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ABSTRAK 

Produktivitas karyawan adalah suatu yang terjadi dari persyaratan kerja yang 

harus dilakukan oleh setiap karyawan. Hanya dengan sumber daya manusia yang 

bermutu dan memiliki ketrampilan yang memadai, perusahaan atau organisasi 

dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang sedang terjadi. Keberadaan 

sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memiliki peran yang sangat 

penting. Sebagai Intellectual Capital, seorang karyawan mempunyai tugas yang 

besar untuk melaksanakan kegfiatan perusahaan agar produktivitas kerja yang 

diharapkan oleh organisasi tercapai.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Mebel Mahoni 

Bersemi Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, dengan jumlah responden 50. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik 

pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 

seluruh karyawan Mebel Mahoni Bersemi Kecamatan Mlonggo Kabupaten 

Jepara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 

dengan bantuan Statistical Package For Science 20 (SPSS 20). 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan 

bahwa secara parsial Pengalaman Kerja dan Motivasi Kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Sedanghkan Kepuasan 

Kerja tidak berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Secara simultan 

Pengalam Kerja, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan 

tehadap Produktivitas Kerja Karyawan. 
 
 

Kata Kunci: Pengalaman Kerja, Motivasi, Kepuasan Kerja, Produktivitas 

Karyawan.  
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