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Abstrak 

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai. Latar 

belakang dari penelitian ini adalah pengalaman kerja menjadi sesuatu yang 

dominan dalam suatu kerja dan kinerja pegawai merupakan sesuatu yang 

berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan kerja. Selain itu juga 

adanya tanggapan bahwa kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Laham 

belum maksimal, yang dikarenakan pengalaman kerja yang kurang baik. 

Hipotesis dari karya ilmiah ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan 

Laham Kabupaten Mahakam Ulu.  Jenis penelitian ini menurut tingkat 

eksplemantasinya adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dengan menggunakan 

teknik sampel random sampling maka didapat sampel sebanyak 58 orang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan observasi langsung di 

lapangan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis statistik 

menggunakan rumus korelasi product moment, regresi linier, kecermatan 

prediksi dan koefisien deteraminasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, 

pertama, ternyata kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Laham sangat 

meningkat. Hal ini dapat diketahui dari analisis variabel kinerja pegawai 

yang menyatakan bahwa kinerja pegawai adalah sangat baik. Kedua terdapat 

hubungan (korelasi) yang positif dan signifikan antara pengalaman kerja 

terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam 

Ulu, dengan korelasi 0,049 ketiga, pengalaman kerja mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Laham 

Kabupaten Mahakam Ulu. Keempat, besarnya pengaruh pengalaman kerja 

adalah 4,9% yang berarti bahwa sisanya yang 95,1% dipengaruhi oleh 

variabel-variabel atau faktor-faktor lain. 
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Pendahuluan 

Peran dan kinerja dari karyawan atau pegawai sangatlah penting agar 

tercapainya tujuan dari suatu organisasi, sehingga menjadi tempat atau wadah 

bagi para karyawan atau pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 

masing-masing sesuai dengan bidangnya. Para pegawai juga dituntut agar 

mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan cepat, tepat dan teliti, 

agar nantinya tujuan dari organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang telah 

diharapkan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas, kuantitas dan 

mutu dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan suatu 

organisasi dapat dikatakan baik karena sumber daya manusianya yang 

mempunyai kualitas, kuantitas dan mutu yang baik. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk dan 

mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Maka, dengan adanya konsep megenai 

otonomi daerah ini, daerah lebih mudah untuk berkerja dan bertindak walaupun 

tetap mengacuh pada perundang-undangan yang ada. Salah satu kewenangan 

diberikan yaitu pengelolaan urusan pemerintahan dan aparatur daerah. Oleh 

karena itu pegawai harus dan perlu terus mengembangkan diri agar pelayanan 

yang diberikan mampu memuaskan masyarakat. 

Seorang aparatur sipil negara yang memiliki kopetensi dibidang yang 

ditekuninya adalah aparatur yang profesional. Robotham (1996:27), “kopetensi 

yang diperlikan seseorang tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal 

maupun pengalaman”.Sebagai aparatur sipil negara (ASN) haruslah mengerti 

dan memahami tentang tugas pokok dan fungsi dari aparatur sipil negara itu 

sendiri. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang intinya mengatur tentang a). Jenis, Status dan Kedudukan; b). 

Jabatan ASN; c). Hak dan Kewajiban; d). Kelembagaan; e). Mutasi, 

Penggajian, dan Pemberhentian; f). Pemberhentian; g). Pengisian Pimpinan 

jabatan tinggi; h). Pengisian jabatan tinggi di instansi pusat; i). Jadi pejabat 

negara; j). Organisasi dan penyelesaian sengketa; k). Ketentuan peralihan, serta  

menjelaskan tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara (ASN) dalam 

memberi pelayanan kepada masyarakat. Pokok-pokok dari undang-undang 

tentang aparatur sipil negara di atas telah di setujui oleh DPR-RI pada rapat 

paripurna, 19 desember 2013, Rencana Undang–Undang (RUU) Aparatur Sipil 

Negara (ASN) pada 15 januari 2014 telah disahkan oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara.  
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Kerangka Dasar Teori 

Pengalaman kerja 

Menurut Ranupandojo (2002:18), megatakan pengalaman kerja adalah 

ukuran lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat 

memahami tugas-tugas sesuatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.  

Pengalaman kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pada sebuah organisasi 

sangatlah penting perannya. Seorang pegawai yang memiliki pengalaman kerja 

lebih banyak tentu akan lebih mengerti apa yang harus dilakukan ketika 

menghadapi sebuah masalah yang muncul. Selain itu pegawai tersebut akan 

lebih cepat dalam bekerja dan tidak harus beradaptasi dangan tugas yang 

dijalankan kerena sudah memiliki pengalaman. Sehingga organisasi akan lebih 

mudah mencapai tujuan organisasi kerena didukung oleh para pegawai yang 

sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. 

Menurut Hitzman (Muhibbin Syah, 1995:89) mengatakan “pengalaman 

yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme dapat dianggap sebagai 

kesempatan belajar”. Hasil belajar dari pengalaman kerja akan membuat orang 

tersebut kerja lebih efektif dan efisien. Pengalaman akan membentuk 

pengetahuan dan ketrampilan serta sikap yang lebih menyatu pada diri 

seseorang, jika bidang pekerjaan yang ditangani selama masih bekerja 

merupakan bidang yang sejenis yang pada akhirnya akan membentuk 

spesialisasi pengalaman kerja diperoleh selama seseorang bekerja pada suatu 

perusahaan dari mulai masuk hingga saat ini. Selain itu pengalaman dapat 

diperoleh dari tempat kerja sebelumnya yang memiliki bidang pekerjaan yang 

sama dengan yang sedang dihadapi. Banyak sedikitnya pengalaman kerja akan 

menentukan atau menunjukan bagaimana kualitas dan produktivitas seseorang 

dalam bekerja, artinya mudah sukarnya atau cepat lambatnya seseorang dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan akan dipengaruhi oleh seberapa banyak orang 

tersebut telah memiliki pengalaman kerja dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. Ini berarti pengalaman akan juga mempengaruhi kemampuan 

dalam bekerja. 

Pengalaman kerja mempunyai pengaruh terhadap banyaknya produksi, 

besar kecilnya dan efisiensi yang dapat dilihat dari hasil produksi tenaga kerja 

yang diarahkan. Dalam pengertian lain, pengalaman kerja juga dapat 

diperoleh dengan melewati masa kerja yang telah dilakui disuatu tempat kerja. 

Pengalaman kerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang dimanifestasikan 

dalam jumlah masa kerja akan meningkatkan kemampuan dan kecakapan 

kerja seseorang sehingga hasil kerja akan semakin meningkat. 

Pengalaman kerja tidak hanya menyangkut jumlah masa kerja, tetapi lebih 

dari juga memperhitungkan jenis pekerjaan yang pernah atau sering dihadapi. 

Sejalan dengan bertambahnya pekerjaan, maka akan semakin bertambah pula 

pengatahuan dan ketrampilan seseorang dalam bekerja. Hal tersebut dapat 

dipahami karena terlatih dan sering mengulang suatu pekerjaan sehingga 

kecakapan dan ketrampilan semakin dikuasai secara mudah, tetapi sebelumnya 
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tanpa latihan, pengalaman-pengalaman yang pernah dimiliki akan menjadi 

berkurang bahkan terlupakan. Dari uraian beberapa di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengalaman kerja adalah tingkat peguasaan pengetahuan serta 

keterampilan seseorang dalam pekerjaan yang dapat diukur dari masa kerja dan 

dari tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pengalaman seorang 

pegawai dalam bekerja seharusnya dipandang sebagai sumber daya potensial 

dalam mengelola perubahan dirinya. 

 

Kinerja Pegawai 

Menutut Mangkunegara (2005:6), menyatakan bahwa kinerja Sumber 

Daya Manusia merupakan istilah dari kata Job performance atau Actual 

performance (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang karyawan/pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Hakim (2006:12) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang 

dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu 

tersebut dalam suatuperusaan dalam suatu periode waktu tertentu, yang 

dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusaan 

dimana individu tersebut bekerja. Handoko (2001:10) menyatakan bahwa 

kinerja (perfomance appraisal) adalah proses melalui mana organisasi-

organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan dimana dalam 

kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan 

memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja 

mereka. Handoko (2002:12) mengistilahkan kinerja (perfomance) dengan 

prestasi kerja yaitu proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai 

prestasi kerja karyawan. Kinerja pegawai merupakan aspek yang penting dalam 

menejemen sumber daya manusia. Sedarmayanti (2007:7) menyatakan bahwa 

kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengatahui 

apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya secara 

keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus 

dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya). 

Hasil kerja seseorang akan memberikan umpan balik bagi orang itu sendiri 

untuk selalu aktif melakukan pekerjaannya secara baik dan diharapkan akan 

menghasilkan mutu pekerjaan yang baik pula. Pendidikan mempengaruhi 

kinerja seseorang kerena dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk 

berinisiatif dan berinovatif dan selanjutnya berpengaruh terhadap kinerjanya. 

 

Hubungan Pengalaman Kerja dengan Kinerja Pegawai 

Pengalaman kerja sangat berperan dalam meningkatkan Kinerja Pegawai. 

Pegawai akan lebih mudah dan cepat dalam melaksanakan pekerjaan atau 

tugasnya, karena mempunyai pengalaman yang lebih dalam pekerjaannya. 

Sehingga ini akan meningkatkan kinerja nya dan juga meningkatkan kinerja 

perusahaan. Adanya hubungan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawi di 
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dukung oleh pendapat dari Robbins dan Timothy (2008 :162) menyatakan 

bahwa: “Bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan seseorang dalam bekerja yang tampaknya menjadi sebuah dasar 

perkiraan yang baik atas kinerja pegawai”. 

Setiap faktor ini pasti memberi pengaruh, walaupun ada yang dominan dan 

tidak, pengalaman kerja adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi 

kinerja, di mana pengalaman kerja pegawai yang mampu membuat pegawai 

untuk bekerja lebih kreatif dan inovatif  karena telah memiliki pengalaman 

dalam mengatasi suatu masalah dan kendalah-dalah dalam menyelesaikan 

tugas.  Memang jika berbicara tentang organisasi tidak terlepas dari masalah 

kinerja pegawai dan hal ini tidak habis-habisnya untuk dibahas. Oleh karena itu 

penilaian terhadap prestasi kerja menjadi sangat penting bagi suatu organisasi, 

dimana organisasi juga sebagai alat pendorong untuk meningkatkan kemampun 

pegawai yang nantinya berdampak pada kinerja pegawai itu sendiri. 

Menurut Manulang (1994:15), pengalaman kerja adalah peroses 

pembentukan pengatahuan atau keterampilan tentang metode suatu pekerjaan 

kerena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. 

Menurut Mangkunerga (2006:67), Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberika. 

 

Pengaruh antara Pengalaman Kerja dengan Kinerja 

Pengalaman sebagai keseluruhan pelajaran yang dibentuk oleh seorang 

dari peristiwa-peristiwa yang dilalui dalam pelajaran hidupnya. Hasil penelitian 

ini pengalaman kerja diperlukan untuk meningkatkan efektif sumber daya 

manusia dalam perusaan, tujuannya untuk memberikan kepada perusaan suatu 

kerja yang efektif dan bagi tenaga kerja sendiri sebagai sarana peningkatan 

produktivitas kerja. Semakin lama orang bekerja pada sustu organisasi, 

semakin pengalaman pula. Tetapi kecakapan akan selalu meningkat dengan 

meningkatnya pengelaman kerja. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

teori tersebut adalah yang dilakukan oleh Basuki (2009:55) yang menyatakan 

bahwa ada pengaruh yang Signifikan pengalaman kerja terhadap kinerja 

karyawan di Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan 

adanya pengalaman kerja akan memberikan dampak bagi kemampuan pegawai 

dalam menyelesaikan dan mengerjakan suatu tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan dengan muda karena menurut pengalaman yang mereka punya. Hal 

ini akan memberikan pengaruh yang besar terhadap tercapainya tujuan dari 

Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. 

 

Metode Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan adalah bertempat di Kantor Kecamatan 

Laham Kabupaten Mahakam Ulu yang terletak di desa Laham Baru. Lama 

proses penelitian ini dilakukan yaitu memakan waktu kurang lebih tiga bulan 
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yaitu dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017. Populasi 

adalah keseluruhan objek yang akan diteliti dan yang akan dijadikan sumber 

pengambilan sampel. pegawai Kantor Kecamatan Laham pada tahun 2017 

berjumlah 58 orang. Guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, penulis meneliti sampel dari pegawai yang menjadi objek penelitian. 

Teknik pengumpulan data adalah suatu hal yang juga perlu digunakan 

untuk memperoleh dan menegai masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini 

penulis menggunakan beberapa teknik yang berkaitan langsung dengan 

permasalahan yang dihadapi dalam penelitian yang dilakukan penulis ini, yaitu 

mengenai pengalaman kerja dan kinerja pegawai di kantor Kecamatan Laham 

Kabupaten Mahakam Ulu. Penggunaan data oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1.   Membagikan angket/Kuesioner yaitu berupa rangkaian pertanyaan yang 

disusun secara sistematis oleh penulis dalam sebuah daftar 

pertanyaanyang kemudian diberikan kepada para narasumber atau 

pegawai yang dalam hal ini disebut sebagai responden untuk nantinya 

mengisi angket yang dibagikan. 

2.  Mengambil dokumentasi untuk menggumpulkan data dalam bentuk 

visual/foto serta peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-

buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum yang 

berhubungan dengan masalah penelitian ini agara dapat dijadikan bahan 

bukti. 

Pengukuran merupakan angka-angka pada suatu variabel. pengukuran 

menjadi penting karena dengan pengukuranlah suatu penelitian akan 

menghasilkan gambaran yang lebih teliti mengenai gejala yang timbul. Dalam 

penelitian ini menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang tentang 

fenomena sosial (Sugiono, 2009:93), dimana skala ini digunakan untuk 

mengatur pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Laham. mengenai kritaria atau skor jawaban responden dalam 

penelitian ini dikelompokan dalam nilai skala 5 jenjang dan masing-masing 

diberi nilai yaitu : 

Dalam penelitian ini dikelompokan dalam skala 5 jenjang (jawaban a 

diberi nilai 5; jawaban b diberi nilai 4; jawaban c diberi nilai 3; jawaban d 

diberi nilai 2; jawaban e diberi nilai 1). Untuk keperluan analisis kualitatif, skor 

jawaban responden/skor mentah yang berbentuk data ordinal diubah kedalam 

data interval dengan formula dalam Riduwan (2003:155) yaitu jenis penelitian 

dalam kegiatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

diukur berdasarkan tingkat ekplansinya yang merupakan penelitian asosiatif. 

Penelitian mengenai asosiatif/hubungan bertujuan untuk mengetahui suatu 

hubungan sebab akibat yaitu antara latar belakang pendidikan dan pengalaman 

kerja sebagai variabel bebas dengan kinerja pegawai sebagai variabel terkait. 

Dari karakteristik responden dilihat dari pegawai kantor, yaitu populasi yang 
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berjumlah 58 Dijelaskan bahwa sebagian besar Pegawai Kantor Kecamatan 

Laham dapat  dalam Lama Kerja yang memilih sangat membantu memilih 26 

orang atau 44,82% hal ini dapat di tingkatkan lagi. 

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS Statistics 20.0 diperoleh 

hasil korelasi product moment antara X dan Y yaitu r =0,221 Jadi terdapat 

pengaruh antara pengalaman kerja dengan kinerja pegawai di Kantor 

Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 0,221 Serta diketahui 

pula Ftest < Ftabel (2,867<2, 37) maka korelasi tidak signifikan atau dapat 

dikatakan pengalaman kerja memiliki hubungan tetapi tidak signifikan dengan 

kinerja pegawai di kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data kuantitatif, 

yakni analisa yang digunakan untuk mencari pengarauh atau hubungan antara 

variabel (X) dan variabel (Y) dengan menggunakan SPPS versi 10.1. adapun 

teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis antara lain Regresi Linier  

memandang satu variabel sebagai variasinya dipengaruhi (dependent) oleh 

variabel lainnya. Variabel yang mempengaruhi ini disebut variabel bebas dan 

variabel yang dipengaruhi ini disebut variabel tak bebas atau variabel terkait. 

Untuk menghitung besarnya pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel 

(Y) digunakan analisis regresi linier. Dalam Kerlinger dan Pedhazur (2004:18) 

Persamaan umum rumus garis regresi linier sederhana adalah sebagai berikut : 

Sedangkan untuk menguji linieritas regresi (siknifikan atau tidak regresi) 

digunakan Fhitung sebagai pengujinya. Adapun rumusan dari Fhitung  dalam 

Kerlinger dan Pedhazur (2001:23) yaitu regresi linier berganda merupakan 

angka yang menunjukkan arah dan kuatnya pengaruh antara dua variabel secara 

bersama-sama atau lebih dengan variabel lain yaitu untuk mengetahui pengaruh 

dari variabel Pengalaman kerja terhadap Kinerja Pegawai. Maka digunakan 

analisis regresi linier berganda (multiple regression). 
Dengan menggunakan bantuan komputer melalui program Statistical 

Package For Social Science (SPSS) versi 15.0 maka hasil regresi linier 

sedarhana dari penelitian di atas, dapat di lihat dalam table  4,25. Dari hasil 

linier berganda diperoleh data sebagai berikut a = 45,207, b = 0,607. Untuk 

mengetahui apakah persamaan gars linier tersebut signfkan atau tidak, maka 

perlu dicek dengan Ftest. Dengan menggunakan komputer diperoleh Ftest sebesar 

2,867 (selengkapnya lihat lampiran 9). Sedangkan dengan melihat Ftabel untuk 

taraf kesalahan 5% diperoleh nilai sebesar 4,01 (lihat lampiran 10). Hal ini 

berarti Ftest < Ftabel atau (2,867 < 4,01) maka persamaan garis regresi tersebut 

adalah tidak sgnifikan yang berarti tidak dapat dipakai untuk mengetahui 

hubungan pengaruh tersebut. Dengan nilai koefisien b sebesar 0,607 maka 

diperoleh ttest sebesar 1,693 (lihat lampiran 11). Dan untuk mengetahui apakah 

koefisien regresi tersebut signfkan atau tidak maka dibandingkan ttest dengan 

ttabel diketahui sebesar 1,296 dan ttest variabel pengalaman kerja sebesar 0,607. 
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Hal ini menunjukkan bahwa nilai ttest lebih besar dibandingkan dengan ttabel. 

Maka signifikan, jadi pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai di 

Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu adalah signifikan. 

Untuk mengetahui kecermatan prediksi dari regresi tersebut maka 

dilakukan dengan cara membandingkan antara standar deviasi dari Y (Sy) 

dengan Standar Of Estimete (SEest), dimana standar deviasi dari Y (Sy) dapat 

dilihat dalam table 4.26 berikut ini. Dari tabel di atas, bisa dilihat nilai Y (Sy) = 

4,498. Dengan menggunakan bantuan komputer maka bisa mengetahui nilai 

SEest yaitu 4,426 (lihat lampiran 9). Dengan demikan maka Sy > SEest. Hal ini 

menunjukkan bahwa prediksi tersebut di atas cermat. Analisis ini digunakan 

untuk mengetahui presentase pengaruh dari variabel pengalaman kerja (X) 

terhadap Kinerja Pegawai (Y) di Kantor Kecamatan Laham Kabupaten 

Mahakam Ulu.nDengan bantuan komputer menggunakan program SPSS 

diperoleh hasil sebesar 0,049. Dengan demikian, untuk mengetahui koefisien 

determinasi atau koefisien penentu maka digunakan rumus sebagai berikut. Ini 

berarti besarnya pengaruh variabel Pengalaman Kerja terhadap variabel Kinerja 

Pegawai adalah sebesar 4,9%. Hal ini juga menjelaskan bahwa sisa pengaruh 

sebesar 95,1% adalah merupakan pengaruh dari variabel-variabel lain di luar 

dari variabel pengalaman kerja mempunyai pengaruh sebesar 95,1% terhadap 

kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan pada uraian dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pengalaman kerja mempunyai hubungan (korelasi) yang positif terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu 

hal tersebut menunjukan bahwa semakin baik pengalaman kerja, maka 

semakin baik pula kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Laham 

Kabupaten Mahakam Ulu. 

2. Pengaruh yang terjadi dalam penelitian ini adalah jika variabel pengalaman 

kerja berubah besar satu satuan, maka akan meningkatkan juga variabel 

kinerja pegawai. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif tetapi tidak signifikan pada variabel pengalaman kerja terhadap 

kinerja pegawai pada variabel pengalaman kerja yang menunjukan nilai 

tertinggi terdapat pada indikator tingkat pengatahuan dan keterampilan, hal 

tersebut dilihat dari sebagian besar pegawai yang mampu untuk saling 

menghargai sesama pegawai. Sedangkan pada variabel kinerja pegawai 

yang menunjukan nilai tertinggi terdapat pada indikator kuantitas dan 

kualitas. 

3. Model dalam penelitian ini menggunakan analisis koefisien determinasi, 

ternyata pengalaman kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai 
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pada Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini 

mengisarahkan bahwa kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Laham 

Kabupaten Mahalam Ulu juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 

diluar variabel pengalaman kerja.  

Sedangkan saran-saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan penelitian ini, ternyata kinerja pegawai pada Kantor 

Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dapat dikatakan tinggi, 

maka seharusnya kondisi seperti ini perlu kita pertahankan untuk dapat 

meningkatkan pelayanan yang lebih baik agar masyarakat selalu 

menjalani komunikasi dan koordinasi antara sesama pegawai untuk 

mewujudkan kerja sama yang lebih baik lagi. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa pengalaman 

kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Karena semakin banyak 

pengalaman kerja maka semakin tinggi  pengalaman kerja yang dimiliki 

seseorang pegawai yang akan membantu meningkatkan kinerja pegawai 

agar semakin baik maka seseorang pegawai  merasakan sangat terbantu 

adanya pengalaman yang dimilikinya.  

3. Dikarenakan pengalaman kerja juga dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lain yang persentasinya tergolong tinggi maka sudah selayaknya 

dilakukan penelitian yang berkaitan dengan kinerja pegawai pada Kantor 

Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dengan menggunakan 

variabel-variabel lain diluar variabel pengalaman kerja. Hal ini bertujuan 

untuk mengatahui faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai pada Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. 

Dengan demikian berdasarkan faktor-faktor tersebut diharapkan akan 

ditemukan strategi lain untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai pada 

Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. 
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