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ABSTRAKSI 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji dan membuktikan 

secara empiris: (1). Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan. (2). Untuk mengetahui pengaruh gaji terhadap 

produktivitas kerja karyawan. (3). Untuk mengetahui faktor mana yang lebih 

dominan antara pengalaman kerja dan gaji terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dengan 

metode penelitian yaitu teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

dokumentasi dan kuesioner. Sumber data menggunakan data primer dan data 

sekunder serta teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling 

sebanyak 100 orang karyawan. Sedangkan untuk mengetahui kevalidan mengunakan 

rumus uji validitas, uji reliabilitas dan teknik analisis data menggunakan uji asumsi 

klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Uji 

hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dan uji ketepatan parameter 

penduga menggunakan uji t, uji F dan koefisiensi determinasi (R
2
). 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan 

regresi: Y = 3,977 + 0,647X1 + 0,305X2 + e, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

pengalaman kerja, gaji berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Berdasarkan uji t, diperoleh thitung pengalaman kerja sebesar 5,949 dan gaji sebesar 

3,474 dan ttabel = 1,98 berarti variabel pengalaman kerja dan gaji berpengaruh yang 

signifikan secara individu terhadap produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan hasil 

uji F diperoleh Fhitung = 203,189 dan Ftabel = 3,09 ini berarti ada pengaruh bersama-sama 

yang signifikan antara pengalaman kerja dan gaji terhadap produktivitas kerja 

karyawan. Dan diketahui bahwa variabel pengalaman kerja mempunyai pengaruh 

yang paling dominan diantara variabel independen yang lain yaitu dengan nilai 

koefisien beta (β) sebesar 0,647.  Hasil koefiensi determinasi diperoleh nilai R square 

(R
2
) sebesar 0,807, hal ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja dan gaji 

berpengaruh secara individu dan bersama-sama terhadap variabel produktivitas kerja 

karyawan sebesar 80,7%. Sedangkan sisanya (100% − 80,7% = 19,3%) dipengaruhi 

oleh faktor-faktor diluar variabel yang diteliti. Ini berarti kedua variabel antara 

pengalaman kerja dan gaji berpengaruh terhadap produktivitas kerja pada PT. Dan 

Liris Divisi Garment Konveksi IV di Sukoharjo. 

 

Kata Kunci: Pengalaman kerja, Gaji dan Produktivitas Kerja. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Gaji merupakan masalah yang menarik dan penting bagi perusahaan, karena 

gaji memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pekerja. Sistem pengajian pada 

umumnya dipandang sebagai suatu alat untuk mendistribusikan gaji kepada 

karyawan, ini didasarkan pada lamanya bekerja atau dinas, tingkat pendidikanya 

(golongan berapa). Gaji merupakan penghargaan dari energi karyawan yang 

menginvestasikan sebagian jasa yang berwujud uang, tanpa suatu jaminan yang pasti 

dalam tiap-tiap minggu atau bulan, maka hakekat gaji adalah suatu penghargaan dari 

energi karyawan yang dimanifasikan dalam bentuk uang. 

Tinggi rendahnya gaji tersebut dikarenakan beberapa faktor antara lain 

biasanya ditentukan oleh UMR (upah minimum regional) daerah masing-masing dan 

setiap tahun UMR tersebut mengalami kenaikan ini adalah gaji pokoknya tetapi juga 

ada tambahanya karena adanya gaji lembur artinya kalau ada jam lembur disesuaikan 

dengan target produksi, kalau target sudah tercapai tidak ada jam lembur, tetapi kalau 

tidak mencukupi target diadakan jam lembur. Serta besarnya gaji lembur yang 

diterima karyawan adalah jumlah jam lembur dikalikan upah lembur per jam dan juga 

tunjangan jabatan ditentukan berdasarkan jabatan yang besarnya ditentukan oleh 

kebijakan perusahaan. Hal ini adalah sistem pengajiannya, tetapi itu juga belum 

termasuk potongan yaitu potongan absensi dan ASTEK (asuransi tenaga kerja) dan 

itu besarnya ditentukan oleh perusahaan. Sehingga jumlah keseluruhan gaji 

ditentukan oleh: (gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah uang lembur) 

dikurangi (ASTEK dikurangi potongan absensi) hasil diatas adalah jumlah gaji pokok 

yang akan diterima oleh karyawan ini adalah sistem penggajian yang ada dalam PT. 

Dan Liris bagian garment konveksi IV. 

Produktivitas merupakan masalah yang menarik dan selalu ditingkatkan 

perusahaan manapun. Ini terbukti dari besarnya manfaat yang diperoleh baik oleh 

individu, masyarakat dan perusahaan. Bagi individu produktivitas kerja dapat dilihat 

dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yang memungkinkan timbulnya usaha 

peningkatan hasil kerja yang maksimal. Bagi masyarakat peningkatan produktivitas 

akan membawa pengaruh terhadap naiknya kesejahteraan hidup dan bagi perusahaan 

peningkatan produktivitas akan membawa tingkat pendapatan perusahaan yang 

semakin tinggi sehingga kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin.  

Dengan adanya hal ini penulis ingin membuktikan benar tidaknya  

pengalaman kerja dan gaji akan berpengaruh pada perusahaan atau instansi dengan 

pembuatan skripsi yang berjudul :“PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN 

GAJI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT.DAN 

LIRIS (BAGIAN DIVISI GARMENT KONVEKSI IV) DI SUKOHARJO” 
 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja. 

2. Untuk mengetahui pengaruh gaji terhadap produktivitas kerja. 
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3. Untuk mengetahui faktor mana yang lebih dominan antara pengalaman kerja dan 

gaji terhadap produktivitas kerja karyawan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Sumber Daya Manusia 

Dharma (2002) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu fungsi yang dilaksanakan dalam organisasi dimudahkan permanfaatan sumber 

daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu. 

Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai manajemen tentang kegiatan 

untukmeningkatkan efektifitas tenaga kerja yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam 

rangka mencapai tujuanorganisasi yang bersangkutan. 

 

Pengalaman Kerja  

Menurut Payaman J. Simanjuntak (1985) pepatah mengatakan bahwa 

pengalaman kerja adalah guru yang sejati.Melalui pengalaman kerja, pengetahuan 

teknis dan keterampilan kerja dapat sekaligus digunakan.Salah satu persyaratan kerja 

adalah pengalaman kerja. Perusahaan cenderung memilih calon karyawan yang sudah 

berpengalaman dari pada yang tidak berpengalaman dipandang lebih mampu dalam 

melaksanakan tugas yang nantinya akan dikerjakanya. 

Kenyataan menunjukkan bahwa makin lama karyawan bekerja maka makin 

banyak pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Dengan 

pengalaman kerja, seseorang akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik 

sehingga produktivitas kerja semakinbaik pula. Pengalaman bekerja yang di miliki 

seseorang kadang-kadang lebih dihargai dari pada tingkat pendidikan yang tinggi 

(Bedjo Siswanto 1987). 

Masa kerja seseorang berkaitan dengan pengalaman kerja, makin lama 

seseorang bekerja pada suatu bidang makin berpengalamanlah orang tersebut.Masa 

kerja adalah lamanya pegawai bekerja secara terus-menerus dalam suatu 

organisasi.(Bs. Moenir, 1983). Bila seseorang karyawan telah mempunyai suatu 

pengalaman kerja pada suatu bidang, maka akan meningkatkan kemampuan dan 

kecakapanya. Secara tidak sadar mereka akan belajar sehingga mempunyai 

kecakapan praktis dalam bekerja.Dengan pengalaman kerja yang telah dimiliki oleh 

masing-masing karyawan, perusahaan berharap dalam mencapai tujuan akan lebih 

mudah, seperti yang dikemukakan oleh Winarno Surahman (1982)“pengalaman 

seseorang dapat menghasilkan keterampilan dan ketangkasan”. 

 

Gaji 

Menurut As’ad (1999) Gaji adalah suatu penghargaan dari energi karyawan 

yang menginvestasikan dalam bentuk uang. Sedangkan gaji yang dibayarkan dalam 

waktu yang tepat, untuk waktu ini yang lazim digunakan di Indonesia adalah setiap 

bulan. Gaji yang diterima karyawan merupakan salah satu sumber kepuasan 

kerja.Ada beberapa pendapat atau definisi yang bersangkutan dengan gaji, antara lain:  
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a. Menurut Undang-undang kecelakaan tahun 1947, No. 33 pasal 7 yang dimaksud 

dengan upah/gaji yaitu: 

“Gaji ialah semuapembayaran atau tiap-tiap pembayaran berupa uang 

yang diterima oleh buruh/karyawan sebagai ganti pekerjaan.” 

b. Menurut Rivai (2004) gaji didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak 

diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan 

organisasi. Gaji merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan. 

c. Menurut  Heidjrachman dan Suad Husnan (1992) Gaji adalah sebagai pengganti 

atas jasa yang telah diserahkan oleh pekerja kepada pihak lain atau majikan.  

d. Menurut Robert L. Mathias dan John H. Jackson,Gaji adalah bayaran secara 

langsung dihitung berdasarkan jumlah waktu bekerja. 

e. Menurut B. Flippo,Gajiadalah harga-harga untuk jasa yang telah diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain. 

 

Produktivitas  

Produktivitas adalah ukuran dari seberapa baik kita menggunakan sumber 

daya dalam mencapai hasil yang dihasilkan. Produktivitas tenaga kerja sebagai suatu 

konsep menunjukan adanya kaitan antara hasil kerja dalam satuan waktu yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa dari seorang tenaga kerja. 

Seorang tenaga kerja dinilai produktif apabila mampu menghasilkan/ keluaran 

(output) yang lebih banyak dari tenaga kerja lainya dalam satuan waktu yang sama, 

atau dinyatakan seseorang menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi bila 

mampu menghasilakan atau menyelesaikan barang atau jasa yang lebih tinggi atau 

banyak dengan menggunakansumber daya yang sama atau sedikit ( Ravianto, J. 

1986).Hasil yang didapatkan oleh tenaga kerja berhubungan dengan efektivitas dalam 

mencapai prestasi, sedangkan sumber daya yang digunakan berhubungan dengan 

efisiensi dalam mendapatkan hasil dengan menggunakan sumber daya yang munimal. 

Menurut R. Saint Pauli (dalam Rusli Syarif, 1987) produktivitas adalah 

hubungan antar kualitas yang dihasilkan dengan jumlah kerja yang dilakukan untuk 

mencapai hasil. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi, Sampel dan Sampling 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Dan Liris Bagian 

Divisi Garment Konveksi IV yang jumlahnya 1000 orang atau karyawan. 

Pengambilan sampel ini dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam 

penelitianpurposive sampling yaitu mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu 

oleh peneliti, dimana karakteristik responden adalah karyawan PT. Dan Liris Bagian 

Divisi Garment Konveksi IV yang jumlahnya 100 orang atau karyawan. Adapun 

metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan random 
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sampling. Sampel diambil berdasarkan random sampling ( probability sampling) 

yaitu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk 

diambil kepada setiap elemen populasi. Dimana sampling yang diambil dalam 

penelitian ini adalah karyawan PT. Dan Liris Bagian Divisi Garment Konveksi IV. 

 

Alat Instrumen  

1. Uji Validitas  

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi Product 

Moment sebagai berikut: 

Rxy= 
  

         2222



 





YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan: 

Rxy   = Korelasi antara item pertanyaan dan skor terhadap responden 

N  = Banyaknya jumlah sampel 

Y  = Skor tiap responden 

∑X  = Jumlah skor item  

∑Y = Jumlah total skor tiap responden 

Taraf signifikan ditentukan 5%, jika diperoleh hasil korelasi yanglebih 

besar dari r tabel, berarti butir pertanyaanya tersebut valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Untuk menguji kehandalan (reliabilitas) instrumen dengan menggunakan 

rumus Chronbach Alpha yaitu: 

rtt=
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Keterangan: 

rtt = Reliabilitas instrumen 

𝜎𝑡²     = Variabel butir 

∑𝜎𝛼² = Varian total 

K = Banyaknya butir pertanyaan atau ∑ soal. 

Jumlah varian dicari dahulu dengan cara mencari nilai varian tiap butir, 

kemudian dijumlahkan. Rumus varian digunakan: 

                      α = 
 

N

xx 
22

 

Keterangan: 

Nn  = Jumlah sampel 

X    = Nilai skor yang dipilih 

Suatu instrumen dikatakan reliabel (handal) apabila nilai instrumen r hitung 

pada Chronbach Alpha lebih besar 0,06 dan tidak reliabel apabila nilai r hitung 

Chronbach Alpha lebih kecil dari pada 0,06. 
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Analisis Data 

1. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

dalam model regresi: 

a. Uji Normalitas 

b. Uji Multikolinieritas 

c. Uji Heteroskedastisitas 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Dengan rumus persamaan regresi untuk dua prediktor adalah sebagai 

berikut : 

Y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 

Keterangan : 

Y  = Produktivitas 

𝑋1 = Pengalaman Kerja 

𝑋2 = Gaji 

e  = Error  

Analisis regresi linier berganda ini didukung oleh beberapa pengujian 

yang dapat membuktikan benar tidaknya regresi tersebut, adapun pengujian 

tersebut adalah : 

a. Uji F  

Yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen 

(pengalaman kerja dan gaji) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

berarti (signifikan) terhadap variable dependen (produktivitas kerja). 

H0 = b1 = b2 = 0, tidak terdapat pengaruh antara pengalaman kerja yang 

signifikan antara variable independen dengan dependen. 

H0 ≠  b1 ≠ b2 ≠ 0, terdapat pengaruh antara pengalaman kerja yang signifikan 

antara variabel independen dengan dependen. 

b. Uji t-test 

Yaitu suatu uji untuk menguji keberartian variable independen 

(pengalaman kerja dan gaji) secara individu terhadap variable dependen 

(produktivitas kerja). 

H0 : bl    = 0 artinya gaji karyawan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. 

H1 : bl  ≠ 0 artinya gaji karyawan memiliki pengaruh yang signifikan. 

1) Tingkat signifikan 

α = 5% ; df n-1 

2) Kriteria Pengujian 

 

  H0 ditolak      H0 diterima      H0 ditolak 

 

-t(α/2 ; n-k)           t(α/2 ; n-k) 

Ho diterima apabila = - tabel < t tabel 

Ho ditolak apabila = - tabel > t hitung atau t hitung < - table 
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3) Rumus uji t 

thitung = 
𝑏

𝑠𝑏
 ,  

dimana : 

b   : Koefisien regresi variabel 

sb : Standar error koefisien regresi variabel  

 

Hasil Penelitian  

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

1) Variabel Pengalaman kerja 

Hasil Uji Validitas Instrumen Pengalaman kerja 

No. rhitung rtabel Keputusan 

1 0,680 0,195 Valid 

2 0,696 0,195 Valid 

3 0,640 0,195 Valid 

4 0,647 0,195 Valid 

5 0,647 0,195 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel di atas menunjukkan bahwa validitas instrumen variabel 

pengalaman kerja sebanyak 5 butir pertanyaan dapat diperoleh rhitung > 

rtabel sebesar 0,195,  ini berarti variabel pengalaman kerja valid. 

2) Variabel Gaji  

Hasil Uji Validitas Instrumen Gaji  

No. rhitung rtabel Keputusan 

1 0,625 0,195 Valid 

2 0,631 0,195 Valid 

3 0,579 0,195 Valid 

4 0,734 0,195 Valid 

5 0,690 0,195 Valid 
 Sumber : Data primer yang diolah 

Tabel diatas menunjukkan bahwa validitas instrumen variabel gaji 

sebanyak 5 butir pertanyaan dapat diperoleh rhitung > rtabel sebesar 0,195,  

ini berarti variabel gaji valid 

3) Variabel Produktivitas kerja 

Hasil Uji Validitas Instrumen Produktivitas kerja 

No. rhitung rtabel Keputusan 

1 0,553 0,195 Valid 

2 0,549 0,195 Valid 

3 0,710 0,195 Valid 

4 0,612 0,195 Valid 

5 0,559 0,195 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Tabel IV.7 menunjukkan bahwa validitas instrumen variabel 

produktivitas kerja sebanyak 5 butir pertanyaan dapat diperoleh rhitung > 

rtabel sebesar 0,195,  ini berarti variabel produktivitas kerja valid 

b. Uji Reliabilitas 

Rangkuman Uji Reliabilitas Kuesioner 

 Variabel Alpha r tabel Status 

Pengalaman kerja 

Gaji  

Produktivitas kerja 

0,708 

0,659 

0,645 

0,60 

0,60 

0,60 

Reliabel  

Reliabel 

Reliabel 

Dari hasil tersebut menunjukkan koefisien reliabilitas (Cronbach Alpha) 

adalah reliabel, artinya untuk semua pertanyaan dapat diandalkan/reliabel 

karena melebihi ambang batas lebih besar dari Nunnally 0,60. (Imam Ghozali, 

2002: 132). 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Hasil Pengujian Normalitas Masing-masing Variabel 

No  Variabel  
Asymp Sign 

(2-tailed P) 
Keterangan  Distribusi  

1 Pengalaman kerja 0,075 P > 0,05 Normal   

2 Gaji   0,090 P > 0,05 Normal   

 3 Produktivitas kerja 0,061 P > 0,05 Normal   

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel  dapat diketahui bahwa seluruh variabel berdistribusi normal, 

sehingga pengujian dapat dilanjutkan.  

b. Uji Multikolinieritas 

Hasil Pengujian Multikolinieritas Masing-masing Variabel Pengalaman  

kerja, Gaji, dan  

No Variabel VIF α Keterangan 

1 Pengalaman kerja 4,823 10 Tidak terjadi multikolinieritas 

2 Gaji 4,823 10 Tidak terjadi multikolinieritas   

Sumber : Data primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa VIF < 10, sehingga tidak terjadi 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Heteroskedasitas 

Variabel ttabel thitung Kesimpulan 

Pengalaman kerja 

Gaji  

1,98 

1,98 

-0,445 

0,508 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa thitung < ttabel, sehingga H0 diterima 

dan tidak terjadi heteroskedasitas. 



8 
 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda ini, rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

Dimana : 

Y  =  Produktivitas kerja 

X1  =  Pengalaman kerja  

X2  =  Gaji  

b  = Koefisien Regresi 

e  = Variabel Gangguan  

Dari hasil tersebut, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 

Y = 3,977 + 0,647X1 + 0,305X2 + e  

Dari persamaan regresi linier berganda diatas memberikan keterangan sebagai 

berikut:  

a = 3,977,  Dari hasil tersebut menunjukkan pengalaman kerja dan gaji  

mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas kerja sebesar 

3,977. 

b1 = 0,647, Dari hasil tersebut menunjukkan pengaruh positif yaitu apabila 

pengalaman kerja yang diberikan PT. Dan Liris Bagian Divisi Garment 

Konveksi IV semakin meningkat maka mengakibatkan produktivitas 

kerja meningkat sebesar 0,647. 

b2 = 0,305,  Dari hasil tersebut menunjukkan pengaruh positif yaitu apabila gaji  

yang diberikan PT. Dan Liris Bagian Divisi Garment Konveksi IV 

semakin meningkat maka mengakibatkan produktivitas kerja 

meningkat sebesar 0,305. 

4. Uji F 

Uji F untuk mengetahui apakah pengalaman kerja dan gaji  secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti (signifikan) terhadap 

produktivitas kerja. 

Langkah-langkah pengujian : 

a. Komposisi hipotesis 

Ho :  1 = 2 = 3 = 0,  tidak ada pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. 

H1 : 1  2  3  0,  ada pengaruh secara bersama-sama antara 

variabel X1 dan X2, terhadap variabel Y. 

b. Level of signifikan = 0,05 = 5% 

c. Nilai F tabel = F  0,05; (n - k - 1) = 0,05; (100 – 2 – 1) 

F 0,05 :  3,09 

d. Mencari nilai Fhitung 

     
)1kn/()R1(

k/R
F

2

2

hitung
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)98/()807,01(

2/807,0


hitungF  

Fhitung = 203,189 (hasil komputer SPSS versi 12.00) 

Dimana : 

R
2
  = Koefisien determinasi 

K  = Banyaknya prediktor, yaitu X1 dan X2 

N  = Banyaknya sampel 

Daerah Di tolak Daerah Di tolak

Daerah Di 
diterima

 
 

e. Kesimpulan 

Dengan didapatnya Fhitung = 203,189 > Ftabel = 3,09, maka Ho ditolak sehingga 

secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan   pengalaman kerja (X1) 

dan gaji  (X2)  terhadap produktivitas kerja. 

5. Uji  t 

 Adapun perhitungan untuk menguji keberartian variabel independen 

(pengalaman kerja dan gaji ) secara individu terhadap variabel dependen 

(produktivitas kerja) adalah sebagai berikut : 

Uji t yang berkaitan dengan   pengalaman kerja  (X1) terhadap produktivitas kerja 

(Y) 

Langkah-langkah pengujian : 

Komposisi hipotesis 

H0 : 1 = 0, berarti tidak ada pengaruh pengalaman kerja terhadap 

produktivitas kerja. 

H1 : 1  0, berarti ada pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas 

kerja. 

Level of significant = 0,05 

Nilai t tabel   = t /2; (n-k-1) 

 = t 0,025; 100 - 2 - 1 

 = 1,98 

Ho diterima apabila -ttabel  < thitung <-ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > ttabel atau -thitung < -ttabel 

Nilai t hitung 

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 12.00  dapat diperoleh thitung 

sebesar 5,949.  

 

 3,09 203,189 
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Daerah Di tolak Daerah Di tolak

Daerah Di 
diterima

 
 

Kesimpulan 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 5,949  > ttabel = 1,98, maka Ho 

ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan   pengalaman kerja terhadap 

produktivitas kerja. 

Uji t yang berkaitan dengan gaji  (X2) terhadap produktivitas kerja (Y) 

Langkah-langkah pengujian : 

Komposisi hipotesis 

H0 : 2 = 0,  berarti tidak ada pengaruh gaji  terhadap produktivitas kerja. 

H1 : 2  0,  berarti ada pengaruh gaji  terhadap produktivitas kerja. 

Level of significant = 0,05 

Nilai t tabel  = t /2; (n-k-1) 

 = t 0,025; 100 - 2 - 1 

 = 1,98 

Ho diterima apabila -ttabel  < thitung <-ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > ttabel  atau -thitung < -ttabel 

Nilai t hitung 

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 12.00  dapat diperoleh thitung 

sebesar 3,474. 

Daerah Di tolak Daerah Di tolak

Daerah Di 
diterima

 

Kesimpulan 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 3,474 > ttabel = 1,98, maka 

Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan gaji  terhadap produktivitas 

kerja. 

6. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui berapa besar 

variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variasi X, yaitu untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh pengalaman kerja (X1) dan gaji  (X2), terhadap produktivitas kerja 

(Y) secara bersama-sama. Dari hasil perhitungan  komputer  program  SPSS versi 

12.00  diperoleh R
2
 = 0,807, ini dapat diartikan bahwa 80,7% perubahan/variasi Y 

(produktivitas kerja) dikarenakan oleh adanya perubahan/variasi variabel X 

(pengalaman kerja dan gaji) sedangkan 19,3% sisanya  dikarenakan oleh adanya 

-1,98 1,98 5,949 

-1,98 1,98 3,474 
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perubahan variabel lain yang tidak masuk dalam model misalnya rotasi jabatan, 

lingkungan kerja, komunikasi dan sebagainya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan  

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diperoleh persamaan Y = 

3,977 + 0,647X1 + 0,305X2 + e  

Dari persamaan regresi linier berganda menunjukkan bahwa pengalaman kerja 

dan gaji  mempunyai pengaruh positif terhadap produktivitas kerja.  

2. Berdasarkan hasil Uji  t dapat diperoleh hasil t hitung untuk pengalaman kerja 

sebesar 5,949  dan gaji sebesar 3,474  dan ttabel = 1,98, maka Ho ditolak sehingga 

ada pengaruh yang signifikan pengalaman kerja dan gaji  terhadap produktivitas 

kerja secara individu. 

3. Berdasarkan Uji F diperoleh hasil nilai Fhitung = 203,189 dan nilai Ftabel = 3,09, 

maka Ho ditolak sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan   

pengalaman kerja (X1) dan gaji  (X2)  terhadap produktivitas kerja. 

4. Berdasarkan hasil Koefisien Determinasi diperoleh nilai R
2
 = 0,807, ini dapat 

diartikan bahwa 80,7% perubahan/variasi Y (produktivitas kerja) dikarenakan 

oleh adanya perubahan/variasi variabel X (pengalaman kerja dan gaji) sedangkan 

19,3% sisanya  dikarenakan oleh adanya perubahan variabel lain yang tidak 

masuk dalam model misalnya rotasi jabatan, lingkungan kerja, komunikasi dan 

sebagainya. 

Saran 

Berdasarkan analisis dan kesimpulan, maka dapat disampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh positif antara pengalaman kerja 

dan gaji terhadap produktivitas kerja, maka perlu diperhatikan atau perlu 

ditingkatkan lagi, dengan cara karyawan sebaiknya memperhatikan prosedur dan 

tata cara ketentuan umum yang berlaku di perusahaan tersebut agar dapat 

menunjang produktivitas dan kinerja perusahaan pada saat ini dan di masa yang 

akan datang. 

2. Perusahaan dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja karyawan, maka 

perusahaan sebaiknya memperhatikan pengalaman kerja seseorang, dengan 

perusahaan memberikan serta mengadakan program atau kiat-kiat khusus untuk 

memberikan masukan dan arahan sebagai acuan/pembelajaran yang berguna 

untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan di perusahaan sebagai 

suatu proses pengembangan perusahaan untuk kedepannya.    

3. Perusahaan dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja karyawan, maka 

perusahaan sebaiknya  meningkatkan gaji  minimal sesuai UMK. 
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