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5.1. Pengamb Pengalaman Kerja, Asal Daerah, dan Tingkat Pendidikan 

Seaara Serentak Terhadap Produktivitas Tukang Bata 

Hasil anaIisis data menunjukkan bahwa pengalaman keIja. asal 

daerah, dan tingkat pendidikan secara serentak berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas tukang bata pada proyek perumahan PT. Wirotomo 

Persada Sleman. Hal tersebut ditunjukkan dari basil pengujian regresi secara 

serentak dimana didapatkan nilai F sebesar 3.489 dengan p value sebesar 

0,017 50,05. Pengalaman kerja, asal daerah, dan tingkat pendidikan akan 

saling menguatkan untuk membentuk kemampuan dan skill yang diperlukan 

dalam menunjang produktivitas tukang batao 

Pengalaman kerja akan menempa kemampuan seorang tukang batao 

Pengalaman merupakan wabana pembelajaran agar tercapai kemampuan 

.yang tinggi. Dalam proses pekeIjaan bangunan tentunya banyak kendala dan 

hambatan yang terjadi dan banyak earn dilakukan lDltuk mengatasi hal 

tersebut. Pengalaman secara empiris akan menempa seorang tukang bata 

untuk dapat mengatasi segala hal dan rintangan berdasarkan pengalaman 

masa lalu. Semakin banyak pengalaman maka kemampuan dalam 

menyeJesaikao pennasaJaban-perrnasalaban dan kendala-kendala kerja 

secara cepat dan tepat akan semakin baik. Hal ini tentunya akan sangat 

berpengaruh telbadap produktivitas kerja tenaga bata. 
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Pengalaman kerja akan ditunjang dari asal daerah tukang bata. 

Kondisi lingkungan, kuItur dan sosial ekonomi suatu daerah akan 

berpengaruh tetbadap pembentukan karakter, sikap dan perilalumya dalam 

melakUkan suam peketjaan. Orang yang hidup dafam lingkungan yang 

minim sarana dan prasaraoa dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang 

ser17a terbatas, akan lOOih mandiri dan mempunyai motivasi I>ekerja yang 

ting~ serta lebih kreatif dalam mencari earn untuk menyelesaikan 

peketjaan. Sebaliknya orang yang hidup daIam lingIrungan yang serba ada 

dengan kondisi somal ekonomi masyarakat yang baik, akan cenden.mg 

kurang mandiri dan motivasi I>ekerjanya tidak tinggi. Karakter, sikap dan 

perilaku dalam bekerja yang dipengaruhi oleh asal daerah ditunjang dengan 

pengaLaman kerja akan sangat I>erpengaruh terhadap produktivitas tenaga 

batao 

Pengalaman kerja dan asal daerah akan semakin ditunjang dengan 

tinnJeat pendidikan dalam rnempengaruhi produktivitas kerja. Semakin 

tinggi tit1gkat pendidikan, maka pola pikimya semakin maju sehingga cara 

menyelesaikan sebuah masalab juga semakin baik. Selain itu semakin tinggi 

tingkat pendidikan, maka kemampu81ulya ulltuk merangkai pengalaman" 

pengalaman yang teJah didapatnya menjadi sebuah nilai bam yang berguna 

dalam meLakukan pekerjaan akan semakin tinggi. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan maka kemampuannya dalam melakukan analisis juga akan 

semakin tinggi, sehingga hal ini akan I>erpengaruh terhadap produktivitas 

kerja. 
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Pengalaman kerja, asal daerah, dan tingkat pendidikan banyalah 

sebagian dan faktor-taktor yang berpengaruh terhadap prodUktivitas kerJa. 

Hal ini ditunjukkan dari pengaruhnya yang hanya sebesar 20,3%. Adapun 

sisanya sebesar 79,1% dipengaruhi oIeh variabel lain di luar variabel 

penelitian. Faktor yang lain diantanmya adalah gaya kepemimpinan. 

kepuasan kel)'a, dan lain sebagainya. 

5.2.	 Pengaruh Peogalaman Kerja, Asal Daera~ dan Tingkat Peodidikan 

Secara Prsial Terhadap Produktivitas TUkang Data 

5.2.1	 Pengarub PengaJaman Kerja Terbadap Produktivitas Tukang 

Bata 

HasH penelitian ntet1unjukkan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh signifikan terbadap produktivitas tenaga bata pada 

proyek perumahan PT. Wirotomo Persada Sleman. Hal ini 

ditunjukkan dati pengujian regresi secara parsial dimana didapatkan 

nilai t-hitung untuk vaIiabel pengalaman ke'ja 5ebesar 3,322 dengan 

p value sebesar 0,002 ~ 0,05. Temuan penelitian ini disebabkan 

sebagian besar tukang bata mendapatkan ketnunpiIan dan 

pengetahuannya di bangunan dati pengalaman. Hal ini terlihat dati 

prom responden dimana didapatkan 92,5% tenaga SUSQn bata pada 
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proyek: perumaban PT. Wirotomo Persada Sleman mendapatkan 

ketrampilan dan pengetahuannya di bangunan dati pengaIaman. 

Berdasarkan profil responden tersebut, maka sangat logis 

pengalaman akan sangat berpengaruh terbadap produktivitas tenaga 

bata Semakin banyak pengaJarnan, maka akan semakln banyak 

pengetahuan ten.tang bangunan yang didapatkannya. Hal ini akan 

berguna untuk menyelesaikan pekeIjaan dengan benar dan dilakukan 

dengan cepat, sehingga produktivitasnya menjadi tinggi. 

5.2.2 Peogaruh Asal Daerah Terhadap Produktivitas Tukang Data 

Hasil peneIitian menunjukkan bahwa asal daerah tidak 

berpengaruh signifikan teIbadap produktivitas tenaga bata pada 

proyek perumaban PT. Wirotomo Persada Sleman. Hal ini 

ditunjukkan dati basil pengujian regresi sccara parsial dimana 

didapatkan tlilaf t-hitung untllk variabcl asal daerah seoesar -0,446 

dengan p value sebesar 0,686> 0,05. Temuan penelitian ini 

disebabkan karena tenaga susun bata pada proyek perumahan PT. 

Wirotomo Persada Sleman berasal dati daerah Sleman dan Bantu!. 

Kedua daerah tersebut relatif sarna dalarn hal kondisi lingkungan, 

kultur masyarakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. 

Kondisi yang sarna tersebut akan menempa karakter, sikap dan 
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perilakunya daIam bekelja yang juga relatif sarna, sebingga 

produktivitasnya relatifsarna. 

Selain itu pengaJaman bekeIja di bangunan dengan orang dati 

berbagai daerah, akan membuat tenaga susun bata berpengaIaman 

untuk mengikuti irnma keIja dari daerah-daerah lain. Tenaga susun 

bara yang berasaI dati daerah yang kurang mendukung terbentuknya 

karakter, sikap dan perilakunya daIam bekerja yang baik, akan 

terl>awa karakter dan sikap Qrang yang bekerja di tempat sarna yang 

berasal dati daerah lain. 

5.2.3 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Produktivitas Tukang 

Bata 

HasH penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas teoaga bata pada 

pruyt:k perumal1an PT. Wirotomo Persada SIeman. Hal ini 

ditunjukkan dati pengujian regresi secara parsial dimana didapatkan 

nilai t-mtung untuk van'abel pendidikan-I sebesar -0,446 dengan p 

value sebesar 0,686> 0,05 dan t-bitung untuk variabel pendidikan-2 

sebesar -2,592 dengan p value sebesar 0,055 > 0,05. Temuan 

penelitian ini disebabkan brena tenaga susun bata pada proyek 

peromahan PT. Wirotomo Persada SIeman mempunyai tingkat 

pendidikan yang reJatif sarna, yaitu sebagian besar SD dan SMP. 
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Tingkat pendidikan yang relatif rendah tersebut 

menyebabkan pola pikirnya menjadi relatif rendah. Hal tersebut 

menyebabkan kemampuannya dalam melakukan analisis dalam 

melakukan pekerjaan yang didapatkan dari pengalaman menjadi 

kurang, sebingga kumng berpengamh terbadap produktivitas ketja. 

PengaIaman-pengaiaman dalam menyelesaikan permasalahan

permasalaban dalam pekeIjaan tidak bisa dirangkai menjadi sebuah 

pengetahuan yang mempunyai nilai tambah bagi peningkatan skill 

dan kemampuannya 


