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ABSTRAK
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk membandingkan teori yang ada,
dengan yang ada di PT. PAN Tour and Travel Medan. Sedabgkan manfaat dari penelitian ini
adalah untuk memperluas dan memperdalam cakrawala berfikir ilmiah khususnya di bidang
manajemen sumber daya manusia, secara spesifik mengenai pengaruh tingkat pengalaman
dan pendidikan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. PAN Tour and Travel
Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan tingkat pendidikan
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT. PAN Tour and Travel
Medan, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,203 dan 0,183 , koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,623 yang artinya 0,623 yang menunjukkan bahwa variabel Y
(Produktivitas Kerja) dipengaruhi kuat oleh variabel X1 (Tingkat Pengalaman) dan variabel X2
(Pengalaman Kerja) sebesar 62,3% dan sisanya sebesar 37,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain yang tidak diteliti. Pada variabel tingkat pengalaman memiliki nilai thitung(3,588) > ttabel(1,67)
dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05artinya variabel tingkat pengalaman(X1) memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel produktivitas kerja karyawan (Y)
sedangkan variabel pendidikan memiliki nilai thitung(3,388) > ttabel(1,67) dengan tingkat
signifikansi 0,001 < 0,05artinya variabel tingkat pendidikan (X2) memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap variabel produktivitas kerja karyawan (Y) sesuai dengan kriteria
pengujian hipotesis maka Ha diterima dan H0 ditolak. Nilai Fhitung (43,731) > Ftabel (3,712) dan
signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal demikian berarti variabel Tingkat Pengalaman dan
pendidikan secara serempak atau simultan berpengaruh terhadap produktivitas kerja
karyawan pada PT. PAN Tour and Travel Medan dan dan Regresi Linear Berganda diperoleh
persamaan Y = 7,257 + 0,203X1 + 0,183X2 yang artinya 7,257 menunjukkan nilai konstan
dimana angka tersebut menunjukkan produktivitas kerja karyawan bernilai positif sedangkan
0,203 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan tingkat pengalaman sebesar 1 satuan maka
produktivitas kerja juga akan meningkat sebesar 0,203 satuan dan 0,183 dapat diartikan
bahwa setiap peningkatan pendidikan sebesar 1 satuan maka produktivitas kerja juga akan
meningkat sebesar 0,183 satuan.
Kata Kunci: Tingkat Pengalaman kerja, Pendidikan, Produktivitas Kerja
PENDAHULUAN
Setiap perusahaan selalu mempunyai
berbagai macam tujuan yang hendak
dicapai. Tujuan tersebut dapat dicapai
melalui pelaksanaan pekerjaaan tertentu
dengan menggunakan tenaga manusia
sebgai inti pokoknya, sebab manusia itulah
yang akan mengolah faktor-faktor produksi
untuk
menghasilkan
produk
aktif

perusahaan tersebut.
Pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
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ketrampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk bentuk pendidikan dapat dikategorikan
menjadi tiga yaitu: pendidikan informal,
pendidikan formal dan pendidikan non
formal. Tingkat pendidikan dimulai dari TK,
SD, SMP, SMA, D3 dan S1.
Pengalaman kerja yaitu tingkat penguasaan
pengetahuan serta keterampilan seseorang
dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari
masa kerja dan dari tingkat pengetahuan
serta keterampilan yang dimilikinya.
Produktivitas merupakan target yang
hendak dicapai oleh semua perusahaan
yang mengarah pada pencapaian tujuan
atau laba perusahaan.
PT. PAN TOUR and Travel Medan
merupakan salah satu dari sekian banyak
organisasi bisnis yang bergerak di bidang
jasa travel. Tingkat pendidikan yang dimiliki
karyawan PT. PAN TOUR and Travel Medan
berbeda-beda, baik tamatan SMA, D3 dan
S1. Karyawan yang tamatan SMA dan D3
tidak selalu dianggap produktif dengan
tamatan S1.Terlihat juga bahwa sebagian
besar karyawan PT. PAN Tour and Travel
Medan juga tidak memiliki banyak
pengalaman kerja. Salah satu karyawan
menyatakan bahwa mereka bekerja di
perusahaan ini masih di bawah lima tahun
sehingga masih butuh pelatihan untuk
meningkatkan kualitas karyawan. Selain itu,
masih terdapat banyak karyawan yang fresh
graduate
sehingga
mereka
hanya
menguasai teori yang diperoleh di bangku
pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
penelitian ini diberi judul: "Pengaruh
Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja
Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan
Pada PT. PAN Tour and Travel Medan."
Masalah
Adapun masalah yang di kemukakan
dalam penelitian ini yaitu “Apakah
Terdapat
Pengaruh Antara Tingkat

Pendidikan Dan Pengalaman Kerja
Terhadap Produktivitas K erja Karyawan
Pada PT. PAN Tour and Travel Medan?”
Hipotesis
Hipotesa yang dikemukakan adalah sebagai
berikut: “Tingkat Pengalaman kerja Dan
Pendidikan
Berpengaruh
Terhadap
Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. PAN
Tour and Travel Medan”.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah yang
telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk membandingkan teori yang
ada dengan yang ada di PT. PAN
Tour and Travel Medan.
2. Sebagai bahan masukan bagi
perusahaan untuk memecahkan
masalah – masalah yang ada /
timbul dikemudian hari.
3. Sebagai bahan masukan dan
referensi bagi peneliti lainnya yang
akan
melakukan
penelitian
mengenai
pengaruh
tingkat
pendidikan dan pengalaman kerja
dalam meningkatkan produktivitas
kerja karyawan.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Memberikan masukan untuk PT. PAN
Tour and Travel Medan tentang
pengaruh tingkat pengalaman kerja dan
pendidikan terhadap produktivitas kerja
karyawan.
2. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang
tertarik untuk membahas masalah
pengaruh tingkat pendidikan dan
pengalaman
kerja
terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PT.
PAN Tour and Travel Medan.
Metode Penelitian
Metode Pengumpulan Data
Dalam rangka pengumpulan data dan
keterangan – keterangan yang diperlukan
untuk penyusunan skripsi ini, maka peneliti
memakai 2 (dua) jenis penelitian, yaitu:
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1. Penelitian
Kepustakaan
(Library
Research)
Penelitian
kepustakaan
adalah
penelitian yang dilakukan dengan
mengumpulkan data dari buku-buku
manajemen, artikel, diktat perkuliahan
dan buku ilmiah lainnya.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan adalah penelitian
yang dilakukan langsung pada objek
penelitian untuk memperoleh data
primer yang berhubungan dengan
penyusunan skripsi ini. Metode
pengumpulan data ini dapat dilakukan
melalui:
a) Observasi yaitu dimana penulis
melakukan pengamatan di lapangan
secara langsung.
b) Wawancara yaitu melakukan tanya
jawab langsung dengan staf/karyawan
maupun pimpinan perusahan untuk
mendapatkan data dan informasi yang
berhubungan dengan bidang yang
diteliti.
c) Daftar Pertanyaan (Kuesioner)yaitu
dengan
memberikan
sejumlah
pertanyaan tertulis yang digunakan
untuk memperoleh informasi dari
responden.
Metode Analisis Data
a) Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk membuktikan
hipotesis tentang pengaruh tingkat
pengalaman kerja dan pendidikan
sebagai variabel bebas terhadap
produktivitas kerja karyawan pada
perusahaan sebagai variabel terikatnya
secara parsial. Kriteria pengujian yang
digunakan adalah sebagai berikut :
a. Ho = 0 artinya tidak ada pengaruh yang
signifikan dari tingkat
pengalaman kerja dan pendidikan
terhadap produktivitas kerja karyawan
pada PT. PAN TOUR and Travel Medan.
b. H1 ≠ 0 artinya ada pengaruh yang
signifikan dari tingkkat pengalaman
kerja dan pendidikan
terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PT.
PAN TOUR and Travel Medan.

b) Uji Hipotesis Serentak (Uji f)
Uji statistik f digunakan untuk
mengetahui pengaruh variabel bebas
secara
bersama-sama
(simultan)
terhadap variabel terikat. Kriteria
pengujian yang digunakan adalah
sebagai berikut:
a. Ho:b1 = b2 = b3 = 0 artinya tidak ada
pengaruh
yang
signifikan
dari
pengalaman
kerja
dan
tingkat
pendidikan
terhadap produktivitas
kerja karyawan pada PT. PAN TOUR
and Travel Medan.
b. Ha:b1≠b2≠b3≠0 artinya ada pengaruh
yang signifikan dari pengalaman kerja
dan tingkat pendidikan terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PT.
PAN TOUR and Travel Medan.
c) Metode Regresi Linier Berganda
Metode Regresi Linier Berganda digunakan
untuk melihat bagaimana pengaruh
pengalaman kerja (X1), tingkat
pendidikan
(X2)
terhadap
Produktivitas Kerja Karyawan (Y) yang
dapat dilihat sebagai berikut:
Y =a+b1X1+b2X2+e
Dimana:
Y = Produktivitas Kerja
a = Konstanta
X1 = Pengalaman Kerja
X2 = Tingkat Pendidikan
b1 = Koefisien Regresi Variabel Tingkat
Pendidikan
b2 = Koefisien Regresi Variabel Pengalaman
Kerja
e = Tingkat Kesalahan (Error of Term)
d) Uji Determinasi
Koefisien determinasi pada intinya
digunakan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan variabel bebas dalam
menerangkan variabel terikat.
STUDI KEPUSTAKAAN
Pengertian Pendidikan
Menurut Z, Idris, "Pendidikan adalah
proses
pembentukan
kecakapan
kecakapan fundamental secara intelektual
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dan emosional ke arah alam dan sesama
manusia."
Sutrisno, H, Edi, menyatakan bahwa,
"Pendidikan dan latihan sangat diperlukan
untuk
mengembangkan
berbagai
pengetahuan baru bagi produktivitas dan
pengembangan organisasi."
Menurut
Siswanto
Sastrohadiwiryo,
"Pendidikan
adalah
tugas
untuk
meningkatkan pengetahuan, pengertian,
atau sikap para tenaga kerja sehingga
mereka dapat lebih menyesuaikan dengan
lingkungan kerja mereka".
Pendidikan dan pelatihan merupakan dua
hal
yang
hampir
sama
maksud
pelaksanannya, namun ruang lingkupnya
yang membedakan karakteristik kedua
kegiatan
tersebut.
Pendidikan
berhubungan
dengan
menambah
pengetahuan umum dan pengertian
tentang
seluruh
lingkungan
kerja.
Pendidikan
berhubungan
dengan
menjawab how (bagaimana) dan why
(mengapa), dan biasanya pendidikan lebih
banyak berhubungan dengan teori tentang
pekerjaan.
Tingkat Pendidikan
Menurut Z, Idris, "Tingkat Pendidikan
adalah taraf kemampuan yang ditentukan
dari hasil belajar dari saat masuk sekolah
hingga kelas terakhir yang dicapai
seseorang dengan mengabaikan waktu
untuk jenjang di dalam pendidikannya." Hal
ini hanya dilalui oleh individu yang
mengikuti jalur pendidikan formal.
Adapun jenis - jenis Tingkat atau Jenjang
Pendidikan di Indonesia
adalah:
1. Pendidikan
Dasar
merupakan
pendidikan yang lamanya sembilan
tahun yang diselenggarakan
selama
enam tahun di SD tiga tahun di SLTP
atau satuan pendidikan yang sederajat.

2. Pendidikan Menengah
Pendidikan yang diselenggarakan untuk
melanjutkan dan meluaskan pendidikan
dasar serta menyiapkan peserta didik
menjadi anggota masyarakat yang
memiliki kemampuan mengadakan
hubungan
timbal
balik
dengan
lingkungan sosial, budaya, dan alam
sekitar serta dapat mengembangkan
kemampuan lebih lanjut dalam dunia
kerja atau pendidikan tinggi. Lama
waktu pendidikan menengah adalah
tiga tahun sesudah pendidikan dasar
dan diselenggarakan di SLTA atau
satuan pendidikan yang sederajat.
3. Pendidikan Tinggi
Dijalankan
setelah
pendidikan
menengah. Klasifikasi pendidikan tinggi
dijelaskan dalam penjelasan atas
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia, yaitu :
a ) Stratum 1 ( S1)
Tahun sarjana diselesaikan dalam waktu
studi minimum 4 ( empat )dan maksimal
7 ( tujuh ) tahun.
b ) Stratum 2 ( S2 )
Tahap pasca sarjana termasuk spesialis
satu ( SP1 ) diselesaikan dalamwaktu
studi kurang lebih dua tahun sesudah
S1.
c ) Stratum 3 ( S3 )
Tahap studi doktor termasuk spesialis
dua ( SP2 ) diselesaikan dalam waktu
studi kurang lebih dua tahun sesudah
S2.
d ) Stratum nol ( S0 )
Program diploma, terdiri dari berbagai
program terminal dan berorientasi pada
kebutuhan pembangunan nasional :
1. D1, program diploma yang diselesaikan
dalam waktu studi satu tahun
2. D2, program diploma ( termasuk
politeknik ) yang diselesaikan dalam
waktu studi dua tahun.
3. D3, program diploma yang diselesaikan
dalam waktu studi tiga tahun
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Pengertian Pengalaman Kerja
Pengalaman kerja pada dasarnya sangat
besar pengaruhnya terhadap peningkatan
produktivitas
tenaga
kerja,
karena
pengalaman
kerja
akan
dapat
mempengaruhi keterampilan kerja yang
dimiliki karyawan yang bersangkutan.
Semakin bertambah pengalaman kerja
yang dimiliki pekerja, maka akan
bertambah pula ketrampilan kerjanya,
dengan bertambahnya ketrampilan kerja
tentu
akan
mampu
meningkatkan
produktivitas kerja.
Menurut Yeni Kuntari, "Pengalaman kerja
yang banyak berarti keahliannya juga
cukup tinggi atau dengan pengalaman yang
cukup panjang dan cukup banyak maka
dapat diharapkan mereka akan mempunyai
kemampuan yang lebih besar daripada
yang tanpa pengalaman."
Berdasarkan pengertian yang terdapat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
pengalaman merupakan segala sesuatu
yang pernah dialami (dijalani, dirasai,
ditanggung,
dsb)
sedangkan
kerja
merupakan kegiatan melakukan sesuatu.
Dari uraian tersebut dapat diketahui
bahwa pengalaman kerja merupakan
kegiatan melakukan segala sesuatu yang
pernah
dialami
oleh
seseorang.
Pengalaman kerja akan dapat memberikan
keuntungan bagi
seseorang
dalam
melaksanakan kerja selanjutnya karena
setidaknya orang tersebut sudah pernah
melakukan pekerjaan itu sehingga ia akan
tahu tentang pekerjaan yang akan
dihadapi.
Faktor - faktor yang mempengaruhi
pengalaman kerja
Foster Bill menyatakan ada beberapa hal
juga untuk menentukan berpengalaman
tidaknya seseorang karyawan yang
sekaligus sebagai indikator pengalaman
kerja yaitu:
a. Lama waktu/masa kerja
Ukuran tentang lama waktu/masa kerja
yang telah ditempuh seseorang dapat

memahami tugas-tugas suatu pekerjaan
yang telah melaksanakan
dengan
baik.
b. Tingkat pengetahuan dan ketrampilan
yang dimiliki
Pengetahuan merujuk pada konsep,
prinsip, prosedur, kebijakan atau
informasi lain yang dibutuhkan oleh
pegawai. Pengetahuan juga mencakup
kemampuan untuk memahami dan
menerapkan informasi pada tanggung
jawab
pekerjaan.
Sedangkan
ketrampilan 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
teknik
peralatan dan teknik pekerjaan.
Penggolongan Pengalaman Kerja
Menurut David Barber, pengalaman kerja
seseorang dapat digolongkan menjadi dua,
yaitu :
a. Pengalaman Umum
Pengalaman umum adalah pengalaman
yang dimiliki seseorang pada saat ia
menjadi buruh manajerial, berkaitan
dengan lamanya bekerja.
b. Pengalaman Khusus
Pengalaman khusus adalah pengalaman
yang
dimiliki
seseorang
yang
berhubungan
langsung
dengan
pengetahuan dan ketrampilan yang
dimiliki seseorang.
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.
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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.
Pengertian Produktivitas
Produktivitas kerja mempunyai arti penting
bagi manusia yaitu sebagai tenaga kerja
untuk meningkatkan standar hidupnya dan
mempertinggi produktivitasnya di lapangan
kerja. Jadi karyawan di setiap perusahaan
harus bekerja secara efisien atau harus
mempunyai produktivitas kerja yang
sangat tinggi untuk dapat mengembangkan
perusahaan. Produktivitas merupakan
perbandingan secara ilmu hitung antara
jumlah yang dihasilkan dengan jumlah
sumber daya yang digunakan selama
produksi berlangsung.
Menurut Wibowo, "Produktivitas Kerja
adalah tentang melakukan pekerjaan dan
hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.
Produktivitas adalah tentang apa yang
dikerjakan
dan
bagaimana
cara
mengerjakannya."
Menurut
Sinungan
Muchdarsyah,"Produktivitas
adalah
tingkatan
kegiatan
di
dalam
memproduksikan barang dan jasa."
Pada dasarnya peningkatan produktivitas
dapat dikelompokkan dalam empat
bentuk, yaitu :
1. Dengan menggunakan sumber daya
yang lebih sedikit, diperoleh jumlah
produksi yang sama.
2. Dengan menggunakan sumber daya
yang lebih, diperoleh jumlah produksi
yang lebih banyak.

3.
4.

Dengan menggunakan sumber daya
manusia yang sama diperoleh jumlah
produksi yang lebih banyak.
Dengan menggunakan sumber daya
yang lebih banyak, diperoleh jumlah
produksi yang jauh lebih banyak lagi.

Produktivitas kerja merupakan efisiensi
proses menghasilkan dari sumber daya
yang digunakan. Seorang karyawan dinilai
produktif bila dapat menghasilkan produk
yang lebih besar daripada karyawan lain
dengan menggunakan waktu seefisien
mungkin .
Menurut Awaluddin Tjalla, "Produktivitas
tenaga kerja adalah perbandingan antara
hasil yang dicapai dengan peran serta
tenaga kerja tiap satuan waktu."
Menurut Sutrisno, H, Edi "Produktivitas
tenaga kerja adalah hilangnya waktu kerja
dalam jam kerja yang disebabkan oleh
berbagai macam kondisi kerja yang tidak
mendukung peningkatan produktivitas."
Hilangnya waktu kerja disebabkan oleh
banyak hal antara lain: sakit, masalah
rumah tangga, hilangnya semangat masuk
kerja, lelah sesudah lembur kerja,
terlambat masuk atau mulai kerja, terlalu
awal menghentikan pekerjaan, istirahat di
luar jam kerja, serta faktor tempat kerja
yang menghambat kegiatan kerja yang
mengakibatkan kehilangan waktu kerja.
Dari
beberapa
definisi
mengenai
produktivitas tenaga kerja tersebut diatas,
maka
dapat
disimpulkan
bahwa
produktivitas kerja karyawan merupakan
hasil kerja yang dicapai oleh masing-masing
karyawan dengan cara memperhitungkan
waktu-waktu kerja yang hilang. Hasil kerja
yang diperhitungkan dalam hal ini
menyangkut aspek kualitas maupun
melakukan pekerjaan pada jam kerja.
Dengan acuan ini, berarti
bahwa
seseorang tenaga kerja dinilai produktif jika
mampu menghasilkan produk yang lebih
besar dari tenaga kerja lainnya dengan
menggunakan waktu seefisien mungkin.
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Faktor-faktor
Yang
Mempengaruhi
Produktivitas Kerja
Faktor–faktor
yang
mempengaruhi
produktivitas kerja adalah sebagai berikut :
1.
Bersumber dari job atau pekerjaan
Pada suatu gerakan yang dalam
pengerjaannya yang berbelit–belit dan
memerlukan gerakan yang sebenarnya
tidak perlu akan mengakibatkan
produktivitas kerja yang kecil.
2. Bersumber dari karyawan
Dalam
hal
ini
perusahaan
mengusahakan
agar
karyawan
mempunyai produktivitas
dan
kegairahan kerja yang tinggi sehingga
pekerjaan dapat dilaksanakan dengan
baik dan cepat.
Cara yang dapat digunakan untuk
meningkatkan
produktivitas
dan
kegairahan kerja adalah :
a. Gaji yang cukup
b. Memperhatikan kebutuhan rohani
c. Sekali – kali perlu diciptakan
suasana santai
d. Harga diri perlu mendapatkan
perhatian
e. Memberi kesempatan untuk maju
f. Perasaan aman untuk menghadapi
masa depan perlu diperhatikan
g. Mengusahakan agar para karyawan
mempunyai loyalitas
h. Pemberian insentif yang baik
Usaha peningkatan produktivitas
terutama berkaitan dengan 3 ( tiga)
jenis sumber , yaitu :
1. Modal
2. Tenaga kerja
3. Manajemen dan organisasi
Imam Ghozali menyebutkan bahwa
produktivitas karyawan dipengaruhi oleh
dua faktor yaitu sebagai berikut:
1. Faktor diri merupakan faktor yang
bersumber dari diri tenaga kerja sendiri
atau disebut juga faktor yang
berhubungan dengan tingkah laku yang
meliputi: bakat, kemampuan, jenis
kelamin, umur, kesehatan, keadaan
panca indera, pengalaman, pendidikan,
serta faktor individual lainnya.

2. Faktor situasional umumnya berada
dalam kendali organisasi yang meliputi:
sistem pengawasan, lingkungan sosial,
pengupahan
serta
kebijaksanaan
perusahaan, kesejahteraan karyawan,
penugasan kerja dan faktor fisik
pekerjaan (peralatan kerja, mesin,
bahan, lingkungan fisik dan metode
kerja)
Aspek - Aspek Produktivitas Kerja
Ada delapan aspek dalam mengukur
produktivitas kerja, yaitu:
a. Kerja adalah rahmat
Kerja merupakan pemberian dari Yang
Maha Kuasa maka individu harus dapat
bekerja dengan tulus dan penuh syukur.
b. Kerja adalah amanah
Kerja merupakan titipan berharga yang
dipercayakan kepada kita sehingga kita
mampu bekerja dengan benar dan
penuh tanggung jawab.
c. Kerja adalah panggilan
Kerja merupakan suatu dharma yang
sesuai dengan panggilan jiwa kita
sehingga kita mampu bekerja keras
dengan penuh integritas.
d. Kerja adalah aktualisasi
Pekerjaan adalah sarana bagi kita untuk
mencapai hakikat yang tertinggi
sehingga kita akan bekerja keras dengan
penuh semangat.
e. Kerja adalah ibadah
Bekerja merupakan bentuk bakti dan
ketaqwaan kepada Sang Khalik sehingga
melalui
pekerjaan
individu
mengarahkan dirinya pada tujuan agung
Sang Pencipta dalam Pengabdian.
f. Kerja adalah seni
Kerja dapat mendatangkan kesenangan
dan kegairahan kerja sehingga lahirlah
daya cipta, kreasi baru, dan gagasan
inovatif.
g. Kerja adalah kehormatan
Pekerjaan dapat membangkitkan harga
diri sehingga harus dilakukan dengan
tekun dan penuh keunggulan.
h. Kerja adalah pelayanan
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Manusia bekerja bukan hanya untuk
memenuhi kebutuhannya sendiri saja
tetapi untuk melayani sehingga harus
bekerja
sempurna
dan
penuh
kerendahan hati.
PEMBAHASAN
Pengaruh Pengalaman Kerja dan Tingkat
Pendidikan
Dalam
Meningkatkan
Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT.
PAN Tour and Travel Medan
Seseorang karyawan perusahaan apabila
mengerjakan pekerjaan yang baru baginya
maka perlu terlebih dahulu mempelajari
bagaimana
cara
mengerjakannya
mengingat seseorang tidak akan dapat
mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik
apabila tidak mempelajari dan melatihnya
terlebih dahulu. Pada dasarnya karyawan
baru atau lama, semuanya sudah
mempunyai dasar pendidikan, tetapi
meskipun demikian perusahaan masih
perlu mendidik dan melatih secara khusus,
agar para karyawan dapat mengerjakan
pekerjaannya dengan baik yaitu melalui
penyelenggaraan
program
training.
Pendidikan dan latihan merupakan salah
satu fungsi operasional dari manajemen
personalia yang untuk mengembangkan
karyawannya, mengisi kesenjangan antara
apa yang dapat dikerjakan dan siapa yang
seharusnya mampu mengerjakan. Tujuan
utamanya adalah memastikan bahwa
secepat
mungkin
karyawan
dapat
mencapai suatu tingkat kemampuan kerja
dalam jabatan mereka. Pendidikan dan
latihan
sangat
diperlukan
untuk
mengembangkan berbagai pengetahuan
baru bagi produktivitas dan pengembangan
organisasi.
Kemampuan
seseorang
dalam
melaksanakan
pekerjaannya
didapat
seiring dengan masa kerja di bidang yang
ditekuni. Kinerja karyawan yang baik
kemungkinan ada hubungannya dengan
pengalaman kerja dari pegawai / karyawan
tersebut. Oleh karena itu karyawan yang

sudah
memiliki
pengalaman
kerja
sangatlah dibutuhkan oleh perusahaan
dalam meningkatkan produktivitas kinerja
mereka sebagai karyawan. Karena di
zaman yang sekarang ini tingkat persaingan
antar perusahaan sangat ketat sehingga
dibutuhkan para calon karyawan dengan
pendidikan yang baik (S1) dan memiliki
pengalaman kerja.
Tinggi
rendahnya
pendidikan
dan
pengalaman kerja yang dimiliki oleh
karyawan / pegawai akan sangat
mempengaruhi produktivitas karyawan
dalam
suatu
perusahaan.
Setiap
perusahaan
pastinya
mengharapkan
adanya
peningkatan
produktivitas
karyawannya secara berkesinambungan,
begitu juga PT. PAN TOUR and Travel
Medan.
Agar produktivitas kerja karyawan /
pegawai meningkat, maka pada saat ini
perekrutan karyawan PT. PAN Tour and
Travel Medan sangat perlu memperhatikan
faktor – faktor yangdapat mempengaruhi
produktivitas kerja karyawan yaitu:
1. Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan berkaitan erat
dengan hasil seleksi yang telah
dilaksanakan oleh manajer sumber daya
manusia. SDM yang memiliki tingkat
pendidikan
dan
latar
belakang
pendidikan tertentu biasanya akan
terlihat prestasinya pada seleksi tentang
bidang yang dikuasainya. Dengan kata
lain hasil seleksi dapat memperkuat dan
meyakinkan manajer SDM untuk
menempatkan
orang
yang
bersangkutan pada tempat atau posisi
yang tepat.
2. Pengalaman Kerja
Pengalaman kerja pada dasarnya sangat
besar
pengaruhnya
terhadap
peningkatan produktivitas tenaga kerja,
karena pengalaman kerja akan dapat
mempengaruhi keterampilan kerja yang
dimiliki karyawan yang bersangkutan.
Semakin bertambah pengalaman kerja
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yang dimiliki pekerja, maka akan
bertambah pula ketrampilan kerjanya,
dengan bertambahnya ketrampilan
kerja ini sudah tentu akan mampu
meningkatkan
produktivitas
kerja.
Pengalaman
menunjukkan
bahwa
pendidikan yang diterima di sekolah
kadang-kadang terlalu umum dan tidak
dapat diterapkan secara langsung dalam
pekerjaan, akibatnya akan terjadi
bahwa orang yang sudah berpendidikan
agak tinggi tetapi masih mempunyai
produktivitas yang rendah. Demikian
pula orang yang baru bekerja atau
kurang pengalaman kerja biasanya juga
mempunyai produktivitas yang rendah,
oleh sebab itu pengalaman kerja sangat
berpengaruh
bagi
produktivitas
seseorang .
3. Nilai Lamanya Pengalaman Kerja
Karyawan
Melalui pengalaman ini, kita akan
memperoleh nilai. Nilai yang dimaksud
disini adalah lamanya karyawan bekerja
di perusahaan. Seorang karyawan yang
mempunyai pengalaman yang banyak
dapat dengan cepat menyelesaikan
persoalan-persoalan yang timbul dalam
pekerjaannya. Dengan pengalaman
kerja yang banyak berarti keahliannya
juga cukup tinggi atau dengan
pengalaman yang cukup panjang dan
cukup banyak maka dapat diharapkan
mereka akan mempunyai kemampuan
yang lebih besar daripada yang tanpa
pengalaman.
PT. PAN Tour and Travel Medan memiliki
banyak sekali tenaga kerja yang
mempunyai latar belakang pendidikan dan
pengalaman kerja yang berbeda – beda.
Karyawan yang memiliki pendidikan yang
dan
pengalaman
kerja
dapat
mempengaruhi produktivitasnya dalam
bekerja. Oleh karena itu diduga ada
pengaruh antara tingkat pendidikan dan
pengalaman kerja terhadap produktivitas
kerja karyawan / pegawai di PT. PAN Tour
and Travel Medan.

Adapun sifat yang membedakan antara
pekerja yang berpengalaman dengan yang
tidak berpengalaman adalah sebagai
berikut:
a. Menunjukkan gerak yang lancar dan
mantap
b. Mempunyai irama gerak
c. Lebih cepat menanggapi
d. Dapat
menduga
kemungkinan
timbulnya kesulitan dan untuk
mengatasinya
e. Melakukan
tugas
tanpa
perlu
memaksakan perhatian dan karenanya
kelihatan lebih tenang.
Hubungan antara karyawan dengan pihak
pimpinan dan juga karyawan lain juga
sangat
penting
artinya
dalam
meningkatkan produktivitas kerja. Karena
hubungan yang baik dalam lingkungan
kerja menciptakan produktivitas kerja yang
baik juga karena kedua variabel ini saling
mendukung dalam menciptakan kondisi
dan hasil kerja yang baik , baik itu bagi
perusahaan maupun bagi diri sendiri.
Hubungan yang baik tersebut dapat
memberikan kepuasan pada karyawan,
sehingga karyawan akan merasa bahwa
dirinya merupakan bagian yang penting
dari organisasi kerja ( sense of belonging).
Uji Validitas
Uji validitas data dilakukan untuk menguji
keakuratan pertanyaan-pertanyaan yang
digunakan dalam suatu instrument dalam
pengukuran
variabel.
Uji
validitas
digunakan untuk mengukur sah atau valid
tidaknya suatu kuesioner.
Uji validitas ada baiknya dilakukan pada
setiap butir pertanyaan. Hasil r hitung
dibandingkan dengan r tabel dimana df = n2 (degree of freedom) dengan taraf
signifikan 5%. Jika r tabel < r hitung maka
valid.
Uji validitas menggunakan teknik korelasi
product moment dengan rumus sebagai
berikut :
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Untuk mencari rumus a dan b
menggunakan rumus sebagai
berikut :
Keterangan:
r : Regresi
n : Jumah Sampel yang diteliti
x : Nilai item pertanyaan
y : Nilai total item
Dengan bantuan software SPSS 22.0 for
windows pada tingkat signifikansi 5% dan
jumlah sampel sebanyak 56 orang, dari
Tabel r diperoleh besarnya koefisien
korelasi tabel sebesar r tabel = 0,222.
Dengan demikian jika suatu item
pernyataan mempunyai nilai item-total
correlation atau koefisien validitas > r tabel
= 0,222 maka item pernyataan tersebut
dinyatakan valid, sebaliknya jika suatu item
pernyataan mempunyai nilai item-total
correlation atau koefisien validitas ≤ r tabel
= 0,222 maka item pernyataan tersebut
dinyatakan tidak valid atau gugur, sehingga
item pernyataan tersebut tidak layak
digunakan dalam kuesioner.
Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis Regresi Linier Berganda dilakukan
untuk mengetahui arah hubungan anatara
variabel pengalaman kerja (X1) dan variable
tingkat pendidikan (X2) dengan variabel
produktivitas kerja (Y) apakah hasilnya
positif atau negatif.
Adapun bentuk persamaan umum regresi
linier berganda adalah sebagai berikut :
Y =a+b1X1+b2X2+e
Dimana:
Y = Produktivitas Kerja
a = Konstanta
X1 = Pengalaman Kerja
X2 = Tingkat Pendidikan
b1 =Koefisien Regresi Variabel Pengalaman
Kerja
b2 = Koefisien Regresi Variabel Tingkat
pendidikan
e = Tingkat Kesalahan (Error of Term)

Dimana :
a : Konstanta
b : Koefisien regresi
X : Variabel Independen
Y : Variabel dependen
n : Banyak sampel
Analisis
hasil
penelitian
mengenai
pengaruh
tingkat
pendidikan
dan
pengalaman kerja terhadap produktivitas
kerja
karyawan
dianalisis
dengan
menggunakan metode kualitatif dan
kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan
untuk membuktikan hipotesis yang
diajukan dengan menggunakan model
analisis regresi linier berganda, sedangkan
analisis
kualitatif
digunakan
untuk
menelaah pembuktian analisis kuantitatif.
Berdasarkan perhitungan dengan bantuan
program SPSS 22.0 for windows diperoleh
hasil sebagai berikut :
TABEL
HASIL UJI KOEFISIEN LINIER BERGANDA

Coefficientsa
Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
Std.
B
Error
Beta
t
Sig.
7.257 1.314
5.523 .000

Model
1 (Constant)
Tingkat
.203
.056
Pendidikan
Pengalaman
.183
.054
Kerja
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja

.437 3.588 .001
.413 3.388 .001

Sumber: Data Diolah SPSS

Tabel di atas menunjukkan data hasil
regresi sehingga diperoleh persamaan
Regresi Linier Berganda
Y = 7,257 + 0,203X1 + 0,183X2
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Arti angka - angka pada persamaan diatas
adalah:
1. Nilai konstanta adalah 7,257 artinya jika
pengalaman
kerja
dan
tingakat
pendidikan
bernilai nol, maka
produktivitas kerja bernilai positif
sebesar 7,257.
2. Nilai koefisien regresi variabel tingkat
pengalaman kerja bernilai positif, yaitu
0,203 dapat diartikan bahwa setiap
peningkatan pengalaman kerja sebesar
1 satuan maka produktivitas kerja juga
akan meningkat sebesar 0,203 satuan.
3. Nilai koefisien regresi variabel tingakat
pendidikan bernilai positif, yaitu 0,183
dapat
diartikan
bahwa
setiap
peningkatan
tingakat
pendidikan
sebesar 1 satuan maka produktivitas
kerja juga akan meningkat sebesar
0,183 satuan.
Pengujian Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara
terhadap
malah
penelitian,
yang
jawabannya harus diuji secara empiris.
Hipotesis yang digunakan dalam penelitian
ini berkaitan dengan ada tidaknya
hubungan antara variael independen
dengan dependen, maka digunakan
pengujian hipotesis nol (H0) dan hipotesis
alternatif (Ha).
Penetapan hipotesis nol dan alternatif
digunakan
dengan
tujuan
untuk
mengetahui ada tidaknya pengaruh antar
dua variabel diatas. Hipotesis penelitian
yang diajukan adalah hipotesis alternatif,
sedangkan untuk keperluan analisis
statistik hipotesisnya berpasangan antara
hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
Hipotesis nol adalah suatu hipotesis
tentang tidak adanya hubungan antara
kedua variabel. Jika hipotesis nol ditolak
maka hipotesis alternatif diterima,
sedangkan hipotesis alternatif adalah
hipotesis yang diajukan dalam penelitian
ini.
1. Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui seberapa besar
kontribusi dari pengalaman kerja (X1) dan

Tingkat
pendidikan
(X2)
terhadap
produktivitas kerja karyawan (Y) dilakukan
perhitungan statistik dengan menggunakan
koefisien determinasi, dengan rumus :
KD = rs2 x 100%
Dimana :

KD : Koefisien Determinasi
rs : Koefisien Korelasi
Berdasarkan perhitungan dengan bantuan
program SPSS 22.0 for windows diperoleh
hasil sebagai berikut :
TABEL
HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI
Model Summaryb
R
Adjusted Std. Error of
Model
R
Square R Square the Estimate
1
.789a
.623
.608
1.802
a. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja, Tingkat
Pendidikan
b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja

Sumber: Data Diolah SPSS

Dari tabel tersebut diatas dan berdasarkan
ketentuan kuat tidaknya pengaruh, dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Nilai R Square pada tabel diatas adalah
0,623 yang menunjukkan bahwa variabel Y
dipengaruhi kuat oleh variabel X1 dan X2
sebesar 62,30 % dan sisanya sebesar
37,70% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain
yang tidak diteliti.
Uji t
Uji t bertujuan untuk menguji apakah
variabel bebas berdampak pada variabel
tidak bebas. Pengujian ini dilakukan
dengan asumsi bahwa variabel-variabel
lain adalah nol.
Untuk mengetahui apakah variabelvariabel koefisien korelasi r signifikan atau
tidak maka dilakukan pengujian melalui uji
thitung. Adapun rumus thitung adalah sebagai
berikut :
𝒕=

𝐫 √𝐧 𝟐
√𝟏 𝐫²

Dimana:
t : Statistik uji korelasi (thitung)
r : Koefisien korelasi
n : Banyaknya sampel
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r2 : Koefisien determinasi
Adapun pengujian yang dilakukan dengan
ketentuan sesuai kriteria pengambilan
keputusan untuk hipotesis adalah sebagai
berikut :
Jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima, Ha ditolak
Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak, Ha diterima
Secara statistik, hipotesis yang akan diuji
dalam pengambilan keputusan penerimaan
atau penolakan hipotesis ditulis sebagai
berikut :
H0 : r = 0, Tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara pengalaman kerja (X1) dan
tingkat
pendidikan
(X2)
terhadap
produktivitas kerja karyawan (Y)
Ha : r ≠ 0, Terdapat pengaruh yang
signifikan antara pengalaman kerja (X1) dan
Tingkat
pendidikan
(X2)
terhadap
produktivitas kerja karyawan (Y)
Hasil Uji t menunjukkan seberapa besar
hubungan
dan
pengaruh
variabel
pengalaman kerja
(X1) dan tingkat
pendidikan (X2) terhadap produktivitas
kerja karyawan (Y) pada PT. PAN TOUR and
Travel Medan. Hasil Uji t dapat dilihat pada
Tabel berikut:
TABEL
HASIL UJI t
Variabel
Pengalaman
Kerja
Tingkat
Pendidikan

Koefisien
Regresi
0,203

t
t Keterangan
hitung tabel
3,588 1,67 H0 ditolak

0,183

3,388 1,67 H0 ditolak

Sumber: Data Diolah SPSS
Berdasarkan Tabel di atas Hasil Uji t diatas,
maka diketahui bahwa:
(1) Menentukan Hipotesis
H1 : Ada pengaruh secara
signifikan
antara
pengalaman kerja dan
tingkat
pendidikan
terhadap
produktivitas
kerja karyawan.
H0 : Tidak ada pengaruh secara
signifikan antara tingkat
pengalaman kerja dan

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

tingkat
pendidikan
terhadap
produktivitas
kerja karyawan.
Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi menggunakan α
= 5% (signifikansi 5% atau 0,05
adalah ukuran standar yang sering
digunakan dalam penelitian).
Menentukan t hitung
Berdasarkan tabel
di atas
diperoleh t hitung untuk variabel
pengalaman kerja sebesar 3,588
sedangkan
variabel
tingkat
pendidikan sebesar 3,388.
Menentukan t tabel
Tabel distribusi t dicari pada α = 5%
dengan derajat kebebasan (df) nk,56-3=53. Hasil diperoleh untuk t
tabel sebesar 1,67.
Kriteria Pengujian
Ho diterima jika t tabel < t hitung
Ho ditolak jika t hitung > t tabel
Membandingkan t hitung dengan t
tabel
Variabel
pengalaman
kerja
memiliki nilai t hitung > t tabel
(3,588>1,67) maka Ho ditolak
sedangkan
variabel
tingkat
pendidikan memiliki nilai t hitung >
t tabel (3,38 >1,67) maka Ho
ditolak.
Kesimpulan
Variabel
pengalaman
kerja
memiliki nilai t hitung > t tabel =
3,588 > 1,67 maka Ho ditolak,
artinya bahwa ada pengaruh
secara
signifikan
antara
pengalaman kerja
terhadap
produktivitas
kerja
karyawan
sedangkan variabel pengalaman
kerja memiliki nilai t hitung > t
tabel = 3,388 > 1,67 maka Ho
ditolak, artinya bahwa ada
pengaruh secara signifikan antara
produktivitas kerja karyawan. Jadi
dalam kasus ini dapat disimpulkan
bahwa pengalaman dan tingkat
pendidikan kerja berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
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produktivitas kerja karyawan pada
PT. PAN TOUR and Travel Medan.
Hipotesis awal yang menyatakan
bahwa ada pengaruh yang signifikan antara
pengalaman kerjadan tingkat pendidikan
terhadap produktivitas kerja karyawan
dapat diterima.
3. Uji f
Uji statistik f digunakan untuk
mengetahui pengaruh variabel bebas
secara
bersama-sama
(simultan)
terhadap variabel terikat. Hipotesis
yang digunakan dalam pengujian ini
adalah:
Ho:b1 = b2 = b3 = 0: pengalaman
kerja dan tingkat pendidikan tidak
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
produktivitas
kerja
karyawan.
Ha:b1≠b2≠b3≠0:
pengalaman kerja dan tingkat pendidikan
berpengaruh
secara
signifikan terhadap produktivitas
kerja
karyawan.
Kriteria dalam pengambilan keputusan
dengan α = 5% adalah sebagai berikut:
a) Apabila fhitung< ftabel maka H0 diterima
dan Ha ditolak.
b) Apabila fhitung> ftabel, maka H0 ditolak dan
Ha diterima.
c) Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka H0
ditolak dan Ha diterima.
Rumus yang digunakan dalam menghitung
nilai fhitung adalah sebagai berikut:
𝐑𝟐 /(𝐊 − 𝟏)
𝐟𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 =
(𝟏 − 𝐑𝟐 )/(𝐧 − 𝐊)
Keterangan:
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah pengamatan
Hasil Uji f menunjukkan seberapa besar
hubungan
dan
pengaruh
variabel
pengalaman kerja
(X1) dan tingkat
pendidikan (X2) terhadap produktivitas
kerja karyawan (Y) pada PT. PAN TOUR and
Travel Medan. Hasil Uji f dapat dilihat pada
Tabel berikut:

TABEL
HASIL UJI f

ANOVAa
Sum of
Mean
Model
Squares df Square
F
Sig.
1 Regression 284.018
2 142.009 43.731 .000b
Residual
172.107 53
3.247
Total
456.125 55
a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja
b. Predictors: (Constant), Pengalaman Kerja, Tingkat
Pendidikan

Sumber: Data Diolah SPSS
Berdasarkan Tabel di atas Hasil Uji f diatas,
maka diketahui bahwa:
(1) Menentukan Hipotesis
H1 : Ada pengaruh secara
signifikan
antara
pengalaman kerja dan
tingkat
pendidikan
terhadap
produktivitas
kerja karyawan.
H0 : Tidak ada pengaruh secara
signifikan antara tingkat
pengalaman kerja dan
tingkat
pendidikan
terhadap
produktivitas
kerja karyawan.
(2) Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi menggunakan α
= 5% (signifikansi 5% atau 0,05
adalah ukuran standar yang sering
digunakan dalam penelitian).
(3) Menentukan f hitung
Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh f
hitung sebesar 43.371.
(4) Menentukan f tabel
Tabel distribusi f dicari pada α =
5% dengan derajat kebebasan (df1=
k-1, 3-1=2) (df2 = n - k, 56-3 = 53).
Hasil diperoleh untuk t tabel
sebesar 3,172.
(5) Kriteria Pengujian
Ho diterima jika f hitung<f tabel
Ho ditolak jika f hitung>f tabel
(6) Membandingkan f hitung dengan f
tabel
Nilai
f
hitung
>f
tabel
(43,173>3,172) maka Ho ditolak.
(7) Kesimpulan
Nilai f hitung > f tabel =
43,173>3,172 maka Ho ditolak,
artinya variabel pengalaman kerja
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dan tingkat pendidikan secara
serempak
atau
simultan
berpengaruh
terhadap
produktivitas kerja karyawan. Jadi
dalam kasus ini dapat disimpulkan
bahwa
pengalaman kerja dan
tingkat
pendidikan
secara
serempak
atau
simultan
berpengaruh
terhadap
produktivitas kerja karyawan pada
PT. PAN TOUR and Travel Medan.
Hipotesis awal yang menyatakan bahwa
ada pengaruh yang serempak atau
simultan antara pengalaman kerja dan
tingkat pendidikan terhadap produktivitas
kerja karyawan dapat diterima.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Hasil analisis regresi linear berganda
diperoleh persamaan sebagai berikut :
Y = 7,257 + 0,203X1 + 0,183X2
2. Pengujian
hipotesis
(Uji
t)
menunjukkan
adanya
pengaruh
variable pengalaman kerja (X1) tingkat
pendidikan
(X2) terhadap variabel
Produktivitas Kerja Karyawan (Y), ini
dapat dilihat dari variabel tingkat
pendidikan memiliki nilai thitung(3,588) >
ttabel(1,67) dengan tingkat signifikansi
0,001 < 0,05 artinya variabel
pengalaman kerja
(X1) memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap variabel produktivitas kerja
karyawan (Y) sedangkan variabel
tingkat
pendidikan
memilikinilai
thitung(3,388) > ttabel(1,67) dengan
tingkat signifikansi 0,001 < 0,05 artinya
variabel tingkat pendidikan (X2)
memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan
terhadap
variabel
produktivitas kerja karyawan (Y).
sesuai dengan kriteria pengujian
hipotesis maka Ha diterima dan H0
ditolak.Nilai Fhitung sebesar 43,731 lebih
besar dari Ftabel sebesar 3,712 dan
signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari
0,05. Hal demikian berarti variabel
Pengalaman Kerja dan Tingkat

pendidikan secara serempak atau
simultan
berpengaruh
terhadap
produktivitas kerja karyawan pada PT.
PAN Tour and Travel Medan.
3. Koefisien Determinasi(Nilai R Square)
adalah
sebesar
0,623
yang
menunjukkan bahwa variabel Y
dipengaruhi kuat oleh variabel X1 dan
variabel X2 sebesar 62,3% dan sisanya
sebesar 37,7% dipengaruhi oleh faktorfaktor lain yang tidak diteliti.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di
atas di temukan sisanya sebesar 37,7%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang
tidak diteliti., ini diharapkan ke depan nya
dapat di tingkatkan atau di tambahi
variable variable penelitian nya sehingga
dapat memberikan hasil yang lebih baik
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