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6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasH an~si& data, Iru;l,ka dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut : 

6.1.1.	 PengaIaman kerja, asaI daerah, dan tingkat pendidikan secara 

serentak berpengaruh signifikan terlIadap produktivitas tukang bata 

pada proyek penunahan PT. Wirotomo Persada SIeman. yang 

ditunjukkan dari basil pengujian regresi secara serentak dimana 

didapatkan niIai F sebesar 3.489 dengan p value sebesar 0.017 ;;;
 

0,05.
 

PengaIaman kerja. asaI daerah dan tingkat pendidikan berpengaruh
 

terbadap produktivitas kerja sebesar 20,3%, dengan variabel
 

pengalaman mempakan variabel yang paling dominan berpengaruh
 

terhadap produktivitas tenaga bata. Adapun sisanya sebesar 79,7%
 

dipengarubi oleh vafiabellain di luar variabeI penclitian.
 

6.1.2.	 Pengalaman kerja berpengaruh signifikan terbadap produktivitas 

tenaga bata pada proyek perumahan PT. Wirotomo Persada SIeman. 

yang ditunjukkan dari pengujian regresi secara parsial dimana 

didapatkan niIai t-hitung untuk variabel pengalaman keIja sebesar 

3,322 dengan p value sebesar 0,0025: 0,05. 
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6.1.3.	 Asal daerah tidak berpengaruh signifikan terbadap produktivitas 

tenaga bata pada proyek pennnahan PT. Wirotomo Persada Sleman, 

yang ditunjukkan dati basil pengujian regresi secara parsial dirnana 

didapatkan nilai t-bitung untuk variabel asal daerah sebesar -0,446 

dengan p value sebesar 0,686 > 0,05. 

6.1.4.	 Tingkat pendidikan tidak berpeng¥Uh signifikan terhadap 

produktivitas tenaga bata pada proyek: pernmahan PT. Wirotomo 

Persada Sleman, yang ditunjukkan dati pengujian regresi secara 

parsial dimana didapatkan nilai t-hitung untuk variabel pendidikan-l 

sebesar -0,446 dengan p value sebesar 0,686 > 0,05. 

6.2. Saran 

6.2.1.	 Bagi PT. Wirotomo Persada Sleman 

Hendaknya dapat diupayakan untuk memberikan pelatihan kepada 

tukang bata, terutama yang mempunyai kurang mempunyai 

penga)aman kerja. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan 

produktivitas tukang bata tersebut. Pelatihan tersebut dapat 

diberikan secara tidak langsung. misa1nya ketika sedang istirahat 

dengan mengevaluasi pelaksanaan kerja dan kemudian mengajarkan 

bagaimana cam melakukan kerja dengan baik dan cepat. 

6.2.2.	 Bagi Tukang Bata 

Hendaknya bagi tukang bata yang kurang dalam skill dan 

pengalaman, IDltuk dapat memperbatikan dan menimba ilmu dati 
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tukang bata yang mempunyai skill tinggi dengan pengalatnan yang 

luas, sehingga diharapkan skill dan kemampuanya meningkat dan 

produktivitas kerjanya juga meningkat. 

6.2.3.	 Bagi PeneIiti Selanjutnya 

Hendaknya dapat me1akukan peneIitian mengenm produktivitas 

tukang bam, dengan mengambiI variabel-variabel lain selain 

pengaJaman, asal daerah dan tingkat pendidikan. Hal ini diharapkan 

akan dapat mengidentifikasi faktor-faktor lain yang berpengaruh 

teriladap produktivitas tukang bata. 


