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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilaksanakan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil Uji Instrumen 

a. Uji Validitas  

Hasil uji validitas mengenai variabel yaitu upah (X1) dan pengalaman 

kerja (X2) terhadap variabel terikat yaitu produktivitas pengrajin (Y) di 

Desa Trangsan, Sukoharjo menunjukkan nilai yang valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas mengenai variabel upah (X1) dan pengalaman 

kerja (X2) terhadap variabel terikat yaitu produktivitas pengrajin (Y) di 

desa Trangsan, Sukoharjo menunjukkan nilai yang reliabel. 

2. Hasil uji asumsi klasik untuk masing-masing variabel, menunjukkan 

bahwa variabel yang diuji semuanya lolos uji asumsi klasik, yang meliputi 

uji multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Setelah diketahui bilangan konstanta (a) dan koefisien regresi masing-

masing variabel (b1 dan b2), maka persamaan regresinya adalah sebagai 

berikut: Y = 5,280 + 0,336 X1 + 0,366 X2. Dari analisis tersebut, maka 

variabel yang dominan pengaruhnya terhadap produktivitas pengrajin di 
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desa Trangsan, Sukoharjo adalah pengalaman kerja (X2), karena nilai 

koefisien regresinya paling besar yaitu 0,366. 

4. Uji t 

a. Pengujian signifikan pengaruh upah (X1) terhadap produktivitas 

pengrajin di Desa Trangsan, Sukoharjo diperoleh probabilitas value 

sebesar 0,003 < 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang 

signifikan upah (X1) terhadap produktivitas pengrajin (Y) di Desa 

Trangsan, Sukoharjo. 

b. Pengujian signifikansi pengaruh 

Pengrajin (Y) di Desa Trangsan, Sukoharjo (X2) terhadap produktivitas 

probabilitas value sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak berarti ada 

pengaruh yang signifikan pengalaman kerja (X2) terhadap 

produktivitas pengrajin (Y), di Desa Trangsan, Sukoharjo 

5. Hasil uji ketepatan model diperoleh probabilitas value sebesar 0,000 < 

0,05 maka Ho ditolak berarti model yang digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel bebas yaitu upah (X1), dan pengalaman kerja (X2) 

terhadap variabel terikat yaitu produktivitas pengrajin (Y) di desa 

Trangsan, Sukoharjo sudah tepat.  

6. Hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square = 

0,594 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel 

bebas yaitu upah (X1) dan pengalaman kerja (X2) terhadap variabel terikat 

yaitu produktivitas pengrajin (Y) di desa Trangsan, Sukoharjo 59,4% 

sedangkan sisanya (100% - 59,4% = 40,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor 
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lain diluar variabel yang diteliti, misalnya kedisiplinan, keamanan kerja, 

keselamatan kerja dan lain sebagainya. 

7. Pembuktian hipotesis 

a. Ada pengaruh yang signifikan upah terhadap produktivitas pengrajin di 

Desa Trangsan, Sukoharjo terbukti kebenarannya. 

b. Ada pengaruh yang signifikan pengalaman kerja terhadap 

produktivitas pengrajin di Desa Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo 

terbukti kebenarannya. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Pengambilan sampel penelitian dalam jumlah kecil sebesar 62 responden 

tidak dapat digeneralisasikan di dalam penelitian ini yang populasinya 

sebanyak 170 responden. 

2. Bila penelitian dilakukan bersama dengan industri mebel tempat lain 

mungkin kesimpulannya bisa berbeda. 

 

C. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya industri meubel di desa Trangsan meningkatkan pengalaman 

kerja dengan cara memberikan latihan keterampilan pengrajin dalam 

mengkreatifitas produk meubel. 
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2. Selain memperhatikan peningkatan keterampilan industri meubel perlu 

memperbaiki upah. 

3. Untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang 

produktivitas pengrajin perlu menambah variabel independen lainnya, 

seperti kedisiplinan keamanan dan keselamatan kerja dan lain sebagainya, 

sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 

 


