
SKRIPSI  

 

 

 

 

PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA 

TERHADAP    PRODUKTIVITAS    KERJA    KARYAWAN 

PERUSAHAAN SPEAKER AKTIF AROFAH ELEKTRONIK  

DI DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG 

 KABUPATEN KUDUS  
 

Untuk memperoleh gelar  Sarjana Pendidikan Ekonomi 

pada Universitas Negeri Semarang 

 

Disusun oleh 

Nama   : Nano Ismanto 

NIM                : 3364970403 

Prodi   : Pendidikan Ekonomi 

Jurusan : Ekonomi 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2005 



PERSETUJUAN PEMBIMBING  

 

Skripsi ini telah  disetujui oleh pembimbing untuk  diajukan ke sidang panitia 

ujian  skripsi :  

   Hari   : Kamis  

   Tanggal : 16 Desember 2004 

        

Pembimbing  I      Pembimbing  II 
  
 

 

Drs.   Sutrasman, MK                Dra. H. Titik Ismiyatun, MSi 
NIP.  130345748     NIP. 130815347  
 

 

Ketua Jurusan Ekonomi 

 

 

Drs. Kusmuriyanto, MSi 
           NIP. 131404309 

 

 

 

 

 

 



 

PENGESAHAN KELULUSAN  

 

Skripsi   ini  telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi  Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada : 

   Hari   : ……………………………. 

   Tanggal : ……………………………. 

 

Penguji Skripsi 

 

 

Drs. F.X. Sukardi 
                                                    NIP. 130521374 
 

Anggota  I       Anggota II 

  

 

Drs. Sutrasman, MK     Dra. Hj. Titik Ismiyatun, MSi 
NIP.  130345748     NIP. 130815347  

 

Mengetahui: 
Dekan 

 

 

                                                     Drs. Sunardi 
                                                     NIP.130367998 
 



 

 

SURAT KETERANGAN  

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama  : Drs. Budi Noor Jayim 

 Jabatan : Pimpinan  

Menerangkan bahwa : 

 Nama  : Nano Ismanto 

 NIM  : 3364970403 

 Jurusan : Pend. Ekonomi  

Telah benar – benar mengadakan penelitian di Arofah Elektronik Kudus, untuk 

menyusun skripsi.  

 

       Kudus, 16 Juni 2004 
 
       Pimpinan, 
 

 

       Drs. Budi Noor Jayim 

 

 

 

 



MOTTO  DAN PERSEMBAHAN  

 

 

Motto : 

“ Sesungguhnya  sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) 

yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 

(Al – Qur’an Surat Alam Nasyrah : 5 – 8)  

 

 

 

     Persembahan : 

Kupersembahkan untuk orang tuaku yang 

senantiasa memberikan dorongan dan do’a. 

Kakak Nani dan Adik Nanang yang 

senantiasa  berbagi kasih sayang . 

 

 

 

 

  

 

 



 

SURAT REKOMENDASI  

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :  

Nama  : Nano Ismanto 

NIM  : 3364970403 

Jurusan/Prodi : Ekonomi/ Pend. Ekonomi 

Telah menyelesaikan bimbingan skripsi  dengan judul : “Pengaruh Pengalaman 

Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Perusahaan 

Speaker Aktif Arofah Elektronik di Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten 

Kudus.” Dan siap untuk diuji.  

 
 
 
Pembimbing  I      Pembimbing  II 
  
 

 

Drs. H. Sutrasman, MK    Dra. Titik Ismiyatun, Msi 
NIP.  130345748     NIP. 130815347  
 

      

 

 

 

 



 

PERNYATAAN  

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini  benar – benar 

hasil  karya tulis saya sendiri, bukan jiplakan karya tulis orang lain baik sebagian 

atau seluruhnya. Pendapat atau temuan  orang lain yang terdapat  dalam skripsi ini  

dikutip serta dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.  

 

 

       Semarang,     Maret 2005 

 

 

       Nano Ismanto 
       NIM. 3364970403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iv 



SARI 
 

Nano Ismanto, 2004, Fakultas Ilmu Sosial, Judul :  “Pengaruh Pengalaman Kerja 
dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan  Perusahaan Speaker 
Aktif Arofah Elektronik di Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.” Tebal 
94   halaman.  
 
Kata kunci : Pengaruh, Pengalaman kerja, Disiplin kerja, dan Produktivitas kerja 

Setiap perusahaan yang telah didirikan mempunyai harapan bahwa kelak 
dikemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat di dalam lingkup  usaha dari 
perusahaan  tersebut. Pada setiap perusahaan menghendaki  adanya keuntungan yang 
maksimal, dalam mencapai hasil  yang  optimal perusahaan itu diperlukan produktivitas 
yang tinggi, dengan demikian kelangsungan perusahaan dapat terjamin  dan dapat 
mengembangkan usaha – usahanya. Permasalahan yang timbul adalah : 1) Adakah 
pengaruh pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 
Arofah Elektronik Kudus ? 2) Seberapa besar pengaruh pengaruh pengalaman kerja dan 
disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan Arofah Elektronik Kudus ? 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari responden 
sebanyak 60 sampel dari total 149 populasi. Analisis dari jawaban  angket yang disebarkan  
pada karyawan Arofah Elektronik  dilakukan dengan menggunakaan program SPSS  untuk 
menguji pengaruh  variabel pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas 
kerja karyawan.  

Hasil penelitian ini  adalah terdapat  pengaruh antara variabel  pengalaman kerja 
dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan secara parsial. Hal tersebut 
diketahui melalui signifikansi koefisien regresi  yang lebih kecil 0,05. Persamaan yang 
diperoleh adalah Y =  0,210X1   + 0,336X2 + 6,343. Variabel  yang paling besar 
pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan  adalah disiplin kerja yang ditunjukan 
oleh 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.  

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya kesimpulan  bahwa ada 
indikasi kelemahan, oleh karena itu, peneliti memberi masukan, terutama dalam hal :          
1. Diperlukan adanya pelatihan – pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan karyawan sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas dengan baik yang pada 
akhirya dapat menambah pengalaman kerja karyawan. 2. Perbaikan dalam hal disiplin kerja 
karyawan perlu ditingkatkan lagi yaitu mengenai kesadaran karyawan untuk datang ke 
tempat kerja tepat waktu dan tanggung jawab terhadap pekerjaan sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas kerja karyawan nantinya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Alasan Pemilihan Judul 

Setiap perusahaan yang telah didirikan mempunyai harapan bahwa 

kelak dikemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat di dalam 

lingkup  usaha dari perusahaan  tersebut. Pada setiap perusahaan menghendaki  

adanya keuntungan yang maksimal, dalam mencapai hasil  yang  maksimal 

perusahaan itu diperlukan produktivitas yang tinggi, dengan demikian 

kelangsungan perusahaan dapat terjamin  dan dapat mengembangkan usaha – 

usahanya.  

Dalam mencapai produktivitas yang tinggi  faktor manusia merupakan 

variabel yang sangat penting karena berhasil tidaknya  suatu usaha, sebagian 

besar  ditentukan oleh perilaku – perilaku  manusia yang melaksanakan atau 

memegang  pekerjaan. Mengingat begitu besarnya peran dan kedudukan  

sumber daya manusia sebagai karyawan dalam kegiatan usaha perusahaan, 

maka diperlukan pengalaman kerja dan disiplin kerja yang tinggi sehingga 

dapat dijaga mekanisme kerja yang baik.  

Pengalaman kerja berkaitan dengan kemampuan dan kecakapan 

karyawan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Pengalaman 

kerja tidak hanya ditinjau dari  keterampilan, keahlian, dan kemampuan yang 

dimiliki  saja, akan tetapi  pengalaman kerja dapat dilihat dari pengalaman 



 

seseorang  yang telah bekerja atau lamanya bekerja pada suatu instansi. 

Semakin  banyak pengalaman yang dimiliki  akan semakin terampil  dia dalam  

menjalankan pekerjaannya. Untuk mengukur tingkat pengalaman yang ada 

dapat melihat dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki dan tingkat 

keterampilan  yang telah dikuasai seorang karyawan.  Dengan pengalaman 

yang banyak  maka penguasaan keterampilan semakin  meningkat. Disiplin 

kerja  disini merupakan sikap kesetiaan dan ketaatan  seorang  atau sekelompok  

orang sehingga peraturan – peraturan  baik tertulis maupun tidak tertulis  

tercermin  dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan.  

Walaupun seorang karyawan memiliki kemampuan dan ahli  dalam 

bidangnya  apabila kurang memiliki disiplin yang tinggi  terutama tingkat  

loyalitas dan  ketaatan  terhadap perusahaan maka akan berakibat menghambat 

produktivitas  kerja karyawan itu sendiri.  

Berdasarkan  hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan  penelitian dengan judul  “PENGARUH PENGALAMAN 

KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KERJA KARYAWAN  PERUSAHAAN SPEAKER AKTIF AROFAH 

ELEKTRONIK DI DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG 

KABUPATEN KUDUS.” 

 

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian  dari latar belakang tersebut  maka permasalahan 

yang timbul  dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut :  

1. Adakah pengaruh pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan Perusahaan Speaker Aktif Arofah   

Elektronik di Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ? 

2. Seberapa besar pengaruh pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan Perusahaan Speaker Aktif Arofah   

Elektronik di Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Tujuan dari penegasan istilah  adalah untuk mempertegas pengertian 

dari berbagai istilah  berkaitan dengan  judul skripsi yang diajukan. Adapun    

penegasan istilah  tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Pengaruh 

Pengaruh  adalah  daya yang ada  atau timbul dari  sesuatu (orang, 

benda, dan sebagainya) (Suhanto dkk, 1995: 197). Dalam bahasan ini  

pengaruh yang diteliti adalah suatu daya  yang diakibatkan oleh  

pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan Arofah Elektronik.  

 

 



 

2. Pengalaman Kerja 

Pengalaman adalah barang apa  yang telah dirasai, diketahi,  

dikerjakan dan sebagainya. Kerja adalah  kegiatan melakukan 

sesuatu (Poerwadarminta, 1984 : 425).   

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan  atau 

keterampilan  tentang metode  suatu pekerjaan  bagi pegawai  karena  

keterlibatan pegawai tersebut dalam pelaksanaan tugas 

pekerjaannya. (Manulang, 1984 : 15). Pendapat lain mengatakan : 

pengalaman kerja adalah  sebagai suatu ukuran  tentang lama waktu  

atau masa kerjanya  yang telah ditempuh seseorang  dalam 

memahami tugas – tugas  suatu pekerjaan  dan telah 

melaksanakannya  dengan baik (Ranupandojo, 1984 : 71).  

Yang dimaksud  pengalaman kerja dalam penelitian ini yaitu 

pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai  oleh 

seseorang sebagai akibat perbuatan  atau pekerjaan  yang telah 

dilakukan sebelumnya selama beberapa waktu tertentu.   

3. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja yaitu suatu keadaan tata tertib dimana orang – orang 

yang bergabung dalam suatu organisasi  tunduk pada peraturan yang 

telah disepakati dengan rasa senang. (The Liang Gie, 1981: 96). 

 

 



 

4. Produktivitas Kerja 

Produktivitas berarti tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang – 

barang atau jasa – jasa (Sinungan, 1985 : 12). Produktiviatas juga 

berarti kemampuan  untuk menghasilkan  sesuatu yang diproduksi, 

daya produksi,  keproduktifan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 : 

702).  

Produktivitas kerja adalah  kemampuan seseorang  atau alat 

untuk  menghasilkan  sesuatu kerja yang  lebih banyak daripada 

ukuran biasa  yang telah  umum (The Liang Gie, 1981 : 3).           

Yang  dimaksud  produktivitas kerja dalam penelitian ini adalah  

kemampuan karyawan untuk menghasilkan sesuatu karya,  ditinjau 

dari  penggunaan waktu dan hasil kerja efektif yang ditetapkan oleh 

perusahaan.     

5. Karyawan 

Karyawan adalah orang yang bekerja  pada suatu lembaga (kantor, 

perusahan dan sebagainya) dengan mendapatkan gaji atau wages 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 : 393). Yang dimaksud 

karyawan dalam penelitian ini adalah  pekerja bagian produksi speaker 

aktif Arofah Elektronik.   

6. Arofah Elektronik Kudus 

Arofah Elektronik merupakan tempat  melakukan penelitian untuk  

mendapatkan data yang diperlukan. Dan perusahaan ini bergerak 

dalam pembuatan speaker aktif. 



 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  persoalan penelitian tersebut, maka yang menjadi  

tujuan penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengetahui  ada atau tidaknya  pengaruh pengalaman kerja dan 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan Arofah 

Elektronik Kudus. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman kerja dan 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan Arofah 

Elektronik Kudus. 

 

1.4.2 Manfaat penelitian  

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu 

manfaat yang berguna, yaitu : 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan  sebagai bahan pertimbangan  

antara teori – teori yang telah diperoleh di bangku kuliah  yang 

berhubungan antara judul skripsi  dengan kenyataan  yang sebenarnya  

di lapangan.  

b. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini  dapat digunakan sebagai tambahan  pengetahuan 

dan  bahan perbandingan    



 

c. Bagi Institusi  

Sebagai lembaga pendidikan  dapat dipergunakan sebagai referensi  untuk 

penelitian selanjutnya.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu : bagian 

pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir.  

1. Bagian Pendahuluan  

Bagian ini meliputi : Halaman judul, abstraksi, pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi  

Bagian isi terdiri dari :  

Bab       I Pendahuluan, yang berisi alasan pemilihan judul, 

permasalahan, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan.  

Bab      II Tinjauan pustaka dan hipotesis, berisi landasan teori tentang 

pengalaman kerja, disiplin kerja dan produktivitas kerja, 

,kerangka berpikir, dan hipotesis. 

Bab      III Metode Penelitian yang berisi tentang populasi dan sample, 

variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis. 

Bab      IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang deskripsi obyek 

penelitian, analisi data dan pembahasan.  



 

Bab      V Penutup berisi tentang simpulan dan saran 

3. Bagian Akhir  

Bagian ini berisi  daftar pustaka dan lampiran – lampiran.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengalaman Kerja 

1. Pengertian Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja adalah  proses pembentukan  pengetahuan 

atau keterampilan  tentang metode  suatu pekerjaan karena  keterlibatan  

karyawan tersebut  dalam pelaksanaan  tugas pekerjaan (Manulang, 

1984 : 15). 

Pendapat lain  mengemukakan pengalaman kerja adalah  ukuran 

tentang lama waktu atau masa kerja  yang telah ditempuh  seseorang 

dapat memahami tugas – tugas  suatu pekerjaan  dan telah  

melaksanakan  dengan baik (Ranupandojo, 1984 : 71).  

Menurut Trijoko, pengalaman kerja adalah  pengetahuan atau 

keterampilan yang telah diketahui dan  dikuasai seseorang yang akibat  

dari perbuatan atau pekerjaan  yang telah dilakukan  selama beberapa 

waktu tertentu (Trijoko, 1980 : 82).  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa  pengalaman 

kerja adalah  tingkat penguasaan pengetahuan  serta keterampilan 

seseorang  dalam pekerjaannya  yang dapat diukur  dari masa kerja  dan 

dari tingkat  pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya.  



 

2. Pengukuran Pengalaman Kerja 

Pengukuran pengalaman kerja sebagai sarana untuk menganalisa 

dan mendorong efisiensi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Beberapa   

hal yang digunakan  untuk mengukur pengalaman kerja seseorang 

adalah :  

1) Gerakannya mantap dan lancar 

Setiap karyawan  yang berpengalaman akan melakukan gerakan 

yang mantap dalam bekerja  tanpa disertai  keraguan. 

2) Gerakannya berirama 

Artinya terciptanya dari kebiasaan  dalam melakukan pekerjaan 

sehari – hari.  

3) Lebih cepat menanggapi tanda – tanda 

Artinya tanda – tanda seperti  akan terjadi  kecelakaan kerja 

4) Dapat menduga  akan timbulnya  kesulitan  sehingga lebih siap 

menghadapinya  

Karena didukung  oleh pengalaman kerja  dimilikinya  maka 

seorang pegawai  yang berpengalaman dapat menduga  akan adanya  

kesulitan dan  siap   menghadapinya.  

5) Bekerja dengan tenang 

Seorang pegawai  yang berpengalaman  akan memiliki  rasa percaya 

diri yang cukup besar 

 (Asri, 1986 : 131) 



 

 

Selain itu ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengalaman kerja karyawan. Beberapa  faktor lain mungkin juga 

berpengaruh  dalam kondisi – kondisi tertentu, tetapi adalah tidak 

mungkin  untuk menyatakan  secara tepat semua  faktor yang dicari 

dalam diri karyawan potensial . beberapa faktor  tersebut adalah   : 

1) Latar belakang pribadi, mencakup pendidikan, kursus, latihan,  

bekerja. Untuk  menunjukkan apa yang telah dilakukan seseorang di 

waktu yang lalu. 

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

kemampuan seseorang. 

3) Sikap dan kebutuhan (attitudes and needs) untuk meramalkan 

tanggung jawab dan wewenang  seseorang.  

4) Kemampuan – kemampuan analitis dan manipulatif  untuk 

mempelajari  kemampuan penilaian dan penganalisaan. 

5) Keterampilan dan kemampuan tehnik, untuk menilai kemampuan 

dalam pelaksanaan aspek – aspek tehnik pekerjaan. 

(Handoko, 1984 : 241) 

 

 Ada beberapa hal juga untuk menentukan  berpengalaman  

tidaknya seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator 

pengalaman kerja yaitu : 



 

 

a. Lama waktu/ masa kerja. 

Ukuran tentang lama waktu  atau masa kerja yang telah ditempuh 

seseorang dapat memahami tugas – tugas suatu pekerjaan dan telah 

melaksanakan dengan baik. 

b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.  

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau  

informasi lain  yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga 

mencakup kemampuan untuk memahami  dan menerapkan 

informasi pada tanggung jawab pekerjaan. 

 Sedangkan keterampilan  merujuk pada kemampuan fisik yang 

dibutuhkan untuk mencapai atau  menjalankan suatu tugas atau 

pekerjaan.   

c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. 

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek – aspek 

tehnik peralatan dan tehnik pekerjaan. 

                                        (Foster, 2001 : 43). 

 

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa seorang karyawan 

yang berpengalaman akan memiliki gerakan yang mantap dan lancar,  

gerakannya berirama, lebih cepat menanggapi tanda – tanda, dapat 

menduga akan timbulnya  kesulitan sehingga  lebih siap 



 

menghadapinya, dan bekerja dengan tenang serta dipengaruhi faktor 

lain yaitu : lama waktu/masa kerja seseorang, tingkat pengetahuan atau 

keterampilan yang telah dimiliki dan tingkat penguasaan terjadap 

pekerjaan dan peralatan. Oleh karena itu seorang  karyawan  yang 

mempunyai pengalaman kerja adalah  seseorang yang mempunyai  

kemampuan jasmani, memiliki pengetahuan, dan keterampilan untuk 

bekerja serta tidak akan membahayakan bagi dirinya dalam bekerja.  

 

2.1.2 Disiplin Kerja 

1. Pengertian Disiplin Kerja  

Secara etimologi disiplin berasal dari bahasa latin “disipel”  

yang berarti pengikut. Seiring dengan berkembangnya zaman, kata 

tersebut mengalami perubahan menjadi “disipline” yang artinya  

kepatuhan  atau yang  menyangkut tata tertib. Selama ini kata disiplin 

telah berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga 

banyak pengertian disiplin yang  berbeda antara ahli  yang satu dengan 

yang lainnya. 

 

 

 

 

 



 

Pengertian disiplin kerja adalah suatu sikap  ketaatan karyawan 

terhadap suatu aturan atau ketentuan  yang berlaku  dalam suatu 

perusahaan atau organisasi atas dasar adanya kesadaran dan keinsafan 

bukan paksaan (Wursanto, 1990 : 47).  

Pada ensiklopedi Administrasi The Liang Gie (1981 : 96), 

Disiplin diartikan  sebagai suatu keadaan  tertib dimana  orang – orang 

yang tergabung  dalam organisasi  tunduk pada peraturan yang telah ada  

dengan senang hati.  

Kedua pengertian tersebut  terdapat adanya  pelaksanaan disiplin 

dengan dilandasi kesadaran dan keinsafan  akan terciptanya suatu 

kondisi yang harmonis antara keinginan dan kenyataan, sebagaimana 

dikatakan oleh Moekijat (1989 : 186), “Tujuan disiplin baik  kolektif 

maupun  perseorangan  yang sebenarnya  adalah untuk menjuruskan  

atau mengarahkan  tingkah laku pada  realita yang harmonis.” 

Untuk menciptakan  kondisi yang harmonis  tersebut terlebih 

dahulu  harus diwujudkan  keselarasan antara  kewajiban dan hak  

karryawan sebagaimana  pengertian  disisplin dalam UU. No. 8 tahun 

1974 yang dikutip oleh Sastra Djatmiko (1983: 249 ) bahwa, “Peraturan 

disiplin adalah  peraturan yang membuat  keharusan larangan dan sangsi  

apabila keharusan  tidak diturut  atau larangan itu dilanggar.” 

 

 



 

Sedangkan Nitisemito (1992: 199) mengemukakan bahwa, 

“Kedisiplinan  lebih tepat kalau diartikan sebagai suatu sikap, tingkah 

laku, dan perbuatan  yang sesuai dengan  peraturan  baik tertulis 

maupun tidak”. Widoso (1991: 57) mengemukakan sebagai berikut : 

“Kedisiplinan adalah kesetiaan seseorang atau sekelompok  orang pada 

aturan, norma – norma, intruksi – intruksi yang dinyatakan berlaku 

untuk orang atau  sekelompok tertentu”. 

Dari definisi yang dikemukakan  di atas dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa  disiplin merupakan sikap kesetiaan dan ketaatan 

seseorang atau  sekelompok  orang terhadap peraturan – peraturan baik 

tertulis maupun tidak, yang tercermin dalam  bentuk tingkah laku dan 

perbuatan.  

2. Jenis Disiplin Kerja 

Disiplin kerja  dapat timbul dari dalam diri sendiri dan karena 

adanya perintah, G. R. Terry dalam terjemahan Winardi (1993: 218), 

membagi jenis disiplin  menjadi dua, yaitu : 

1) Disiplin yang timbul  dari dalam diri sendiri (Self imposed 

discipline) 

Disiplin yang timbul dari dalam diri sendiri merupakan disiplin yang  

timbul atas  dasar kerelaan, kesadaran, dan  bukan atas  dasar 

paksaan  atau ambisi tertentu. Disiplin ini timbul  karena seseorang  

merasa terpenuhi  kebutuhannya dan merasa                        



 

menjadi  bagian  organisasi, sehingga orang akan tergugah  hatinya  

untuk sadar  dan secara sukarela  mematuhi segala peraturan yang 

berlaku.  

2) Disiplin berdasarkan perintah (Command Discipline) 

Disiplin ini timbul dan tumbuh disebabkan karena paksaan, perintah 

hukuman dan kekuasaan. Jadi disiplin ini bukan tumbuh atas 

perasaan yang ikhlas, akan tetapi  timbul karena  adanya paksaan  

atau ancaman orang lain.  

Dalam setiap organisasi  yang diinginkan pastilah  jenis disiplin 

yang  pertama yaitu yang datang  karena adanya  kesadaran dan 

keinsafan. Akan tetapi  kenyataan selalu menunjukkan  bahwa disiplin 

itu lebih banyak  disebabkan oleh adanya  semacam paksaan  dari luar. 

Untuk tetap menjaga  agar supaya  disiplin tetap terpelihara, T. Hani 

Handoko dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, (1990: 

129) mengemukakan perlunya kegiatan pendisiplinan.  

Kegiatan pendisiplinan itu terdiri dari :  

a. Disiplin Preventif 

Merupakan kegiatan  yang dilakukan dengan maksud  untuk 

mendorong para karyawan agar  sadar mentaati  berbagai standar 

dan aturan sehingga  dapat dicegah  berbagai penyelewengan  atau 

pelanggaran. Lebih utama dalam hal ini  adalah dapat ditumbuhkan 

“self discipline” pada setiap karyawan  tanpa terkecuali, untuk 



 

memungkinkan iklim yang penuh  disiplin tanpa paksaan tersebut 

perlu kiranya  standar itu sendiri  bagi setiap karyawan. Dengan 

demikian  dapat dicegah  kemungkinan – kemungkinan  timbulnya 

pelanggaran  atau penyimpangan  dari standar yang telah ditentukan.  

b. Disiplin Korektif 

Merupakan kegiatan yang diambil untuk  menangani  pelanggaran – 

pelanggaran  yang telah terjadi  dan mencoba  untuk menghindari  

pelanggaran – pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif ini dapat 

berupa suatu hukuman atau tindakan pendisiplinan (discipline 

action)  yang wujudnya  dapat berupa peringatan – peringatan atau 

schorsing   

Semua kegiatan pendisiplinan tersebut tentulah bersifat 

positif dan tidak mematahkan semangat kerja karyawan serta  harus 

bersifat mendidik  dan mengoreksi  kekeliruan  agar di masa 

mendatang tidak terulang kembali.  

3. Prinsip – Prinsip Kedisiplinan  

Dengan adanya tata tertib yang telah ditetapkan tidak dengan 

sendirinya para karyawan mau menaatinya, maka perlu  bagi pihak 

organisasi  mengkondisikan  karyawannya dengan tata tertib perusahaan  

untuk  mengkondisikan perubahan agar  bersikap disiplin, maka 

dikemukakan  prinsip – prinsip sebagai berikut : 

1) Pendisiplinan dilakukan secara pribadi  



 

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari  menegur kesalahan 

dihadapan orang banyak, karena kalau hal  tersebut dilakukan  

menyebabkan karyawan  tersebut malu dan tidak menutup 

kemungkinan  sakit hati yang dapat menimbulkan  rasa dendam yang  

akhirnya  dapat melakukan tindakan balasan yang merugikan 

perusahaan.  

2) Pendisiplinan harus bersifat membangun  

Selain menunjukkan  kesalahan yang telah dilakukan  oleh karyawan  

haruslah diikuti  dengan petunjuk  cara pemecahannya  sehingga 

karyawan  tidak merasa  bingung dalam menghadapi kesalahan  

yang dilakukan.  

3) Pendisiplinan dilakukan secara  langsung dengan segera  

Suatu tindakan dilakukan dengan segera setelah  terbukti bahwa  

karyawan telah  melakukan kesalahan. Jangan membiarkan  masalah 

menjadi kadaluarsa  sehingga akan  terlupakan oleh karyawan  yang 

bersangkutan.  Pendisiplinan yang dilakukan dengan segera  selain 

karyawan  akan cepat mengetahui  kesalahannya, sehingga dengan 

segera  pula akan  mengubah  sikapnya dan juga akan  meredam 

kesalahan tersebut.  

4) Keadilan dan pendisiplinan sangat diperlukan  

Dalam tindakan pendisiplinan hendaknya  dilakukan secara adil 

tanpa pilih kasih. Siapa pun  yang telah melakukan kesalahan  harus 



 

mendapatkan  tindakan pendisiplinan secara adil tanpa  membeda – 

bedakan.  

5) Pimpinan hendaknya  tidak melakukan  pendisiplinan sewaktu  

karyawan absen 

Pendisiplinan hendaknya  dilakukan dihadapan karyawan yang 

bersangkutan  secara pribadi  agar mengetahui bahwa ia melakukan 

kesalahan karena akan tidak berguna  pendisiplinan yang dilakukan  

tanpa adanya  pihak yang melakukan  kesalahan.  

6) Setelah pendisiplinan hendaknya  wajar kembali 

Sikap wajar  hendaknya dilakukan  pimpinan terhadap  karyawan 

yang melakukan  kesalahan tersebut. Hal yang demikian   ini proses 

kerja dapat  lancar kembali dan  tidak kaku dalam bersikap 

(Heidjerachman  dan Suad Husnan, 1993 : 241).  

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa  pada hakekatnya  

pendisiplinan tindakan karyawan  agar dapat bersikap  tanggung jawab  

atas pekerjaan  yang telah dilakukannya.  

4. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Adapun disiplin kerja karyawan  dipengaruhi oleh faktor – faktor 

yang sekaligus  sebagai indikator dari disiplin kerja  yaitu sebagai berikut : 

6) Para pekerja datang  ke kantor dengan tertib, tepat waktu, dan teratur 

Dengan datang ke kantor secara tertib, tepat waktu, dan teratur  maka 

disiplin kerja  dapat dikatakan baik. Dalam hal ini juga dapat 



 

mempengaruhi  produktivitas  kerja karyawan, sesuai yang diharapkan 

oleh perusahaan.  

7) Berpakaian rapi di tempat kerja 

Berpakaian rapi juga merupakan salah satu faktor  yang mempengaruhi  

disiplin kerja karyawan karena dengan berpakaian rapi suasana kerja 

akan terasa nyaman dan rasa percaya diri dalam bekerja akan tinggi  

sehingga produktivitas kerja karyawan  juga akan tinggi.  

8) Menggunakan perlengkapan kantor dengan hati – hati  

Sikap hati – hati  dapat menunjukkan  bahwa seseorang memiliki sikap  

disiplin kerja  yang baik karena  apabila  tidak hati – hati  dalam 

menggunakan perlengkapan  kantor akan terjadi  kerusakan yang  

mengakibatkan kerugian – kerugian  dan menurunkan produktivitas 

kerja. 

9) Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan  

Dengan mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan maka 

dapat menunjukkan  bahwa karyawan memiliki  disiplin kerja yang baik, 

juga menunjukkan  kepatuhan karyawan terhadap  perusahaan yang 

nantinya dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan 

keuntungan bagi perusahaan meningkat. 

10) Memiliki tanggung jawab yang tinggi  



 

Dengan bertanggung jawab  terhadap segala  tugasnya, maka 

menunjukkan bahwa  disiplin kerja  karyawan tinggi sehingga 

diharapkan  produktivitas kerja karyawan tinggi.  

           (Soedjono, 1988 : 67). 

2.1.3 Produktivitas Kerja 

1. Pengertian Produktivitas Kerja 

Produktivitas berarti kemampuan menghasilkan sesuatu. 

Sedangkan kerja berarti kegiatan melakukan sesuatu  yang dilakukan  

untuk mencari nafkah  mata pencahrian (Poerwadarminta, 1984 : 70). 

Produktivitas kerja adalah  kemampuan menghasilkan  suatu kerja yang 

lebih banyak daripada ukuran biasa  yang telah umum. (The Liang Gie, 

1981 : 3).  

Pengertian produktivitas pada dasarnya mencakup sikap  mental 

yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan di hari lebih baik  

dari  hari kemarin  dan hari esok  lebih baik dari baik dari hari ini 

(Sinungan, 1985 : 12). Secara teknis produktivitas  adalah suatu 

perbandingan  antara hasil yang dicapai  (out put) dengan keseluruhan 

sumber daya  yang diperlukan (in put).  Produktivitas  mengandung 

pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga 

kerja persatuan waktu (Riyanto, 1986 : 22).  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa produktivitas 

kerja adalah kemampuan  karyawan dalam berproduksi  dibandingkan  



 

dengan input yang digunakan,  seorang karyawan  dapt dikatakan 

produktif  apabila  mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan 

diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat.  

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas  

Untuk mencapai produktivitas yang tinggi suatu perusahaan 

dalam proses produksi,  selain bahan baku dan tenaga kerja  yang 

harus  ada juga didukung oleh faktor – faktor  sebagai berikut : 

1) Pendidikan  

2) Keterampilan  

3) Sikap dan etika kerja  

4) Tingkat penghasilan  

5) Jaminan sosial  

6) Tingkat sosial dan iklim kerja  

7) Motivasi  

8) Gizi dan kesehatan   

9) Hubungan individu 

10) Teknologi 

11) Produksi.  

   (Ravianto, 1985 : 139). 

 



 

3. Pengukuran Produktivitas Kerja  

Pengukuran produktivitas kerja sebagai sarana untuk 

menganalisa dan mendorong efisiensi produksi. Manfaat lain 

adalah  untuk menentukan target  dan kegunaan, praktisnya 

sebagai standar dalam pembayaran upah  karyawan. Untuk 

mengukur suatu produktivitas  dapat digunakan  dua jenis  ukuran 

jam kerja  manusia yakni jam – jam kerj a yang harus dibayar dan 

jam – jam kerja  yang harus dipergunakan  untuk bekerja 

(Sinungan, 1984 : 17).  

Ada dua macam alat pengukuran produktivitas, yaitu : 

a. Physical productivity, yaitu produktivitas secara kuantitatif 

seperti ukuran (size), panjang, berat, banyaknya unit, waktu, 

dan biaya tenaga kerja. 

b. Value productivity, yaitu ukuran produktivitas dengan 

menggunakan nilai uang yang dinyatakan dalam rupiah, yen, 

dollar dan seterusnya.  

     (Ravianto, 1986 : 21). 

 

Pengukuran produktivitas kerja ini mempunyai peranan 

yang sangat penting untuk mengetahui produktivitas kerja  dari 

karyawan sehingga  dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan 

produktivitas kerja sesuai yang diharapkan oleh perusahaan.  



 

Berdasarkan uraian  di atas maka  dapat disimpulkan 

indikator – indikator  dari produktivitas kerja antara lain :  

1) Penggunaan waktu  

Penggunaan waktu yang baik oleh karyawan dalam bekerja 

akan mempengaruhi  produktivitas kerja  karyawan karena  

dengan menggunakan waktu  yang efisien dan efektif  

karyawan dapat bekerja  secara teratur  dengan memperhatikan  

waktu yang ditentukan oleh  perusahaan maka  produktivitas 

kerja  karyawan dapat diharapkan  meningkat.  

2) Hasil kerja 

Hasil kerja karyawan dapat mempengaruhi produktivitas kerja  

karyawan. Apabila hasil kerja karyawan baik  maka 

produktivitas kerja karyawan juga baik karena ditunjang  

dengan daya kerja yang tinggi  

 

1.6 Kerangka Berpikir 

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut maka dikembangkan kerangka 

pemikiran teoritis dengan bagan sebagai berikut :  
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Pengalaman Kerja (X1) 
Indikator : 

1. Lama waktu/masa kerja 
2. Tingkat pengetahuan dan 

keterampilan yan dimiliki 
3. Penguasaan terhadap 

pekerjaan  dan peralatan 

Disiplin Kerja (X2) 
Indikator : 
1. Datang ke kantor teratur dan 

tepat waktu 
2. Berpakaian rapi di tempat 

kerja 
3. Menggunakan perlengkapan 

kantor dengan hati – hati 
4. Mengikuti cara kerja yang 

ditentukan oleh perusahaan 
5. Memiliki tanggung jawab 

yang tinggi 

Produktivitas Kerja 
Indikator : 
1. Penggunaan  waktu 
2. Hasil kerja 
 



 

Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat  sementara terhadap 

permasalahan penelitian  sampai terbukti  melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 1996 : 62).  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

- Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman kerja dan 

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan Arofah Elektronik 

Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1.Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel 

3.1.1 Populasi  

Yang  dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian 

(Arikunto, 1996 : 115). Populasi penelitian ini adalah  seluruh 

karyawan Arofah Elektronik Kudus, sedangkan jumlah keseluruhan 

karyawan adalah  149 orang.    

3.1.2 Sampel  

Sampel adalah  sebagian atau wakil populasi  yang diteliti (Arikunto, 

1996 : 117). Apabila subyek  penelitian kurang dari 100 orang, lebih 

baik diambil semua, sedangkan jumlah  subyek penelitian lebih dari 

100 dapat diambil 10  % - 15 % atau 20 % - 25 % atau lebih 

(Arikunto, 1997 : 120). Sampel  dalam penelitian ini  ditentukan 

dengan tehnik random sampling  yaitu pengambilan sampel secara 

acak. Karena jumlah karyawan  lebih dari 100  orang  maka sampel 

diambil 60 responden dari populasi yang ada.   

 

 

 

 



 

3.2.Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala bervariasi  yang menjadi  penelitian 

atau  apa yang menjadi  penelitian suatu penelitian (Arikunto, 1996 : 97).  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas  dan satu variabel 

terikat, yaitu : 

1. Variabel Bebas 

a. Pengalaman Kerja (X1) 

Sub – sub variabel yang akan diteliti : 

 Lama waktu/masa kerja 

 Tingkat pengetahuan dan keterampilan yan dimiliki 

 Penguasaan terhadap pekerjaan  dan peralatan 

b. Disiplin Kerja (X2) 

 Datang ke kantor teratur dan tepat waktu 

 Berpakaian rapi di tempat kerja 

 Menggunakan perlengkapan kantor dengan hati – hati 

 Mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan 

 Memiliki tanggung jawab yang tinggi 

2. Variabel Terikat (Y) 

Produktivitas kerja, dengan sub variabel sebagai berikut :  

 Penggunaan waktu 

 Hasil kerja 



 

3.3.     Metode dan Alat Pengumpul  Data  

Setiap penelitian ilmiah,  pengumpulan data ditujukan  untuk 

mendapatkan data responden. Adapun metode yang diperlukan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Metode Angket  

Angket adalah  pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan  

tertulis yang tersusun dan disebarkan untuk  mendapat informasi  dari 

sumber data atau  responden. Metode angket adalah  teknik 

pengumpulan data dengan menyebarkan angket  pada responden,  

responden tinggal menjawab pertanyaan  yang telah dipersiapkan  

sebelumnya.  Metode angket ini merupakan metode utama yang  

berfungsi untuk mengumpulkan  data mengenai sub – sub variable dari  

pengalaman kerja, disiplin kerja, dan produktivitas kerja.   

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang – barang 

tertulis seperti  buku – buku, majalah, dokumen, peraturan – peraturan, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 1996 : 148).  

Metode ini digunakan  untuk mengetahui  jumlah  karyawan  dan 

identitas karyawan Arofah Elektronik Kudus.  

 

 

 



 

3. Metode Wawancara  

Wawancara adalah sebuah dialog  yang dilakukan oleh pewancara  

untuk memperoleh  informasi dari  obyek wawancara  (Arikunto, 1996 

: 144). 

Metode ini digunakan sebagai pelengkap  berupa masukan – masukan 

dari pegawai. Selain itu juga digunakan untuk memastikan data yang 

diperoleh berupa angka.  

 

3.4. Metode Analisis 

3.4.1. Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengalaman kerja 

dan disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan.  

Analisis ini menggunakan rumus :  

%100x
N
n  

Keterangan : 

n = nilai yang diperoleh (skor hasil) 

N         =  jumlah   seluruh     skor/nilai   (skor yang ideal/ seharusnya 

untuk dicapai) 

% = tingkat keberhasilan yang dicapai. 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan dicocokkan dengan tabel  

penentuan kategori setiap variabel  yang dimaksud .  



 

3.4.2. Validitas dan Reliabilitas 

a. Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan dari instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan 

data  dari variabel  yang diteliti secara tepat (Arikunto, 1996 : 

158).  Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

validitas internal  dengan menggunakan analisis faktor, yaitu 

dengan cara  mengkorelasikan skor faktor  dengan skor  total. 

Sedangkan rumus  yang digunakan yaitu korelasi  Product Moment 

Angka Kasar oleh Pearson, yaitu : 

rxy = 
2222 )()()(.(

))((
YYnXn

Y
Σ−ΣΣ−Χ

ΣΣΧ−ΣΧΥ  

Keterangan  : 

rxy  =  koefisien korelasi  

x =  nilai faktor tertentu 

y     = nilai faktor total. Untuk menilai valid atau tidaknya  

instrumen, dilakukan dengan  mengkonsultasikan hasil 

perhitungan dengan r table product moment. 

          (Arikunto, 1998 : 162)  

 

 



 

Setelah dilakukan uji coba validitas instrumen terhadap 

data yang dikumpulkan sebanyak 25 orang maka hasil dari ke – 24 

pertanyaan yang diuji adalah valid, karena nilai r hitung (0,472) > r 

tabel (0,396)  . Dengan   demikian maka pertanyaan – pertanyaan 

yang diajukan dalam kuesioner  penelitian ini dapat digunakan 

untuk mengukur variabel – variabel penelitian, baik variabel 

independen maupun variabel dependen. Berkaitan dengan itu, 

maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 2. 

  

b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel 

artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Untuk menguji 

tingkat reliabilitas instrumen diperoleh dengan cara menganalisa 

data dari satu kali pengetesan (Arikunto, 1996 : 170).  

Pengujian reliabilitas data yaitu dengan membandingkan r 

ALPHA dengan r tabel, dimana jika : 

⇒ r ALPHA > r tabel, data reliabel 

⇒ r ALPHA < r tabel, data tidak reliabel 

(Arikunto, 1998 : 192) 

Setelah dilakukan uji coba validitas instrumen maka 

kemudian dilakukan uji reliabilitas instrumen. Uji coba reliabilitas 



 

instrumen dilakukan dengan cara membandingkan ralpha (0,864) 

dengan r tabel (0,396) . Hasil uji coba ini menunjukkan  bahwa nilai 

ralpha instrumen tiap butir - butir variabel  lebih besar dari data rtabel 

(0,396), maka dapat dikatakan seluruh instrumen adalah 

reliabel.Untuk lebih jelasnya perhitungan dari uji coba reliabilitas 

instrumen dapat dilihat pada lampiran 2. 

 

3.4.3. Uji Normalitas Data 

Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan 

penyebaran data (titik) pada  Normal P – Plot of Regression 

Standardizzed Residual dari variabel  terikat, dimana : 

• Jika data menyebar di sekitar  garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi  memenuhi asumsi normalitas. 

• Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti garis diagonal, maka model  regresi tidak  memenuhi  

asumsi normalitas 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.4. Analisis Regresi 

Analisis regresi, digunakan untuk melihat bagaimana  

pengaruh dari  variabel  bebas terhadap variabel terikat. Analisis 

regresi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa model  variabel 

pemisahan serta mengelompokkan variabel bebas.  

Model yang digunakan : 

Y  = a0 + a1x1 + a2x2 

  Keterangan : 
Y : kriterium 
a0 : bilangan konstan 
a1 : koefisien persamaan regresi prediktor 1 
a2 : koefisien persamaan regresi prediktor 2 
a1 : prediktor 1 
a2 : prediktor 2 
 

3.4.5. Uji Penyimpangan Klasik 

Pada penelitian ini juga akan dilakukan  beberapa uji asumsi  

klasik terhadap model regresi  yang meliputi : 

1) Uji Multikolinearitas 

Pengujian ada tidaknya gejala  multikolinearitas dilakukan dengan 

memperhatikan  nilai matriks korelasi  yang dihasilkan pada saat 

pengolahan data. Apabila nilai matriks korelasi tidak  ada yang 

lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis 

terlepas dari gejala  multikolinearitas.  

2) Uji Heteroskedastisitas 



 

Pengujian ada tidaknya gejala heteroskedastisitas memakai uji 

park, dengan langkah sebagai berikut : 

Melakukan regresi terhadap model persamaan yang diajukan  

sehingga diperoleh nilai residual sebagai variabel baru 

a. Hasil residual  yang didapatkan kemudian  dikuadratkan dan 

diubah menjadi  bentuk log linear. Setelah itu  semua variabel 

bebas diajukan diubah menjadi log natural. Melakukan regresi  

dari semua variabel  hasil transformasi  dari variabel asli.  

b. Melakukan identifikasi terhadap nilai t  dengan kriteria  

sebagai berikut : 

⇒ Jika t hitung < t tabel  maka asumsi homokedastisitas 

diterima 

⇒ Jika t hitung > t tabel maka asumsi homokedastisitas 

ditolak.  

3) Uji Autokorelasi 

Untuk melakukan uji autokorelasi, pada penelitian ini  

menggunakan besaran Durbin Watson, dimana ketentuannya 

adalah : 

Hipotesis nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada autokorelasi positif 
Tidak ada korelasi negatif 
Tidak ada korelasi negatif 
Tidak ada autokorelasi positif/negatif 

Ditolak 
Tidak ada keputusan 

Ditolak 
Tidak ada keputusan 

Tidak ditolak 

0 < d < dL 
dL ≤ d ≤ dU 

4 – dL < d < 4 
4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL 

dU < d < 4 - dU 
 
Tabel 1. Uji Autokorelasi 
 



 

3.4.6. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas  

terhadap variabel terikat  maka dilakukan pengujian terhadap  

hipotesis yang diajukan  pada penelitian ini. Metode pengujian 

terhadap hipotesis  yang diajukan  dilakukan penelitian secara parsial  

dan pengujian secara  simultan. Pengujian secara parsial menggunakan 

uji t, sedangkan  pengujian secara simultan  menggunakan uji F.  

Pengujian  ini dilakukan dengan uji F (secara simultan) maupun uji t 

(secara parsial).   

1) Uji t (Pengujian signifikasi secara parsial) 

Secara parsial  semua variabel bebas di dalam penelitian ini dapat 

dikatakan signifikan  pada α = 5% apabila nilai probability 

significancy dari t - rasio  pada hasil regresi  lebih kecil dari 0,05.  

2) Uji F (Pengujian signifikasi secara simultan) 

Pengujian signifikansi secara simultan atau  uji F digunakan untuk 

melihat bagaimana  variabel bebas secara bersama – sama 

mempengaruhi variabel terikat. Jika nilai  probabilitu significancy  

dari F – rasio  dari regresi lebih kecil  dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa semua variabel bebas  yang ada pada model 

secara simultan mempengaruhi  variabel terikat dan signifikan 

pada α = 5%.  



 

 

3.4.7. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien  determinasi (R2) dipergunakan untuk mengetahui 

sampai seberapa besar persentase variasi  variabel bebas pada model  

dapat diterangkan oleh variabel terikat. Koefisien  determinasi (R2) 

dinyatakan dalam persentase. Nilai R2 ini berkisar  antara 0 < R2 < 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian  

Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, sebelum dilakukan 

analisis regresi, terlebih dahulu  akan dilakukan pembahasan deskripsi responden 

yang terdiri dari analisis deskriptif responden. Analisis deskriptif responden 

meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, masa kerja dan pengalaman kerja 

di perusahaan lain yang sejenis. Berdasarkan jawaban angket yang diterima  dapat 

diketahui  karakteristik/identitas responden, terlihat dalam Tabel 2 sampai Tabel 6 

di bawah ini.  

 

4.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dilihat dari jenis kelamin responden ternyata laki – laki  lebih banyak 

disbanding perempuan yang  bekerja di Arofah Elektronik Kudus. 

Perbandingan responden laki – laki dengan perempuan dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

1..0.0.0 Tabel 2 
1..0.0.1 Komposisi Jenis Kelamin Responden 

No Keterangan  Frekuensi % 
1 Laki – laki 54 90,00 
2 Perempuan 6 10,00 
 Total 60 100,00 



 

         Sumber : Kuesioner bagian Identitas Responden      

Tabel  2  menunjukkan komposisi jumlah laki – laki dalam responden 

berjumlah 54 orang atau 90,00 %  sedangkan jumlah perempuan dalam responden 

berjumlah 6 orang atau 10,00 %. 

 

4.1.2 Responden Berdasarkan Usia 

Umur responden pada saat penelitian berlangsung dibedakan menjadi tiga 

yakni di bawah 21 tahun, 21 tahun sampai dengan 41 tahun serta di atas 41 

tahun. Dengan demikian  maka persentase umur responden dapat 

diperhatikan pada Tabel .3. 

Tabel 3. 
Umur Responden 

No Keterangan  Frekuensi % 
1 Di bawah 20 tahun 2 3,33 
2 20 tahun – 40 tahun  46 76,67 
3 Di atas 40 tahun 12 20,00 
 Total  60 100,00 

         Sumber : Kuesioner bagian Identitas Responden      

Dari data pada Tabel 3 maka tampak komposisi umur responden pada saat 

penelitian ini berlangsung, umur responden sebesar 3,33 % dari keseluruhan 

sample pada saat penelitian ini  dilakukan  berumur dibawah 20 tahun kemudian 

76,67 % berumur 20 – 40 tahun dan sisa 20 % berumur di atas 40 tahun. Hal ini 

menunjukkan komposisi umur responden  yang didominasi oleh kelompok umur 

20 – 40 tahun. Berdasarkan asumsi umum  yang berlaku di masyarakat  bahwa 

usia produktif seseorang adalah di bawah 40 tahun  maka komposisi tersebut  



 

menunjukkan bahwa karyawan Arofah  Elektronik Kudus  tergolong ke dalam 

kelompok yang produktif, dan masih  mampu beraktifitas  dengan frekuensi yang 

tinggi.  

  

4.1.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan responden dibedakan menjadi empat kategori yakni SD, 

SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Dengan demikian maka persentase 

responden pada kategori  tersebut dapat diperhatikan pada Tabel 4. 

1..0.0.2 Tabel 4  
1..0.0.3 Komposisi Tingkat Pendidikan Respoden 

1..0.0 Keterangan  Frekuensi % 

1 SD  1     1,67 
2 SLTP 15   25,00 
3 SLTA 42   70,00 
4 Perguruan Tinggi  2     3,33 
 Total 60 100,00 

         Sumber : Kuesioner bagian Identitas Responden      

Tabel 4 menunjukkan komposisi responden  berdasarkan tingkat 

pendidikan 1,67 % berpendidikan SD, 25 % berpendidikan SLTP, 70 % 

berpendidikan SLTA dan 3,33 % berpendidikan Perguruan Tinggi. Hal ini 

menunjukkan  bahwa sebenarnya  prosedur produksi Arofah Elektronik Kudus  

sederhana dan tidak dibutuhkan  pendidikan tinggi untuk dapat memahami dan 

menjalankan tugas.  Hal tersebut dibuktikan  dengan data pada Tabel 4.3, dimana 



 

responden  yang berpendidikan SD, SLTP dan SLTA yang diasumsikan sebagai 

pendidikan rendah dan menengah justru mendominasi.  

 

4.1.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tingkat masa kerja responden dibedakan menjadi empat kategori yakni 

bekerja lebih dari 10 tahun, 7 – 10 tahun, 4 – 6 tahun, dan 1 – 3 tahun. 

Dengan demikian maka persentase responden pada kategori  tersebut dapat 

diperhatikan pada Tabel 5.  

1..0.0.4 Tabel 5. 
1..0.0.5 Komposisi Masa Kerja Respoden 

1..0.0 Keterangan  Frekuensi % 

1 Lebih dari 10 tahun 10 16,67 
2 7 – 10 tahun 11 18,33 
3 4 – 6 tahun 27 45,00 
4 1 – 3 tahun 12 20,00 
 Total 60 100,00 

         Sumber : Kuesioner bagian Identitas Responden      

Tabel 5. menunjukkan komposisi responden berdasarkan masa kerja 16,67 

% bekerja lebih dari 10 tahun,  18,33 %  bekerja 7  – 10 tahun, 45 % bekerja       

4 – 6 tahun dan 20 % bekerja 1 – 3 tahun. 

 

4.1.5 Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja di Perusahaan Lain 

yang Sejenis 



 

Tingkat pengalaman kerja responden di perusahaan lain yang sejenis 

dibedakan menjadi lima kategori yakni bekerja lebih dari 10 tahun, 7 – 10 

tahun, 4 – 6 tahun, 1 – 3 tahun, kurang dari 1 tahun. Dengan demikian maka 

persentase responden pada kategori  tersebut dapat diperhatikan pada Tabel 

6. 

1..0.0.6 Tabel 6. 
1..0.0.7 Komposisi Pengalaman Kerja Respoden 
1..0.0.8  di Perusahaan Lain yang sejenis 

1..0.0 Keterangan  Frekuensi % 

1 3 – 4 tahun 1     1,67 
2 1 – 2 tahun 9   15,00 
3 0 – 1 tahun 16   26,67 
4 Tidak pernah 34   56,67 
 Total 60 100,00 

         Sumber : Kuesioner bagian Identitas Responden      

Tabel 6 menunjukkan komposisi responden berdasarkan pengalaman kerja 

di perusahaan lain yang sejenis dimana responden sebesar 1,67 % pernah 

bekerja di perusahaan lain 3 – 4 tahun, 15 % pernah bekerja 1 – 2 tahun, 

26,67 % pernah bekerja kurang dari 1 tahun dan 56,67 % belum pernah 

bekerja di tempat lain. 

 

4.2 Hasil Analisis data  

Hasil analisis data memuat berbagai hal yang merupakan hasil dari 

pengungkapan data dari instrumen  penelitian dan metode analisis data dari 



 

data yang diperoleh untuk menjawab hipotesis  yang diajukan. Hasil dari 

perhitungan tersebut adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengalaman kerja dan 

disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan.  

Analisis ini menggunakan rumus :  

%100x
N
n  

Keterangan : 

n = nilai yang diperoleh (skor hasil) 

N         =  jumlah   seluruh     skor/nilai   (skor yang ideal seharusnya untuk 

dicapai) 

% = tingkat keberhasilan yang dicapai. 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan dicocokkan dengan tabel  penentuan 

kategori setiap variabel  yang dimaksud . 

 

a. Variabel Pengalaman Kerja 

Berdasarkan perhitungan skor pengalaman kerja sebesar 48,92 % (lihat lampiran 

4) kategori cukup baik, dengan demikian tingkat pengalaman kerja  di Arofah 

Elektronik  Kabupaten Kudus adalah cukup baik. Untuk penyebaran dari ketiga 

sub variabel  pengalaman kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel   7. 



 

Sub  Variabel Pengalaman Kerja 
No Sub Variabel  Skor 

Perolehan 
Skor 
Ideal 

% Kriteria 

1 
2 
 
3 

Masa kerja  
Tingkat pengetahuan& 
keterampilan yg.dimiliki 
Penguasaan pekerjaan 
dan  peralatan  

463 
800 

 
498 

900 
1200 

 
900 

51,44 
66,67 
 
55,53 

Cukup Baik 
Baik 
 
Cukup Baik 
 

Sumber : Data primer yang diolah, 2004 

 

b. Variabel Disiplin Kerja  

Untuk perhitungan skor disiplin kerja  sebesar 57,50 % (lihat lampiran 4 ) 

termasuk kategori cukup baik. Dengan  demikian tingkat  disiplin kerja di Arofah 

Elektronik Kudus adalah cukup baik. Penyebaran dari kelima sub variabel dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 8. 
Sub Variabel Disiplin Kerja 

No Sub Variabel  Skor 
Perolehan 

Skor 
Ideal  

% Kriteria 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 

Datang ke tempat kerja 
Berpakaian rapi 
Penggunaan peralatan 
secara hati – hati  
Mengikuti cara kerja  
perusahaan  
Tanggung jawab yang 
dimiliki  

473 
180 
180 

 
190 

 
358 

 

900 
300 
300 

 
300 

 
600 

52,56 
60,00 
59,67 

 
63,33 

 
59,67 

Cukup Baik 
Cukup Baik 
Cukup Baik 
 
Cukup Baik 
 
Cukup Baik 
 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2004 

c. Variabel Produktivitas Kerja 

Untuk perhitungan skor produktivitas kerja  sebesar 67,39 % (lihat lampiran 

4 ) termasuk kategori baik. Dengan  demikian tingkat  produktivitas kerja 



 

karyawan di Arofah Elektronik Kudus adalah baik. Penyebaran dari kedua 

sub variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 9. 

Sub Variabel Produktivitas Kerja 

No Sub Variabel  Skor 
Perolehan 

Skor 
Ideal  

% Kriteria 

1 
2 

Penggunaan waktu  
Hasil kerja  

583 
630 

900 
900 

64,78 
70,00 

Baik 
Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2004 

 

4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

Setelah dilakukan uji validitas  terhadap data yang telah dikumpulkan 

maka hasil dari ke – 24 pertanyaan yang diuji adalah valid, karena nilai r hitung > r 

tabel (0,254)  . Dengan   demikian maka pertanyaan – pertanyaan yang diajukan 

dalam kuesioner  penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur variabel – 

variabel penelitian, baik variabel independen maupun variabel dependen. 

Berkaitan dengan itu, maka untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 10.  berikut ini 

: 

 

 

 

 

 



 

Tabel 11. 

Uji Validitas Data 

No Kode R Ket No Kode R Ket 

1 P-1 0,298 Valid 13 P-13 0,440 Valid 
2 P-2 0,294 Valid  14 P-14 0,292 Valid  
3 P-3 0,422 Valid 15 P-15 0,293 Valid 
4 P-4 0,500 Valid 16 P-16 0,386 Valid 
5 P-5 0,626 Valid 17 P-17 0,456 Valid 
6 P-6 0,488 Valid  18 P-18 0,418 Valid  
7 P-7 0,446 Valid 19 P-19 0,296 Valid 
8 P-8 0,333 Valid 20 P-20 0,350 Valid 
9 P-9 0,639 Valid 21 P-21 0,384 Valid 
10 P-10 0,504 Valid  22 P-22 0,301 Valid  
11 P-11 0,330 Valid 23 P-23 0,313 Valid 
12 P-12 0,283 Valid 24 P-24 0,293 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2004 

 

Setelah dilakukan uji validitas data maka kemudian dilakukan uji 

reliabilitas data. Uji reliabilitas data dilakukan dengan cara membandingkan 

ralpha dengan r tabel (0,254) . Hasil pengujian menunjukkan  bahwa nilai ralpha 

data tiap butir - butir variabel  lebih besar dari data rtabel (0,254). Dengan  

demikian seluruh data  adalah reliabel, maksudnya bahwa responden 

konsisten pada jawaban  yang sama apabila pertanyaan tersebut  diajukan 

kembali. Hasil perhitungan reliabilitas data dapat dilihat pada  Tabel 12. 

berikut ini : 

 

 



 

 

 

Tabel 12. 
Uji Reliabilitas Data 

No Variabel R 
Alpha 

Ket 

1 Pengalaman kerja 0,786 Reliebel 
2 Disiplin kerja 0,654 Reliebel 
3 Produktivitas kerja 0,586 Reliebel 
Sumber  : Data primer yang diolah, 2004 

 

4.2.3. Uji Normalitas Data  

Proses uji normalitas data  dilakukan dengan  memperhatikan  

penyebaran data (titik) pada Normal P- Plot  of Regression Standardized 

Residual  dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data  adalah jika  

data menyebar  di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Jika data menyebar  jauh dari garis diagonal  dan atau 

tidak  mengikuti garis diagonal, maka model  regresi tidak memenuhi  asumsi 

normalitas.  

Berdasarkan uji normalitas data  maka dapat  disimpulkan bahwa data 

dari masing – masing  variabel berdistribusi normal, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran uji normalitas data.  

Gambar 2. Uji Normalitas Data Produktivitas Kerja 



 

 

Sumber : Data yang diolah, 2004 

 

4.2.4 Analisis Regresi Berganda  

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut : 

1..0.1  Y =  0,210X1   + 0,336X2 + 6,343 
dimana : 

Y  = produktivitas kerja  

βo  = intersept 

β1, β2 = koefisien variabel bebas 

X1  = pengalaman kerja  

X2  = disiplin kerja  

Fhitung = 21,54 

R2  = 0,43041 



 

 

Dari persamaan regresi ganda tersebut dapat diterangkan adalah sebagai 

berikut: 

a. β1 = 0,210 

Mengingat  pada penelitian ini  digunakan data ordinal maka pada 

perhitungan  ini, besaran koefisien regresi β1 sebesar 0,175 tidak dapat 

diartikan.  Yang dapat diartikan adalah  tanda di depan besaran  tersebut. 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa  koefisien  regresi β1  bertanda 

positif, sehingga dapat diambil kesimpulan  bahwa variabel X1 yaitu 

pengalaman kerja  berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. 

Kenyataan  ini dapat dipahami  mengingat semakin tinggi  tingkat 

pengalaman kerja karyawan maka semakin tinggi pula produktivitas kerja 

karyawan Arofah Elektronik Kudus.   

b. β2 = 0,336 

Sama halnya dengan perhitungan pada koefisien β1, besaran  koefisien regresi 

β2 sebesar 0,459 juga tidak dapat diartikan.  Yang dapat diartikan  dari 

koefisien regresi  tersebut adalah tandanya, dimana tanda pada koefisien 

regresi β2 adalah positif sehingga  kesimpulan yang diambil adalah bahwa 

tingkat variabel X2 yaitu disiplin karyawan berpengaruh positif  terhadap 

produktivitas kerja. Fakta ini dapat dipahami sebab  semakin disiplin 



 

karyawan menyebabkan semakin tinggi tingkat produktivitas kerja karyawan 

Arofah Elektronik Kudus.  

 

4.2.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

Pada penelitian ini juga akan dilakukan beberapa  uji asumsi  klasik 

terhadap model regresi yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS 

yang meliputi : 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas  dilakukan untuk  menguji apakah  

pada model regresi ditemukan adanya  korelasi antar variabel  

independen yaitu variabel pengalaman kerja dan disiplin kerja 

karyawan. Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan  terkena 

gejala multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian ada 

tidaknya gejala multikolinearitas  dilakukan dengan  

memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan  pada saat 

pengolahan data. Apabila  nilai matriks  korelasi tidak ada  yang 

lebih besar dari 0,5 maka  dapat dikatakan data yang akan 

dianalisis terlepas dari gejala multikolinearitas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut terlepas dari 

gejala multikolinearitas.     



 

Setelah dilakukan uji multikolinearitas pada variabel – 

variabel bebas dengan memperhatikan nilai matriks korelasinya, 

hasilnya menunjukkan bahwa  semua variabel bebas  pada model 

yang diajukan bebas  dari multikolinearitas. Selain itu deteksi  

adanya gejala multikolinearitas  juga diuji  dengan memperhatikan  

nilai korelasi pengalaman kerja dan disiplin kerja yang lebih kecil 

dari 0,5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13. berikut 

ini :  

Tabel  13. 
                       Uji Multikolinearitas  

Var-Covar Matrix of Regression Coefficients (B) 
Below Diagonal:  Covariance    Above:  Correlation 

 X2 X1   
X2             0,00970 - ,47559  
X1         -0,00296 0,00401  
-- Variables in the Equation ---   
     
              
Variable Tolerance VIF   
X1             0,773812 1,292  
X2             0,773812 1,292  

Sumber : Data yang diolah, 2004 
 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah varians dalam 

model regresi  dan residual Y yang diprediksi distandardized tidak 

sama maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas,  apabila 

regresi tersebut signifikan maka terdapat heteroskedastisitas dalam 

data yang digunakan.  



 

Pada penelitian ini setelah dilakukan uji heteroskedastisitas 

pada semua nilai varian dari residual variabel independen tidak 

signifikan sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dan data residual  diprediksi yang diStandardized tidak membentuk  

titik – titik point yang teratur atau pola – pola yang teratur maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 6 uji heteroskedastisitas. 

 

c. Uji Autokorelasi  

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah 

dalam sebuah regresi linier  ada korelasi data  untuk periode 

tertentu dengan data sebelumnya. Jika terdapat  gejala korelasi 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian 

autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan 

nilai Durbin Watson (DW). 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa angak DW sebesar      

(dapat dilihat pada lampiran ). Dengan jumlah data (n) sama 

dengan 60 variabel (k) sama dengan 3 diperoleh angka  1,42119. 

Karena nilai DW pada penelitian ini diantara – 2 < DW < + 2, 

maka pada regresi linear ini bebas autokorelasi.  



 

 

4.2.6 Uji Hipotesis  

a. Uji t ( Pengujian Signifikansi secara Parsial ) 

Pengujian koefisien regresi  parsial atau uji t digunakan untuk 

menguji apakah hipotesis  yang diajukan dalam penelitian ini diterima 

atau tidak  dengan mengetahui  apakah variabel  independen secara 

individual  mempengaruhi  variabel independen.  

Penentuan t – tabel  menggunakan ketentuan tingkat 

signifikansi  5 persen, dengan df = n – k (pada penelitian ini df = 60 – 

3 = 57), sehingga didapatkan nilai t tabel : 1,672. Untuk lebih jelasnya   

perhatikan Tabel 15.  berikut ini : 

       Tabel  15. 
        Uji t (Uji Signifikansi Parsial ) 

Variabel  Thitung Sig t 
X1 3,314 0,0016
X2 3,407 0,0012
Constant 2,938 0,0048

Sumber : Data primer yang diolah, 2004 

 

Melihat t hitung yang kemudian diperbandingkan dengan nilai t tabel, 

maka dapat dikatakan bahwa secara parsial masing – masing variabel bebas  

berpengaruh nyata (signifikan) pada tingkat alpha 5 %. Secara rinci, uji 

hipotesis berdasarkan  perhitungan uji – t  persamaan ini diuraikan sebagai 

berikut : 



 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa semakin tinggi pengalaman kerja, 

semakin tinggi tingkat produktivitas kerja di Arofah Elektronik Kudus dapat 

diterima. Dengan melihat pada Tabel  15 diketahui bahwa nilai         t hitung > 

t tabel dan bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

pengalaman kerja berpengaruh positif  dan signifikan terhadap variabel 

produktivitas kerja di Arofah Elektronik Kudus. 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa semakin tinggi disiplin kerja, semakin 

tinggi pula tingkat produktivitas kerja di Arofah Elektronik Kudus dapat 

diterima. Dengan melihat Tabel 15 diketahui bahwa nilai t hitung > t tabel dan 

bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengalaman kerja 

berpengaruh positif  dan signifikan terhadap variabel produktivitas kerja di 

Arofah Elektronik Kudus. 

     

b. Uji F ( Pengujian Signifikansi secara Bersama – sama) 

Uji ini digunakan untuk menganalisis bagaimana variabel 

independen secara bersama – sama mempengaruhi variabel 

dependen. Pada hasil uji regresi dalam penelitian ini, diketahui 

nilai uji F sebesar 21,53586 dengan signifikansi 0,000 (dapat 

dilihat pada lampiran 6 regresi utama), dimana disyaratkan 

signikansi F < 0,05 agar hipotesis diterima. Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel independen 

dalam penelitian ini yaitu variabel pengalaman kerja dan disiplin 



 

kerja bersama – sama  berpengaruh terhadap variabel produktivitas 

kerja karyawan Arofah  Elektronik Kudus. 

  

4.2.7 Analisis Koefisien Determinasi  

Besarnya koefisien determinasi atau R2 = 0, 43041 atau 43,04%. 

Dapat diartikan bahwa 43,04 % variasi tidak bebas  yaitu variabel 

produktivitas kerja  pada model dapat diterangkan oleh variabel bebas  

yaitu variabel pengalaman kerja dan disiplin kerja karyawan, sedangkan 

sisanya 56,96 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.   

  

4.3. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penelitian ini telah 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan Arofah Elektronik Kudus. Berikut pembahasannya : 

1. Pengalaman Kerja  

Dalam variabel pengalaman kerja  ini yang diteliti meliputi 

lama/waktu masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, 

dan penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan kerja. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan mengenai lama/waktu masa kerja, tingkat 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dan penguasaan terhadap 

pekerjaan dan peralatan kerja Arofah Elektronik  termasuk cukup baik. Hasil 



 

yang demikian  menunjukkan bahwa pengalaman kerja karyawan Arofah 

Elektronik  sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. 

Dengan kata lain  bahwa masa kerja, pendidikan, pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki sesuai yang diharapkan sehingga penyelesaian  

pekerjaan dapat efektif dan efisien. Penggunaan peralatan  secara efektif  juga 

menunjukkan  bahwa pengalaman kerja karyawan Arofah Elektronik Kudus 

sudah memadai. Demikian pula dengan penguasaan terhadap pekerjaan dan 

peralatan  telah membantu  karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya.  

2. Disiplin Kerja  

Dalam variabel disiplin kerja  ini yang diteliti meliputi datang ke 

tempat kerja, berpakaian rapi di tempat kerja, menggunakan peralatan secara 

hati – hati, mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan dan 

memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan mengenai datang ke tempat kerja, berpakaian 

rapi di tempat kerja, menggunakan peralatan secara hati – hati, mengikuti cara 

kerja yang ditentukan oleh perusahaan dan memiliki tanggung jawab yang 

tinggi terhadap pekerjaan  termasuk cukup baik. Hasil yang demikian  

menunjukkan bahwa disiplin kerja karyawan Arofah Elektronik  sudah sesuai 

dengan apa yang diinginkan atau diharapkan meskipun ada beberapa yang 

datang terlambat dan berpakaian tidak rapi dikarenakan pekerjaan yang 

ditangani tidak perlu menggunakan pakaian rapi .  



 

Dengan kata lain  bahwa datang ke tempat kerja, berpakaian rapi di 

tempat kerja, menggunakan peralatan secara hati – hati, mengikuti cara kerja 

yang ditentukan oleh perusahaan dan memiliki tanggung jawab yang tinggi 

terhadap pekerjaan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan lebih efektif dan 

efisien sudah memadai meskipun ada beberapa karyawan yang harus 

diberikan pengertian mengenai absensi, kerapian, penggunaan peralatan  dan 

kesungguhan dalam bekerja. 

3. Produktivitas Kerja  

Dalam variabel produktivitas kerja  ini yang diteliti meliputi 

penggunaan waktu kerja dan hasil dari pekerjaan yang berupa produk 

termasuk dalam kategori  cukup baik. 

Penggunaan waktu bekerja pun para karyawan memahami akan 

pentingnya waktu kerja sehingga karyawan benar – benar memanfaatkan 

waktu seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk. Sedangkan hasil kerja 

pun ini termasuk baik dalam memenuhi target yang diharapkan oleh 

perusahaan dikarenakan ada motivasi sistem upah borongan. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis regresi  diperoleh persamaan  garis regresi dua 

prediktor yaitu : Y =  0,210X1   + 0,336X2 + 6,343 sehingga dapat  ditarik 

kesimpulan bahwa persamaan regresi  dua prediktor  diperoleh hasil  dimana 

regresi  a1 dan a2 bertanda positif. Maka dapat diartikan bahwa dengan konstanta 

6,343 kenaikan produktivitas kerja  karyawan dipengaruhi oleh pengalaman kerja 

sebesar 0,210 dan disiplin kerja sebesar 0,336. Untuk  pengalaman kerja diperoleh 

nilai sebesar 0,210. Ini mengandung makna bahwa  setiap perubahan  pengalaman 

kerja  sebesar satu satuan  maka produktivitas kerja  karyawan akan naik sebesar  

0,210 dengan asumsi  variabel lain dianggap konstan. Jadi semakin baik atau 

tinggi pengalaman kerja  maka meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

Arofah Elektronik Kudus.  Sedangkan untuk  disiplin kerja  diperoleh nilai  

sebesar 0,336. Hal ini berarti  setiap perubahan  nilai disiplin  kerja satu satuan 

maka variabel produktivitas kerja karyawan akan naik sebesar 0,336  dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan. Jadi semakin baik atau tinggi disiplin kerja  

maka akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan Arofah Elektronik Kudus.  

Hasil perhitungan secara simultan diperoleh Fhitung  sebesar 21,536 dan 

Ftabel  sebesar 3,159 dari hasil perhitungan ini terlihat  bahwa faktor pengalaman 



 

kerja dan disiplin kerja  mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja 

walaupun sedikit.  

Besarnya koefisien determinasi atau R2 = 0, 4304 atau 43,04 %. Dapat 

diartikan bahwa 43,04 % variasi tidak bebas  yaitu variabel produktivitas kerja  

pada model dapat diterangkan oleh variabel bebas  yaitu variabel pengalaman 

kerja dan disiplin kerja karyawan, sedangkan sisanya 56,96 % dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar model, secara parsial variabel pengalaman kerja memberi 

sumbangan efektif sebesar 3,314 (0,03314%) dan variabel disiplin kerja  memberi 

sumbangan  sebesar 3,407 (0,03407%). Disini disiplin kerja lebih dominan  dari 

pengalaman kerja  yang cukup baik, maka produktivitas kerja dapat meningkat.  

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya kesimpulan  

bahwa ada indikasi kelemahan. Oleh karena itu, peneliti memberi masukan 

terutama dalam hal : 

1. Dalam memberikan tugas  kepada bawahan  perlu diberi  penjelasan 

disertai dengan  petunjuk – petunjuk  dan contoh – contoh  baik  itu secara 

lisan maupun tertulis  agar mereka dapat  mengerjakan tugasnya dengan 

sebaik – baiknya.  

2. Atasan menciptakan suasana yang kondusif untuk menjalin 

komunikasi yang akrab antara bawahan dengan atasan sehingga faktor 

disiplin kerja akan meningkat sehingga berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan itu sendiri. Dan untuk karyawan yang sudah 



 

berpengalaman ini cara menegurnya ini berbeda dengan karyawan yang 

baru dikarenakan karyawan yang sudah cukup lama di perusahaan ini 

kadangkala dinasehati terkesan seperti menggurui.  
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian  

Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh, sebelum 

dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu  akan dilakukan pembahasan 

deskripsi responden yang terdiri dari analisis deskriptif responden. Analisis 

deskriptif responden meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, masa 

kerja dan pengalaman kerja di perusahaan lain yang sejenis. Berdasarkan 

jawaban angket yang diterima  dapat diketahui  karakteristik/identitas 

responden, terlihat dalam Tabel 2 sampai Tabel 6 di bawah ini.  

 

4.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dilihat dari jenis kelamin responden ternyata laki – laki  lebih banyak 

disbanding perempuan yang  bekerja di Arofah Elektronik Kudus. 

Perbandingan responden laki – laki dengan perempuan dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2 
Komposisi Jenis Kelamin Responden 

No Keterangan  Frekuensi % 
1 Laki – laki 54 90,00 
2 Perempuan 6 10,00 
 Total 60 100,00 

         Sumber : Kuesioner bagian Identitas Responden      
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Tabel  2  menunjukkan komposisi jumlah laki – laki dalam responden 

berjumlah 54 orang atau 90,00 %  sedangkan jumlah perempuan dalam 

responden berjumlah 6 orang atau 10,00 %. 

 

4.1.2 Responden Berdasarkan Usia 

Umur responden pada saat penelitian berlangsung dibedakan menjadi 

tiga yakni di bawah 21 tahun, 21 tahun sampai dengan 41 tahun serta di atas 

41 tahun. Dengan demikian  maka persentase umur responden dapat 

diperhatikan pada Tabel .3. 

Tabel 3. 
Umur Responden 

No Keterangan  Frekuensi % 
1 Di bawah 20 tahun 2 3,33 
2 20 tahun – 40 tahun  46 76,67 
3 Di atas 40 tahun 12 20,00 
 Total  60 100,00 

         Sumber : Kuesioner bagian Identitas Responden      

Dari data pada Tabel 3 maka tampak komposisi umur responden pada 

saat penelitian ini berlangsung, umur responden sebesar 3,33 % dari 

keseluruhan sample pada saat penelitian ini  dilakukan  berumur dibawah 20 

tahun kemudian 76,67 % berumur 20 – 40 tahun dan sisa 20 % berumur di 

atas 40 tahun. Hal ini menunjukkan komposisi umur responden  yang 

didominasi oleh kelompok umur 20 – 40 tahun. Berdasarkan asumsi umum  

yang berlaku di masyarakat  bahwa usia produktif seseorang adalah di bawah 

40 tahun  maka komposisi tersebut  menunjukkan bahwa karyawan Arofah  

Elektronik Kudus  tergolong ke dalam kelompok yang produktif, dan masih  

mampu beraktifitas  dengan frekuensi yang tinggi.  
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4.1.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan responden dibedakan menjadi empat kategori 

yakni SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi. Dengan demikian maka 

persentase responden pada kategori  tersebut dapat diperhatikan pada Tabel 4. 

Tabel 4  
Komposisi Tingkat Pendidikan Respoden 

No Keterangan  Frekuensi % 

1 SD  1     1,67 
2 SLTP 15   25,00 
3 SLTA 42   70,00 
4 Perguruan Tinggi  2     3,33 
 Total 60 100,00 

         Sumber : Kuesioner bagian Identitas Responden      

Tabel 4 menunjukkan komposisi responden  berdasarkan tingkat 

pendidikan 1,67 % berpendidikan SD, 25 % berpendidikan SLTP, 70 % 

berpendidikan SLTA dan 3,33 % berpendidikan Perguruan Tinggi. Hal ini 

menunjukkan  bahwa sebenarnya  prosedur produksi Arofah Elektronik Kudus  

sederhana dan tidak dibutuhkan  pendidikan tinggi untuk dapat memahami dan 

menjalankan tugas.  Hal tersebut dibuktikan  dengan data pada Tabel 4.3, 

dimana responden  yang berpendidikan SD, SLTP dan SLTA yang 

diasumsikan sebagai pendidikan rendah dan menengah justru mendominasi.  

 

4.1.4 Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tingkat masa kerja responden dibedakan menjadi empat kategori yakni 

bekerja lebih dari 10 tahun, 7 – 10 tahun, 4 – 6 tahun, dan 1 – 3 tahun. Dengan 



 39

demikian maka persentase responden pada kategori  tersebut dapat 

diperhatikan pada Tabel 5.  

Tabel 5. 
Komposisi Masa Kerja Respoden 

No Keterangan  Frekuensi % 
1 Lebih dari 10 tahun 10 16,67 
2 7 – 10 tahun 11 18,33 
3 4 – 6 tahun 27 45,00 
4 1 – 3 tahun 12 20,00 
 Total 60 100,00 

         Sumber : Kuesioner bagian Identitas Responden      

Tabel 5. menunjukkan komposisi responden berdasarkan masa kerja 

16,67 % bekerja lebih dari 10 tahun,  18,33 %  bekerja 7  – 10 tahun, 45 % 

bekerja       4 – 6 tahun dan 20 % bekerja 1 – 3 tahun. 

 

4.1.5 Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja di Perusahaan Lain 

yang Sejenis 

Tingkat pengalaman kerja responden di perusahaan lain yang sejenis 

dibedakan menjadi lima kategori yakni bekerja lebih dari 10 tahun, 7 – 10 

tahun, 4 – 6 tahun, 1 – 3 tahun, kurang dari 1 tahun. Dengan demikian maka 

persentase responden pada kategori  tersebut dapat diperhatikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. 
Komposisi Pengalaman Kerja Respoden 

 di Perusahaan Lain yang sejenis 
No Keterangan  Frekuensi % 
1 3 – 4 tahun 1     1,67 
2 1 – 2 tahun 9   15,00 
3 0 – 1 tahun 16   26,67 
4 Tidak pernah 34   56,67 
 Total 60 100,00 

         Sumber : Kuesioner bagian Identitas Responden      
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Tabel 6 menunjukkan komposisi responden berdasarkan pengalaman 

kerja di perusahaan lain yang sejenis dimana responden sebesar 1,67 % pernah 

bekerja di perusahaan lain 3 – 4 tahun, 15 % pernah bekerja 1 – 2 tahun, 26,67 

% pernah bekerja kurang dari 1 tahun dan 56,67 % belum pernah bekerja di 

tempat lain. 

 

4.2 Hasil Analisis data  

Hasil analisis data memuat berbagai hal yang merupakan hasil dari 

pengungkapan data dari instrumen  penelitian dan metode analisis data 

dari data yang diperoleh untuk menjawab hipotesis  yang diajukan. Hasil 

dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengalaman kerja 

dan disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan.  

Analisis ini menggunakan rumus :  

%100x
N
n  

Keterangan : 

n = nilai yang diperoleh (skor hasil) 

N         =  jumlah   seluruh     skor/nilai   (skor yang ideal seharusnya untuk 

dicapai) 

% = tingkat keberhasilan yang dicapai. 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan dicocokkan dengan tabel  penentuan 

kategori setiap variabel  yang dimaksud . 
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a. Variabel Pengalaman Kerja 

Berdasarkan perhitungan skor pengalaman kerja sebesar 48,92 % (lihat 

lampiran 4) kategori cukup baik, dengan demikian tingkat pengalaman kerja  

di Arofah Elektronik  Kabupaten Kudus adalah cukup baik. Untuk penyebaran 

dari ketiga sub variabel  pengalaman kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel   7. 

Sub  Variabel Pengalaman Kerja 
No Sub Variabel  Skor 

Perolehan 
Skor 
Ideal 

% Kriteria 

1 
2 
 
3 

Masa kerja  
Tingkat pengetahuan& 
keterampilan yg.dimiliki 
Penguasaan pekerjaan 
dan  peralatan  

463 
800 

 
498 

900 
1200 

 
900 

51,44
66,67
 
55,53

Cukup Baik 
Baik 
 
Cukup Baik 
 

Sumber : Data primer yang diolah, 2004 

 

b. Variabel Disiplin Kerja  

Untuk perhitungan skor disiplin kerja  sebesar 57,50 % (lihat lampiran 

4 ) termasuk kategori cukup baik. Dengan  demikian tingkat  disiplin kerja di 

Arofah Elektronik Kudus adalah cukup baik. Penyebaran dari kelima sub 

variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 8. 
Sub Variabel Disiplin Kerja 

No Sub Variabel  Skor 
Perolehan 

Skor 
Ideal  

% Kriteria 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 

Datang ke tempat kerja 
Berpakaian rapi 
Penggunaan peralatan 
secara hati – hati  
Mengikuti cara kerja  
perusahaan  
Tanggung jawab yang 
dimiliki  

473 
180 
180 

 
190 

 
358 

 

900 
300 
300 

 
300 

 
600 

52,56
60,00
59,67

 
63,33

 
59,67

Cukup Baik 
Cukup Baik 
Cukup Baik 
 
Cukup Baik 
 
Cukup Baik 
 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2004 
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c. Variabel Produktivitas Kerja 

Untuk perhitungan skor produktivitas kerja  sebesar 67,39 % (lihat 

lampiran 4 ) termasuk kategori baik. Dengan  demikian tingkat  produktivitas 

kerja karyawan di Arofah Elektronik Kudus adalah baik. Penyebaran dari 

kedua sub variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 9. 

Sub Variabel Produktivitas Kerja 

No Sub Variabel  Skor 
Perolehan 

Skor 
Ideal  

% Kriteria 

1 
2 

Penggunaan waktu  
Hasil kerja  

583 
630 

900 
900 

64,78
70,00

Baik 
Baik 

Sumber : Data primer yang diolah, 2004 

 

4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

Setelah dilakukan uji validitas  terhadap data yang telah dikumpulkan 

maka hasil dari ke – 24 pertanyaan yang diuji adalah valid, karena nilai r hitung 

> r tabel (0,254)  . Dengan   demikian maka pertanyaan – pertanyaan yang 

diajukan dalam kuesioner  penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur 

variabel – variabel penelitian, baik variabel independen maupun variabel 

dependen. Berkaitan dengan itu, maka untuk lebih jelasnya perhatikan Tabel 

10.  berikut ini : 
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Tabel 11. 

Uji Validitas Data 

No Kode R Ket No Kode R Ket 

1 P-1 0,298 Valid 13 P-13 0,440 Valid 
2 P-2 0,294 Valid  14 P-14 0,292 Valid  
3 P-3 0,422 Valid 15 P-15 0,293 Valid 
4 P-4 0,500 Valid 16 P-16 0,386 Valid 
5 P-5 0,626 Valid 17 P-17 0,456 Valid 
6 P-6 0,488 Valid  18 P-18 0,418 Valid  
7 P-7 0,446 Valid 19 P-19 0,296 Valid 
8 P-8 0,333 Valid 20 P-20 0,350 Valid 
9 P-9 0,639 Valid 21 P-21 0,384 Valid 
10 P-10 0,504 Valid  22 P-22 0,301 Valid  
11 P-11 0,330 Valid 23 P-23 0,313 Valid 
12 P-12 0,283 Valid 24 P-24 0,293 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, 2004 

 

Setelah dilakukan uji validitas data maka kemudian dilakukan uji 

reliabilitas data. Uji reliabilitas data dilakukan dengan cara 

membandingkan ralpha dengan r tabel (0,254) . Hasil pengujian menunjukkan  

bahwa nilai ralpha data tiap butir - butir variabel  lebih besar dari data rtabel 

(0,254). Dengan  demikian seluruh data  adalah reliabel, maksudnya 

bahwa responden konsisten pada jawaban  yang sama apabila pertanyaan 

tersebut  diajukan kembali. Hasil perhitungan reliabilitas data dapat dilihat 

pada  Tabel 12. berikut ini : 
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Tabel 12. 
Uji Reliabilitas Data 

No Variabel R 
Alpha 

Ket 

1 Pengalaman kerja 0,786 Reliebel 
2 Disiplin kerja 0,654 Reliebel 
3 Produktivitas kerja 0,586 Reliebel 
Sumber  : Data primer yang diolah, 2004 

 

4.2.3. Uji Normalitas Data  

Proses uji normalitas data  dilakukan dengan  memperhatikan  

penyebaran data (titik) pada Normal P- Plot  of Regression Standardized 

Residual  dari variabel terikat. Persyaratan dari uji normalitas data  adalah 

jika  data menyebar  di sekitar garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar  jauh dari garis diagonal  

dan atau tidak  mengikuti garis diagonal, maka model  regresi tidak 

memenuhi  asumsi normalitas.  

Berdasarkan uji normalitas data  maka dapat  disimpulkan bahwa 

data dari masing – masing  variabel berdistribusi normal, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran uji normalitas data.  

Gambar 2. Uji Normalitas Data Produktivitas Kerja 
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Sumber : Data yang diolah, 2004 

 

4.2.4 Analisis Regresi Berganda  

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut : 

 Y =  0,210X1   + 0,336X2 + 6,343 

dimana : 

Y  = produktivitas kerja  

βo  = intersept 

β1, β2 = koefisien variabel bebas 

X1  = pengalaman kerja  

X2  = disiplin kerja  

Fhitung = 21,54 

R2  = 0,43041 
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Dari persamaan regresi ganda tersebut dapat diterangkan adalah 

sebagai berikut: 

a. β1 = 0,210 

Mengingat  pada penelitian ini  digunakan data ordinal maka pada 

perhitungan  ini, besaran koefisien regresi β1 sebesar 0,175 tidak dapat 

diartikan.  Yang dapat diartikan adalah  tanda di depan besaran  tersebut. 

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa  koefisien  regresi β1  bertanda 

positif, sehingga dapat diambil kesimpulan  bahwa variabel X1 yaitu 

pengalaman kerja  berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. 

Kenyataan  ini dapat dipahami  mengingat semakin tinggi  tingkat 

pengalaman kerja karyawan maka semakin tinggi pula produktivitas kerja 

karyawan Arofah Elektronik Kudus.   

b. β2 = 0,336 

Sama halnya dengan perhitungan pada koefisien β1, besaran  koefisien 

regresi β2 sebesar 0,459 juga tidak dapat diartikan.  Yang dapat diartikan  

dari koefisien regresi  tersebut adalah tandanya, dimana tanda pada 

koefisien regresi β2 adalah positif sehingga  kesimpulan yang diambil 

adalah bahwa tingkat variabel X2 yaitu disiplin karyawan berpengaruh 

positif  terhadap produktivitas kerja. Fakta ini dapat dipahami sebab  

semakin disiplin karyawan menyebabkan semakin tinggi tingkat 

produktivitas kerja karyawan Arofah Elektronik Kudus.  
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4.2.5 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik 

Pada penelitian ini juga akan dilakukan beberapa  uji asumsi  

klasik terhadap model regresi yang telah diolah dengan menggunakan 

program SPSS yang meliputi : 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas  dilakukan untuk  menguji apakah  pada 

model regresi ditemukan adanya  korelasi antar variabel  independen 

yaitu variabel pengalaman kerja dan disiplin kerja karyawan. Jika 

terjadi korelasi, maka dapat dikatakan  terkena gejala multikolinearitas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas  

dilakukan dengan  memperhatikan nilai matriks korelasi yang 

dihasilkan  pada saat pengolahan data. Apabila  nilai matriks  korelasi 

tidak ada  yang lebih besar dari 0,5 maka  dapat dikatakan data yang 

akan dianalisis terlepas dari gejala multikolinearitas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut terlepas dari gejala 

multikolinearitas.     

Setelah dilakukan uji multikolinearitas pada variabel – variabel 

bebas dengan memperhatikan nilai matriks korelasinya, hasilnya 

menunjukkan bahwa  semua variabel bebas  pada model yang diajukan 

bebas  dari multikolinearitas. Selain itu deteksi  adanya gejala 

multikolinearitas  juga diuji  dengan memperhatikan  nilai korelasi 
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pengalaman kerja dan disiplin kerja yang lebih kecil dari 0,5. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13. berikut ini :  

Tabel  13. 
                       Uji Multikolinearitas  

Var-Covar Matrix of Regression Coefficients (B) 
Below Diagonal:  Covariance    Above:  Correlation 

 X2 X1   
X2             0,00970 - ,47559   
X1         -0,00296 0,00401   
-- Variables in the Equation ---   
     
              
Variable Tolerance VIF   
X1             0,773812 1,292   
X2             0,773812 1,292   

Sumber : Data yang diolah, 2004 
 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah varians dalam 

model regresi  dan residual Y yang diprediksi distandardized tidak 

sama maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas,  apabila 

regresi tersebut signifikan maka terdapat heteroskedastisitas dalam 

data yang digunakan.  

Pada penelitian ini setelah dilakukan uji heteroskedastisitas 

pada semua nilai varian dari residual variabel independen tidak 

signifikan sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Dan data residual  diprediksi yang diStandardized tidak membentuk  

titik – titik point yang teratur atau pola – pola yang teratur maka tidak 
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terjadi heteroskedastisitas.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran 6 uji heteroskedastisitas. 

 

c. Uji Autokorelasi  

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah regresi linier  ada korelasi data  untuk periode tertentu dengan 

data sebelumnya. Jika terdapat  gejala korelasi maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi pada penelitian ini 

dilakukan dengan memperhatikan nilai Durbin Watson (DW). 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa angak DW sebesar      

(dapat dilihat pada lampiran ). Dengan jumlah data (n) sama dengan 60 

variabel (k) sama dengan 3 diperoleh angka  1,42119. Karena nilai DW 

pada penelitian ini diantara – 2 < DW < + 2, maka pada regresi linear 

ini bebas autokorelasi.  

 

4.2.6 Uji Hipotesis  

a. Uji t ( Pengujian Signifikansi secara Parsial ) 

Pengujian koefisien regresi  parsial atau uji t digunakan 

untuk menguji apakah hipotesis  yang diajukan dalam penelitian ini 

diterima atau tidak  dengan mengetahui  apakah variabel  

independen secara individual  mempengaruhi  variabel independen.  
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Penentuan t – tabel  menggunakan ketentuan tingkat 

signifikansi  5 persen, dengan df = n – k (pada penelitian ini df = 

60 – 3 = 57), sehingga didapatkan nilai t tabel : 1,672. Untuk lebih 

jelasnya   perhatikan Tabel 15.  berikut ini : 

       Tabel  15. 
        Uji t (Uji Signifikansi Parsial ) 

Variabel  Thitung Sig t 
X1 3,314 0,0016
X2 3,407 0,0012
Constant 2,938 0,0048

Sumber : Data primer yang diolah, 2004 

 

Melihat t hitung yang kemudian diperbandingkan dengan nilai t 

tabel, maka dapat dikatakan bahwa secara parsial masing – masing 

variabel bebas  berpengaruh nyata (signifikan) pada tingkat alpha 5 %. 

Secara rinci, uji hipotesis berdasarkan  perhitungan uji – t  persamaan ini 

diuraikan sebagai berikut : 

Hipotesis 1 menyatakan bahwa semakin tinggi pengalaman kerja, 

semakin tinggi tingkat produktivitas kerja di Arofah Elektronik Kudus 

dapat diterima. Dengan melihat pada Tabel  15 diketahui bahwa nilai         

t hitung > t tabel dan bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel pengalaman kerja berpengaruh positif  dan signifikan terhadap 

variabel produktivitas kerja di Arofah Elektronik Kudus. 

Hipotesis 2 menyatakan bahwa semakin tinggi disiplin kerja, 

semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerja di Arofah Elektronik 

Kudus dapat diterima. Dengan melihat Tabel 15 diketahui bahwa nilai t 
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hitung > t tabel dan bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel pengalaman kerja berpengaruh positif  dan signifikan terhadap 

variabel produktivitas kerja di Arofah Elektronik Kudus. 

     

b. Uji F ( Pengujian Signifikansi secara Bersama – sama) 

Uji ini digunakan untuk menganalisis bagaimana variabel 

independen secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen. 

Pada hasil uji regresi dalam penelitian ini, diketahui nilai uji F sebesar 

21,53586 dengan signifikansi 0,000 (dapat dilihat pada lampiran 6 

regresi utama), dimana disyaratkan signikansi F < 0,05 agar hipotesis 

diterima. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semua 

variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel pengalaman 

kerja dan disiplin kerja bersama – sama  berpengaruh terhadap variabel 

produktivitas kerja karyawan Arofah  Elektronik Kudus. 

  

4.2.7 Analisis Koefisien Determinasi  

Besarnya koefisien determinasi atau R2 = 0, 43041 atau 

43,04%. Dapat diartikan bahwa 43,04 % variasi tidak bebas  yaitu 

variabel produktivitas kerja  pada model dapat diterangkan oleh 

variabel bebas  yaitu variabel pengalaman kerja dan disiplin kerja 

karyawan, sedangkan sisanya 56,96 % dipengaruhi oleh variabel lain 

di luar model.   
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4.3. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penelitian ini telah 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh pengalaman kerja dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan Arofah Elektronik Kudus. Berikut 

pembahasannya : 

1. Pengalaman Kerja  

Dalam variabel pengalaman kerja  ini yang diteliti meliputi 

lama/waktu masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki, dan penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai lama/waktu 

masa kerja, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dan 

penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan kerja Arofah Elektronik  

termasuk cukup baik. Hasil yang demikian  menunjukkan bahwa 

pengalaman kerja karyawan Arofah Elektronik  sudah sesuai dengan apa 

yang diinginkan atau diharapkan. Dengan kata lain  bahwa masa kerja, 

pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sesuai yang 

diharapkan sehingga penyelesaian  pekerjaan dapat efektif dan efisien. 

Penggunaan peralatan  secara efektif  juga menunjukkan  bahwa 

pengalaman kerja karyawan Arofah Elektronik Kudus sudah memadai. 

Demikian pula dengan penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan  telah 

membantu  karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya.  

2. Disiplin Kerja  
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Dalam variabel disiplin kerja  ini yang diteliti meliputi datang ke 

tempat kerja, berpakaian rapi di tempat kerja, menggunakan peralatan 

secara hati – hati, mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan 

dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai datang ke tempat kerja, 

berpakaian rapi di tempat kerja, menggunakan peralatan secara hati – hati, 

mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan dan memiliki 

tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan  termasuk cukup baik. 

Hasil yang demikian  menunjukkan bahwa disiplin kerja karyawan Arofah 

Elektronik  sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan 

meskipun ada beberapa yang datang terlambat dan berpakaian tidak rapi 

dikarenakan pekerjaan yang ditangani tidak perlu menggunakan pakaian 

rapi .  

Dengan kata lain  bahwa datang ke tempat kerja, berpakaian rapi di 

tempat kerja, menggunakan peralatan secara hati – hati, mengikuti cara 

kerja yang ditentukan oleh perusahaan dan memiliki tanggung jawab yang 

tinggi terhadap pekerjaan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan lebih 

efektif dan efisien sudah memadai meskipun ada beberapa karyawan yang 

harus diberikan pengertian mengenai absensi, kerapian, penggunaan 

peralatan  dan kesungguhan dalam bekerja. 

3. Produktivitas Kerja  
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Dalam variabel produktivitas kerja  ini yang diteliti meliputi 

penggunaan waktu kerja dan hasil dari pekerjaan yang berupa produk 

termasuk dalam kategori  cukup baik. 

Penggunaan waktu bekerja pun para karyawan memahami akan 

pentingnya waktu kerja sehingga karyawan benar – benar memanfaatkan 

waktu seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk. Sedangkan hasil 

kerja pun ini termasuk baik dalam memenuhi target yang diharapkan oleh 

perusahaan dikarenakan ada motivasi sistem upah borongan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis regresi  diperoleh persamaan  garis regresi 

dua prediktor yaitu : Y =  0,210X1   + 0,336X2 + 6,343 sehingga dapat  

ditarik kesimpulan bahwa persamaan regresi  dua prediktor  diperoleh hasil  

dimana regresi  a1 dan a2 bertanda positif. Maka dapat diartikan bahwa dengan 

konstanta 6,343 kenaikan produktivitas kerja  karyawan dipengaruhi oleh 

pengalaman kerja sebesar 0,210 dan disiplin kerja sebesar 0,336. Untuk  

pengalaman kerja diperoleh nilai sebesar 0,210. Ini mengandung makna 

bahwa  setiap perubahan  pengalaman kerja  sebesar satu satuan  maka 

produktivitas kerja  karyawan akan naik sebesar  0,210 dengan asumsi  

variabel lain dianggap konstan. Jadi semakin baik atau tinggi pengalaman 

kerja  maka meningkatkan produktivitas kerja karyawan Arofah Elektronik 

Kudus.  Sedangkan untuk  disiplin kerja  diperoleh nilai  sebesar 0,336. Hal ini 

berarti  setiap perubahan  nilai disiplin  kerja satu satuan maka variabel 

produktivitas kerja karyawan akan naik sebesar 0,336  dengan asumsi variabel 

lain dianggap konstan. Jadi semakin baik atau tinggi disiplin kerja  maka akan 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan Arofah Elektronik Kudus.  

Hasil perhitungan secara simultan diperoleh Fhitung  sebesar 21,536 dan 

Ftabel  sebesar 3,159 dari hasil perhitungan ini terlihat  bahwa faktor 
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pengalaman kerja dan disiplin kerja  mempunyai pengaruh terhadap 

produktivitas kerja walaupun sedikit.  

Besarnya koefisien determinasi atau R2 = 0, 4304 atau 43,04 %. Dapat 

diartikan bahwa 43,04 % variasi tidak bebas  yaitu variabel produktivitas kerja  

pada model dapat diterangkan oleh variabel bebas  yaitu variabel pengalaman 

kerja dan disiplin kerja karyawan, sedangkan sisanya 56,96 % dipengaruhi 

oleh variabel lain di luar model, secara parsial variabel pengalaman kerja 

memberi sumbangan efektif sebesar 3,314 (0,03314%) dan variabel disiplin 

kerja  memberi sumbangan  sebesar 3,407 (0,03407%). Disini disiplin kerja 

lebih dominan  dari pengalaman kerja  yang cukup baik, maka produktivitas 

kerja dapat meningkat.  

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya 

kesimpulan  bahwa ada indikasi kelemahan. Oleh karena itu, peneliti 

memberi masukan terutama dalam hal : 

1. Dalam memberikan tugas  kepada bawahan  perlu diberi  penjelasan 

disertai dengan  petunjuk – petunjuk  dan contoh – contoh  baik  itu 

secara lisan maupun tertulis  agar mereka dapat  mengerjakan tugasnya 

dengan sebaik – baiknya.  

2. Atasan menciptakan suasana yang kondusif untuk menjalin 

komunikasi yang akrab antara bawahan dengan atasan sehingga faktor 

disiplin kerja akan meningkat sehingga berpengaruh terhadap 
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produktivitas kerja karyawan itu sendiri. Dan untuk karyawan yang 

sudah berpengalaman ini cara menegurnya ini berbeda dengan 

karyawan yang baru dikarenakan karyawan yang sudah cukup lama di 

perusahaan ini kadangkala dinasehati terkesan seperti menggurui.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA  

 

 
Alfred, RL. 1983. Teknik Memimpin dan Pekerja. Akaseva Baru : Jakarta.  
 
Ali, Muhammad. 1984. Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi.  Angkasa : 

Bandung.  
 
Arikunto, Suharsimi. 1997. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Rineka Ilmu : 

Jakarta.  
 
Asri, Marwan. 1986. Pengelolaan Karyawan.  BPFE : Yogyakarta.  
 
Depdikbud. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia.  Yogyakarta.   
 
Foster, Bill. 2001. Pembinaan untuk Peningkatan Kinerja Karyawan. PPM : Jakarta 
 
Hadi, Sutrisno. 1990. Analisis Regresi.  Andi Offset : Yogyakarta.  
 
Handoko, T. Hani. 1984. Manajemen Edisi 2. BPFE : Yogyakarta : Jakarta.  
 
Handoko, T. Hani. 1990. Manajemen Sumber Daya Manusia. Ghalia Indonesia : Jakarta.  
 
Manulang. 1984. Manajemen Personalia. Ghalia Indonesia : Jakarta.  
 
Moekijat. 1989. Manajemen Kepegawaian.  Alumni : Bandung.  
 
Munir A. S. 1983. Administrasi Kantor Modern. Ghalia Indonesia : Jakarta  

Musanef. 1984. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Gunung Agung : Jakarta.  
 
Nawawi, Hadari. 1998. Metode Penelitian Sosial.  UGM Press : Yogyakarta.  
 
Niti, Alex Semito. 1982. Manajemen Personalia.  Ghalia  : Jakarta.  
 
Poerwadarminta. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka : Jakarta.  
 
Ravianto, J. 1985. Produktivitas  dan Manajemen. SIUP : Jakarta.  
 
Riyanto, J. 1986. Produktivitas dan Tenaga Kerja.  SIUP : Jakarta.  
 
Sinungan, Muchdarsyah. 1997. Produktivitas Apa dan Bagaimana.  Bumi Aksara : 

Jakarta. 
 



Sudjana. 1999. Metode Statistika.  Tarsito : Bandung.  
 
Syarif, Rusli.1991. Produktivitas.  Angkasa : Bandung. 
 
The Liang Gie. 1987. Ensiklopedia Administrasi. Ghalia Indonesia : Jakarta. 
 
Widoso, D.S. 1991. Pokok – pokok Pengertian Ilmu Administrasi Kepegawaian. Balai 

Pustaka : Jakarta.  
 
Wursanto. 1990. Manajemen Kepegawaian. Kanisius : Yogyakarta.  
 


	SKRIPSI.doc
	PERSETUJUAN PEMBIMBING.doc
	ABSTRAK12.doc
	KATA PENGANTAR12.doc
	DAFTAR ISI12.doc
	sijilorotelu.doc
	45.doc
	referensi54.doc

