja (X1) 

adalah sebesar 0,002 berarti bernilai positif (+), sehingga dapat dikatakan 

bahwa pengalaman kerja (X1) berpengaruh positif terhadap produktivitas 

kerja (Y). Berpengaruh positif diartikan bahwa semakin lama pengalaman 

kerja maka akan meningkat pula produktiviasnya. 

2. Variabel independen pelatihan kerja, berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat produktivitas. Hal ini dilihat dari signifikan pelatihan kerja sebesar 



 

0.000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 

0.05. dan dapat juga dilihat dari thitung sebesar 6.928 yang berarti thitung lebih 

besar dari ttabel yaitu 2.064. Diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel 

pelaihan kerja (X2) adalah sebesar 0,000 berarti bernilai positif (+), sehingga 

dapat dikatakan bahwa pelatihan kerja (X2) berpengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja (Y). Berpengaruh positif diartikan bahwa semakin sering 

mengikuti pelatihan kerja maka akan meningkat pula produktiviasnya. 

3. Berdasarkan hasil dari uji simultan (uji F), pengaruh kedua variabel bebas 

terhadap variabel terikat, variabel X1 (pengalaman kerjaX2) dan variabel X2 

(pelatihan Kerja) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel Y 

(Tingkat produktivitas). Hal ini dapat dilihat dari nilai F sebesar 24.624 dan 

nilai signifikan sebesar 0,000
a
. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Kemudian besar kemampuan 

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat adalah variabel X1 

(pengalaman) dan variabel X2 (pelatihan Kerja) mempengaruhi variabel Y 

(Tingkat Pendapatan) sebesar 64,5%, dapat di lihat pada R Square yaitu 

sebesar 0,645.  

4. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap pengalaman dan pelatihan kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

a. Berdasarkan dari hasil penelitian, para karyawan berpendapat bahwa 

setiap pengalaman kerja adalah modal utama seseorang untuk terjun 

kedalam suatu bidang pekerjaan demi meningkatkan tingkat 



 

produktivitas kerjanya. Karna dengan pengalaman kerja sangat penting 

untuk melihat pengetahuan dan keterampilan individu semakin lama 

pengalaman kerja semakin besar tingkat pengetahuan dan keterampilan 

yang dimiliki oleh karyawan sehingga kinerja akan semangkin 

meningkat. Dan Rasullah SAW pernah menolak permintaan sahabat Abu 

Dzar untuk dijadikan sebagai pegawai beliau, karna ada kelemahan. Dan 

dalam islam juga dalam prosesi pengankatan pegawai harus berdasarkan 

kepatutan dan kelayakan calon atas pekerjaan yang akan dijalaninya. 

b. Pelatihan kerja yang telah dilakasanakn oleh kain perca Limbah Jaya 

adalah pelatihan yang telah sesuai dengan standar yang telah ditetakan. 

Pelatihan memiliki orientasi untuk membantu pegawai dalam mencapai 

keahlian atau kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Maka dari itu seiring dengan pertumbuhan masyarakat 

pendidikan dan pelatihan selalu menjadi perhatian dalam rangka 

memajukan kesejahteraannya. Dalam Al-qur’an dan hadist banyak ayat 

yang mendorong manusianya untuk menciptakan pola kemajuan hidup. 

Dengan adanya pelatihan seseorang bisa bekerja lebih baik lagi 

meskipun tanpa pendidikan yang tinggi.  

c. Islam mengajarkan umatnya untuk mengisi hidupnya dengan bekerja dan 

tidak membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Allah hanya akan melihat 

dan mempertimbangkan hasil kerja manusia, karena itu bekerja secara 

produktif merupakan anjuran agama Islam. 



 

B. SARAN 

1. Bagi Usaha Kain Perca Limbah Jaya  

a. Bagi Usaha kain Perca Limbah Jaya, untuk meningkatkan produktivitas 

maka harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh 

terhadap tingkat produktivitas. Memperhatikan faktor yang menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan karyawan seperti: pengalaman yang sudah 

dimiliki individu, dapat dilihat dengan keahlian dan keterampilan. dengan 

pengalaman kerja sngat berpengaruh positif terhadap tingkar 

produktivitas kerja karyawan artinya semakin tinggi pengalaman kerja 

maka akan semakin tinggi pula hasil produktivitas kerjanya. 

b. Kain Perca juga harus selalu meningkatkan etoskerjanya dengan 

mempertahankan dan meningkatkan program pelatihan yang 

berkelanjutan atau secara terus menerus serta bekerja sama dengan 

lembaga~lembaga pendidikan dalam meningkatkan etos kerja sumber 

daya manusianya. 

c. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Kain Perca  Limbah Jaya harus 

meningkatkan kualitas SDM yang baik dan didukung oleh etos kerja yang 

tinggi, maka hal itu akan membawa perusahaan kepintu gerbang 

kesuksesan, karena kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki 

sangat menentukan kinerja dan citra yang baik bagi sebuah perusahaan. 

 



 

2. Bagi penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel lain 

yang  mungkin ikut mempengaruhi tingkat produktivitas kerja di Kain 

Perca Limbah Jaya. 

b.  Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penelitian lain  

untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan 

seperlunya. 

 


