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ABSTRACT 
 

The purpose of this study, 1) To Analyze the influence of education and training (training) on employee 

work productivity in Nisam District office, North Aceh District. 2) To analyze the effect of work experience 

on employee productivity, Nisam District office, North Aceh District, and 3) Analyze which factors are more 

dominant between education and training (diklat), and work experience on employee work productivity. 

The analysis results obtained that; 1). The level of achievement of education and training in supporting 

work is 80.28 percent. From these results it has shown an optimal level. 2). The level of achievement of 

work experience supports work by 81.39%. 3). The level of achievement of work productivity from 

expectations in employment is 81.56%. 4). The results of regression analysis showed that there was an 

effect of Diklat (X1) on Work Productivity (Y) of Employees in Nisam District Office, North Aceh District. 

And there is also the influence of work experience (X2) on work productivity (Y) of employees in Nisam 

District Office, North Aceh District. 5). Education and Training Effect (X1) is greater than Work 

Experience (X2) on Work Productivity (Y) Employees at Nisam District Office North Aceh District. 6). The 

results of the measure of correlation and determination are obtained; amounting to 83.4% contribution of 

the variable Training and Employee Work Experience on work productivity. 7). The results of the 

regression model between training and work experience on work productivity are Y = 2.174+ 0.660 X1 + 

0.312 X2, so the model states; a). If the Education and Training Provider increases by 10 percent, then 

work productivity will increase by (0.660 x 10) = 6.60 percent. And b). If work experience support 

increases by 10 percent, then work productivity will increase by (0.312 x 10) = 3.12 percent. 

 

Keywords: Training, Work Experience, Work Productivity.   
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1. Pendahuluan 

Manusia sebagai faktor utama dalam setiap 

kegiatan organisasi merupakan asset yang unik, 

karena dalam pengelolaannya begitu banyak faktor 

yang mempengaruhi dan sangat sulit untuk dipre-

diksi, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi 

pencapaian kinerja dari setiap individu pegawai. 

Keberhasilan organi-sasi dalam mencapai tujuan 

yang telah di tetapkan sebelumnya sangat ter-

gantung pada kemampuan sumber daya manusia-

nya dalam menjalankan tugasnya. Setiap organisasi 

ingin memiliki sumber daya manusia yang profe- 

sional, loyal, berdedikasi tinggi dan terjamin 

kesejahteraannya, menyadari bahwa SDM adalah 

asset yang sangat penting, yang menggerakkan 

seluruh roda organisasi, maka pengembangan 

sumber daya manusia yang memiliki produktivitas 

tinggi menjadi perhatian. 

Pengukuran produktivitas kerja pegawai digu-

nakan sebagai sarana manajemen untuk mengana-

lisis dan mendorong efisiensi, maka peningkatan 

produktivitas akan memberikan kemampuan yang 

lebih besar bagi perusahaan untuk memperbaiki 

pengupahan pegawainya, yang kemudian akan 
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mendorong kegairahan dan semangat kerja 

pegawai. Tingkat pendidikan, motivasi, usia dan 

pengalaman kerja pegawai baik untuk pegawai 

baru maupun lama merupakan sebagian faktor yang 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja dalam 

rangka mengembangkan dan meningkatkan profe-

sionalitas pegawai dalam pekerjaannya dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan dan 

pengembangan yang berlangsung sekarang ini.  

Masih lemahnya sisi pendidikan, harus di dukung 

dengan adanya pelatihan pekerja dan pengem-

bangan karir pekerja, melalui jalur pelatihan dan 

pengembangan karir, yang diramu dalam program 

pembinaan dan pengem-bangan pegawai dengan 

rancangan proses bertahap. Proses ini dimulai dari 

assessment psikologi bagi pegawai administrasi 

untuk mendapatkan gambaran aspek-aspek psikolo-

gis pegawai. Gambaran ini, dapat dijadikan  tolak 

ukur melaksanakan program pengembangan karir 

berjenjang, sesuai dengan jabatan karir yang 

tersedia.  Program ini, kemudian dilanjutkan dalam 

program pengembangan ke-pribadian semua 

pegawai administrasi dalam rangka meningkatkan 

kinerja yang optimal.       

Amiruddin dan Win (2010; 4) menyatakan : 

“Kita sepakat, bahwa begitu eratnya hubungan 

dunia kerja dengan pelatihan, sehingga tidak 

seorangpun dapat mengatakan batas yang jelas 

antara kerja dan pelatihan, karena  hakekatnya, sifat 

kerja itu sendiri terus menerus berevolusi, dan 

pelatihan merupakan faktor penting yang 

memberikan sumbangan dalam proses evolusi 

tersebut. Bukankah kita diajarkan, “belajar, bekerja 

dan berkarya bagi orang beragama, kerja adalah 

ibadah. Do our best adalah doktrin yang 

terkandung dalam falsafah “kaaffah” atau 

professional. Di dalamnya terkandung pula 

paradigma “fastabiqul khairaat” yang popular 

dengan sebutan Just in Time.  Dan ini menjadi 

kekuatan, yang menghadang ketidak-khusyu’-an, 

ketidak-focus-an, ketidak konsistenan, dan banyak 

lagi ketidak lainnya”. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh 

peneliti mengungkapkan bahwa secara umum 

pegawai di Kantor Kecamatan Nisam Aceh Utara 

telah mengikuti beberapa pendidikan dan latihan, 

seperti Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, 

Diklat Teknis. Pendidikan dan Pelatihan kepemim-

pinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan 

kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah 

yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang 

di-emban.  Di samping itu, sesuai dengan PP No. 

100 Tahun 2000, PNS yang diangkat dalam suatu 

jabatan wajib mengikuti dan lulus Diklatpim sesuai 

dengan tingkat jabatan strukturalnya selambat-

lambatnya dua belas bulan atau setahun setelah 

yang bersangkutan dilantik. Walaupun dalam 

perkembangannya, PP No. 100 Tahun 2000 

kemudian direvisi dengan PP No. 13 Tahun 2002, 

terkait dengan masalah Diklatpim, PP No. 13 

Tahun 2002 tidak memberikan batasan waktu tegas 

kapan PNS yang menduduki jabatan struktural 

harus mengikuti dan lulus dalam Diklatpim. Akan 

tetapi, perubahan kebijakan tersebut tetap tidak 

dapat mengesampingkan betapa pentingnya 

Diklatpim sebagai bentuk ikhtiar meningkatkan 

kompetensi kepemimpinan seorang pegawai. 

Pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam 

pengembangan sumber daya manusia maupun 

sumber daya aparatur pada sebuah organisasi 

adalah untuk mencapai atau mewujudkan tujuan 

suatu organisasi baik itu organisasi privat maupun 

publik harus didasari melalui perencanaan yang 

mantap dan terstruktur oleh sumber-sumber daya 

manusia yang handal dan terampil agar supaya 

lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan.  

2.  Landasan Teoritis 

Diklat 

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) mempunyai 

peranan yang penting bagi instansi, kantor atau 

organisasi jasa dan bsinis, karena akan mem-

pengaruhi tingkat produktivitas, seperti hal nya 

dengan kantor Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh 

Utara, yang merupakan instansi pemerintahan desa 

dalam melayani masyarakat di “gampong” atau di 

desa. 

Crow (dalam Rahman, 2009: 6) “pendidikan di 

artikan sebagai proses yang berisi berbagai macam 

kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan 

sosialnya dan membantu meneruskan adat dan 

budaya serta kelembagaan sisi lainnya dan 

membantu meneruskan adat dan budaya serta 

kelembagaan sosialnya dan membantu meneruskan 

adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari 

generasi ke generasi. 

Kneller (dalam Rahman, 2009:6) melihat “pen-

didikan dalam tiga cakupan yaitu luas, teknis dan 

hasil, yang di uraikan sebagai berikut arti luas dari 

pendidikan adalah menunjukan pada suatu tindakan 

atau pengalam yang mempunyai pengaruh yang 

berhubungan dengan pertumbuhan atau perkem-

bangan pikiran (watak karakter) dan kemampuan 

fisik (physical abliti) individu. 

Sementara itu aspek pelatihan, sesuatu yang tak 

kalah penting, menurut Manullang (2014: 155). 

“pelatihan mampu membantu stabilitas pegawai 

dan mendorong mereka untuk bekerja lebih lama di 

organisasi. Pelatihan yang baik akan meningkatkan  
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kemampuan, ketrampilan dan juga pengetahuan 

pegawai. Pegawai yang sudah dilatih hingga lebih 

terampil terhadap pekerjaannya akan lebih percaya 

diri dan merasa lebih berguna bagi Organisasi.  

Mathis dan Jackson (2014:124) mengemukakan 

pela-tihan berperan dalam memberikan kepuasan 

kerja sehingga pegawai memiliki alasan untuk mau 

bekerja lebih lama lagi di organisasi. Pegawai yang 

loyal terhadap organisasi merupakan aset yang 

berharga yang akan sangat berguna untuk 

kesuksesan organisasi.  

Dalam proses pelatihan, harus terlebih dah-ulu 

ditetapkan secara jelas sasaran yang ingin 

dicapai, apakah sasaran pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan dan keteram-pilan 

teknis (technical skills) ataukah untuk 

meningkatkan kecakapan memimpin (mana-

gerial skills) dan atau kecakapan dalam 

membuat konsep/rencana kerja (conceptual 

skills). 

Pengalaman Kerja 

Menurut Sutjiono, (2007) pengalaman kerja adalah 

senioritas atau "length of service" atau masa kerja 

yang merupakan lamanya seorang pegawai 

menyumbangkan tenaganya di per-usahaan. 

Winardi mendefinisikan senioritas adalah masa 

kerja seorang pekerja bilamana diterapkan pada 

hubungan kerja maka seniorritas adalah masa kerja 

seorang pekerja pada perusahaan tertentu (Winardi: 

2004). 

Senada dengan itu, Supono menyatakan 

“Pengalaman kerja adalah waktu yang digunakan 

oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sesuai dengan tugas yang 

dibebankan kepadanya (Supono, 1996:28). 

Pendapat lain menyatakan bahwa pengalaman kerja 

adalah lamanya seseorang melaksanakan frekuensi 

dan jenis tugas sesuai dengan kemampuannya 

(Syukur, 2001:74). 

Produktivitas Kerja 

Akhir-akhir ini produktivitas merupakan masalah 

yang sedang hangat dibicarakan, karena 

produktivitas mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam pencapaian tujuan orga-nisasi atau 

perusahaan. Menurut Suprihanto (2005:7), 

produktivitas diartikan sebagai kemampuan 

seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk 

menghasilkan sesuatu atau diartikan juga sebagai 

perbandingan antara pengorbanan (input) dengan 

penghasilan (output). 

Menurut Simanjuntak (2005:30) Produktivitas 

mengandung pengertian filosofis, definisi kerja, 

dan teknis operasional. Secara filosofis, produk-

tivitas mengandung pengertian pandangan hidup 

dan sikap mental yang selalu berusaha untuk 

meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini 

lebih baik dari hari kemarin dan mutu kehidupan 

lebih baik dari hari ini. 

Pengukuran produktivitas menurut Sinungan 

(2002:28), dalam arti perbandingan dapat 

dibedakan dalam tiga jenis, yakni : 

1)  Perbandingan-perbandingan antara pelaksa-

naan sekarang dengan pelaksanaan secara 

historis yang tidak menunjukkan apakah 

pelaksanaan sekarang ini memuaskan na-mun 

hanya mengetengahkan apakah meningkat atau 

berkurang serta tingkatannya. 

2)  Perbandingan pelaksanaan antara satu unit 

(perorangan, tugas, seksi, proses) dengan lain-

nya. Pengukuran ini menunjukkan pencapaian 

relatif. 

3)  Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan 

targetnya, dan ini merupakan hal yang terbaik 

sebagai pemusatan sasaran/tujuan. 

Menurut Panji dan Anoraga (Nimas, 2007) faktor-

faktor yang mempengaruhi produktivi-tas kerja, 

adalah: 1) Pendidikan, 2) Motivasi, 3) Disiplin 

kerja, 4) Ketrampilan, 5) Sikap dan etika kerja, 6) 

Gizi dan kesehatan, 7) Tingkat penghasilan, 8) 

Lingkungan kerja dan iklim kerja, 9) Tekhnologi, 

10) Sarana produksi, 11) Jaminan sosial, 12) 

Manajemen, dan 13) Kesempatan berprestasi. 

 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen yakni produktivitas kerja pegawai, dan 

variabel independen yakni Diklat dan Pengalaman 

kerja. Operasionalisasi variabel penelitian dijabar-

kan pada tabel 1. berikut: 

Tabel 1. 

Definisi Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator 

Diklat (X1) On the job tranining 

Off the job training 

Pengalaman 

Kerja (X2) 

Lama Kerja (Tahun) 

Produktivi-tas 

Kerja (Y) 
 Kuantitas Hasil Kerja 

 Kualitas Hasil Kerja 

 Ketepatan Waktu Kerja 

 

3. Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan meliputi: 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi 

linier berganda. Statistik deskriptif digunakan 
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untuk memperoleh gambaran tentang deskripsi 

variabel penelitian yang mencakup  tingkat manfaat 

Diklat dan pengalaman kerja, dan tingkat 

produktivitas kerja pegawai. 

Uji asumsi klasik diperlukan untuk memastikan 

data penelitian memenuhi unsur Best Linear 

Unbias Estimation sehingga model regresi tepat 

digunakan untuk menganalisis data penelitian. Uji 

asumsi klasik yang digunakan mencakup uji 

normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan 

heteroskedatisitas. Sedangkan uji regresi linier 

berganda bertujuan untuk menguji dan 

menganalisis data penelitian. Persamaan regresi 

yang digunakan adalah: Y =a+ b1X1+ b2X2 +  

4.  Hasil dan Pembahasan 

Deskriptif Statistik 

Nisam adalah salah satu Kecamatan yang terdapat 

di Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah 

±193,47 Km / 19347 Ha dan secara letak geografis 

Kecamatan ini berada pada bagian Barat Kabupaten 

Aceh Utara dengan Ibukota Kecamatan Keude 

Amplaih. Kecamatan Nisam  juga merupakan salah 

satu kecamatan induk dan bukan merupakan hasil 

pemekaran dari kecamatan lain selama tahun 2000 

sampai dengan sekarang. 

Kecamatan Nisam berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Banda Baro di sebelah barat dan 

berbatasan dengan Kecamatan Kuta Makmur dan 

Kota Lhokseumawe di sebelah Timur, sedangkan 

untuk sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Dewantara dan Kota Lhokseumawe dan sebelah 

selatan berbatasan dengan Kecamatan Nisam 

Antara. 

Adapun kemukiman dalam Kecamatan ini 

sebanyak 3 kemukiman, yaitu kemukiman Keude 

Amplaih yang terdiri atas 14 desa, kemukiman 

Blang Dalam sebanyak 12 desa dan kemukiman 

Lhok Weng sebanyak 3 desa, sehingga total jumlah 

seluruh desa yang terdapat di Kecamatan Nisam 

adalah sebanyak 29 desa. 

Dari aspek usia, umumnya karyawan berusia muda, 

yakni antara 26 sampai 30 tahun sejumlah 45%, 

dengan pendidikan bervariasi dari tamatan SMP 

sampai S1, tetapi kebanyakan adalah lulusan SLTA 

(50%), juga ada yang tamatan S1 sekitar 32,5%. 

Dari sebanyak 36 orang pegawai yang diteliti, 

dengan usia ditunjukkan pada table 4.1.  Distribusi 

usianya dominan pada 40 - 50 tahun. Usia ini 

masih tergolong produktif untuk mengembangkan 

desa kedepannya. 

 

Tabel 2.  Usia Responden (Karyawan) 
 

Usia Jumlah Persen 

< 30 6 16,67 % 

30-40 9 25,00 % 

40 - 50 17 47,22 % 

> 50 4 11,11 % 

Jumlah 36 100 % 

Sumber:  Kantor Kecamatan Nisam Aceh Utara, 2019 

Berdasarkan data pendidikan pegawai  (Tabel 43), 

maka tampaknya kualitas SDM pegawai dan 

sekdes di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh 

Utara, masih rendah, hampir semua tamatan SLTA.  

Tetapi 4 tahun terakhir ini, menyadari pendidikan 

sangat peting untuk dapat memajukan daerah dan 

menggerakkan pembangunan di desa, maka banyak 

Sekrearis desa melanjutkan pendidikan ke jenjang 

S1. Namun dengan pengalaman yang diukur dari 

masa kerjanya dapat menopang kerja pegawai dan 

Sekretaris Desa, karena dominan masa kerja diatas 

8 Tahun (Tabel 4).  Walaupun demikian, karena 

tingkat pendidikan yang rendah dimasa otonomi 

daerah ini, sehingga dari sisi kualitas manajemen 

dan kualitas kerja masih kurang.   
 

Tabel 3. Pendidikan Responden (Karyawan) 

Pendidikan Jumlah Persen 

S1 1 2,78 % 

Diploma 4 11,11 % 

SLTA 24 66,67 % 

SMP 7 19,44 % 

Jumlah 36 100  % 

  Sumber:  Kantor Kecamatan Nisam Aceh Utara, 2019 

Oleh karena itu, perlu bagi Camat terus 

mendampingi dan mengkader termasuk tugas  

Camat dalam membina aparatur desa ini sehingga 

dapat berkembang dan mampu membantu tugas 

dalam membina desa yang menjadi tugasnya, 

khususnya pelayanan dalam menjalankan 

pemerintahan desa. 

Tabel 4.  Masa Kerja Responden (Sekretaris Desa) 

Lama (Tahun) Jumlah Persen 

≥ 8 Th 15 
41,67 % 

5 – 8 Th 10 
27,78 % 

3 - 5 Th 7 
19,44 % 

< 3 Th 4 
11,11 % 

Jumlah 36      100  % 

 Sumber: Penelitian di Kantor Kecamatan Nisam 

. 
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Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk menentukan 

data penelitian tiap-tiap variabel penelitian 

berdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, 

uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan 

normal probability plot. Data penelitian dikatakan 

berdistribusi normal jika data penelitian menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal (Ikhsan et al,2014). Hasil uji normalitas 

data dengan menggunakan normal probality plot 

dapat dilihat pada grafik 1. 

Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat bahwa data 

menyebar disekitar garis-garis diagonal dan 

mengikuti garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

Grafik 1. Uji Normalitas Data 

Uji Autokorelasi 

Autokorelasi mendeteksi adanya hubungan antara 

kesalahan pengganggu yang muncul pada data. 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang  

tidak terdapat autokorelasi antara kesalahan 

pengganggu. Pengujian autokorelasi dapat dilaku-

kan dengan menghitung Durbin Watson (d), 

dengan membandingkan nilai d terhadap dl dan du. 

Setelah menghitung nilai statistik selanjutnya 

dibandingkan dengan nilai tabel pada tingkat 

signifikan 5%. Berdasarkan tabel 5, nilai Durbin 

Watson adalah 2.166. Nilai dL adalah 1,52 dan dU 

adalah 1,72. Maka hasil uji tidak terdapat 

autokorelasi (Tabel 5). 

Tabel 5. Hasil Uji Autukorelasi 

R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

.913a .834 .824 1.07741 2.166 

Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat VIF dari masing-masing variabel. Nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) lebih rendah dari 

10 menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

yang serius antara variabel independen dalam 

model (Ghozali ,2005).  Hasil uji multikolinearitas 

ditampilkan pada tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Regresi Unstandardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

- 

- 

- 

(Constant) 2.174 1.497   

Diklat .660 .162 .250 4.007 

Pengalaman .312 .122 .250 4.007 

 

Dari informasi diatas, maka karena tolerance > 

0,10  atau  nilai  VIF < 10, maka dapat dinyatakan 

kedua variabel bebas dalam model regresi tidak 

terdapat multikolineritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas dapat diidentifikasi dengan 

menggunakan garfik scatter plot (Ikhsan et 

al,2014). Suatu model regresi disebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas jika data menyebar secara acak 

dan tersebar di atas ataupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Sebaliknya, jika data menyebar secara 

tidak acak dan terpola, maka heteroskedastisitas 

terjadi pada model regresi yang digunakan. Grafik 

2 memperlihatkan data menyebar secara acak dan 

tidak berpola pada sumbu Y. Dengan demikian, 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Grafik 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Uji regresi ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh variabel Diklat dan 

Pengalaman Kerja terhadap variabel Produktivitas 
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kerja pegawai. Berdasarkan hasil output SPSS, 

hasil persamaan regresinya sebagai berikut: 

Y  = 2,174+ 0,660 X1 + 0,312 X2    

Dari model regresi berganda diatas, kedua nilai 

koefisien regresi bernilai positif.  Sehingga dapat 

menjelaskan bahwa kedua varibel bebas (Dilat  dan 

Pengalaman kerja) memiliki pengaruh yang positif 

terhadap Produktivitas kerja pegawai. 

Model diatas, dapat teruji secara statistic-t, dan 

hasilnya signifikans, seperti dinyatakan dalam tabel 

berikut; 

Tabel 7. Uji Model Regresi X1, X2 terhadap Y 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

 (Constant) 2.174 1.497 1.453 .156 

Diklat .660 .162 4.079 .000 

Pengalaman .312 .122 2.564 .015 

 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, di 

dukung oleh penelitian akademik seperti : 

Cahyani Susana Dewi (2003), berjudul “Pengaruh 

Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan pada Perusahaan 

Mebel PT. Prolindo Originals Perkasa Klaten”.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat 

analisis regresi berganda, uji F, uji t dan koefisien 

korelasi berganda. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa secara bersama-sama variabel pendidikan 

dan pengalaman kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Juga Penelitian dari Didik Priyanto (2006),  

“Analisis Tingkat Pendidikan dan Pengalaman 

Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Bagian Keperawatan pada RS. Nirmala Suri 

Sukoharjo”. Tingkat pendidikan dan pengalaman 

kerja sama-sama memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. Di dalam penelitian ini, peneliti meng-

gunakan alat analisis regresi linear berganda, uji t, 

uji f dan determinasi. 

Dan penelitian dari Ferawanti (2005), berjudul 

“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman 

Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Bagian Kepera-watan pada Rumah Sakit Ortopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta”.  Dimana diper-

oleh bahwa secara bersama-sama tingkat pendi-

dikan dan pengalaman kerja memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Sedangkan faktor paling dominan dalam mempe-

ngaruhi produktivitas kerja karyawan adalah 

variabel pengalaman kerja. Penelitian ini 

menggunakan alat analisis regresi berganda, uji t, 

uji F, dan koefisien determinasi. 

5. Simpulan 

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpul-

kan beberapa hasil dari keseluruhan dalam 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

1).  Tingkat pencapaian diklat dalam menunjang 

kerja adalah mencapai  80,28 persen.  Dari hasil 

ini sudah  menunjukkan tingkat optimal.  

2). Tingkat pencapaian pengalaman kerja mendu-

kung kerja sebesar 81,39%. 

3). Tingkat pencapaian produktivitas kerja dari 

harapan dalam pekerjaan sebesar 81,56%. 

4).  Hasil analisis regresi bahwa Terdapat pengaruh 

Diklat (X1) terhadap Produktivitas kerja (Y) 

Pegawai di Kantor Kecamatan Nisam Kabu-

paten Aceh Utara.  Dan juga terdapat pengaruh 

Pengalaman kerja (X2) terhadap Produktivitas 

kerja (Y) Pegawai di Kantor Kecamatan Nisam 

Kabupaten Aceh Utara.   

5). Pengaruh Diklat (X1) lebih besar dari pada 

Pengalaman kerja (X2) terhadap Produktivitas 

kerja (Y) Pegawai di Kantor Kecamatan Nisam 

Kabupaten Aceh Utara. 

6). Hasil ukuran korelasi dan determinasi, 

diperoleh; sebesar 83,4% kontribusi variabel 

Diklat  dan Pengalaman kerja Pegawai terhadap 

Produktivitas kerja. 

7). Hasil model regresi antara Diklat dan 

Pengalaman kerja terhadap Produktivitas kerja 

yakni Y  = 2,174+ 0,660 X1 + 0,312 X2   , maka 

dari model tersebut menyatakan; a).Jika Pembe-

rian Diklat meningkat sebesar 10 persen, maka 

Produktivitas kerja akan meningkat sebesar  

6,60 persen.  Dan b). Jika dukungan Penga-

laman  kerja meningkat sebesar 10 persen, maka 

Produktivitas kerja akan meningkat sebesar  

3,12 persen. 
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