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ABSTRAKSJ 

Pengaruh seleksi dalam penempatan tenaga kerja dalam suatu perusahaan 
semakin penting artinya dalam upaya peningkatan produktivitas keIja karyawan 
seeara efektif dan efisien, Dalam peningkatan produktivitas kerja karyawan 
diperlukan faktor-faktor seleksi yang mendukung diantaranya keahlian, kerjasama 
dan pengalaman kerja, Penelitian ini bertujuan untuk : 

a) Mengetahui pengaruh seleksi dalam penempatan tenaga kerja secara 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. 
Pramono lrindo Jaya Sidoarjo, 

b) Mengetahui mana diantara faktor seleksi yaitu keahl ian, keljasama dan 
pengalaman yang mempunyai pengaruh dominan terhadap produktivitas kerja 
karyawan bagian produksi pada PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 
metode atau analisis statistik inferensial regresi linier berganda dengan metode SPSS 
10, Sampel yang diambil sebanyak 70 orang dari total populasi 175 orang karyawan 
bagian produksi PT. Pramono Irindo Jaya Sidoarjo dengan menggunakan teknik 
sample random sampling. Simpulan yang dapat diambil dan penelitian ini adalah 
sebagai berikul : 

L 	 Dengan menggunakan uji F menunjukkan bahwa 170 > F",bcl yaitu 422,183 
>2,68 maka flo ditolak dan HI diterima. Dengan demikian dapal dinyatakan 
bahwa seeara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara 
keahlian, kerjasama, dan pengalaman kelja dengan tingkal produktivitas kerja 
karyawan. 

2. 	 Dengan meng!,'1lnakan uji I menunjukkan bahwa : 
-Iwool < -II (-2,636), maka untuk variabel XI, Ho ditolak dan HI ditenma, untuk 
variabel X2 yang teIjadi adalah tz (2,51 ) > t"'ool yang berarti Ho ditolak dan HI 
diterima, sedangkan untuk variabel X3 yang tetjadi adalah 13 (10,651) > t"'ool 
yang berarti Ho ditolak dan HI diterima. Maka dapat dinyatakan bahwa 
keahlian, kerjasama, dan pengalaman kerja secara parsial mempunyai 
pcngaruh yang signilikan terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan 
bagian produksi PT Pramono lrindo Jaya Sidoarjo. Dan berdasarkan besar I 
hltung didapatkan variabel XJ memiliki nilai t hitung tcrbesar yang artinya 
variabel pengalaman ke~ja memiliki kontribusi terbesar atau mempunyai 
pengaruh dominan terhadap produktivitas kelja karyawan bagian produksi PT 
Pramono Irindo Jaya Sidoarjo. 
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