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Karyawan dalam  suatu  perusahaan memiliki kemampuan yang beragam,  
dilihat dari sektor-sektor ataupun divisi yang ditempatinya. Perkembangan  di 
bidang keterampilan dan pengalaman kerja membuat perusahaan harus semakin  
peka dalam peningkatan kualitas sumber daya yang dimilikinya. Terdapat juga 
sumber daya manusia atau karyawan yang menduduki jabatan tertentu dalam 
perusahaan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang  
diperlukan 

Permasalahan dalam penelitian ini, apakah ada pengaruh keterampilan 
terhadap kemampuan kerja karyawan pada PT. Pilar Utama Asia Medan, apakah 
ada pengaruh pengalaman kerja terhadap kemampuan kerja karyawan pada PT. 
Pilar Utama Asia Medan, dan apakah ada pengaruh keterampilan dan pengalaman 
kerja terhadap kemampuan kerja karyawan pada PT. Pilar Utama Asia Medan. 

Metode penelitian yang digunakan metode asosiatif. Penelitian asosiatif 
merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel 
atau lebih. Dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 40 responden. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan hasil penelitian uji-t 
diperoleh nilai t-hitung keterampilan sebesar sebesar 2,972 > t-tabel = 1,68709, 
artinya Ho ditolak dan H1 diterima. Jadi keterampilan secara parsial dapat 
mempengaruhi kemampuan kerja karyawan pada PT. Pilar Utama Asia Medan. 
Berdasarkan hasil penelitian uji-t diperoleh nilai t-hitung pengalaman kerja 
sebesar 2,646 > t-tabel = 1,68709, artinya Ho ditolak dan H2 diterima. Jadi 
pengalaman kerja secara parsial dapat mempengaruhi kemampuan kerja karyawan 
pada PT. Pilar Utama Asia Medan. Berdasarkan hasil penelitian uji-F diperoleh 
nilai F-hitung sebesar 9,933 > F-tabel = 3,25, maka dapat disimpulkan bahwa Ho 
ditolak dan H3 dapat diterima yaitu keterampilan dan pengalaman kerja secara 
bersama-sama (simultan) berpengaruh secara serempak terhadap kemampuan 
kerja karyawan pada PT. Pilar Utama Asia Medan. Disarankan hendaknya pihak 
PT. Pilar Utama Asia Medan terus memberikan keterampilan kepada karyawan 
karena merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kemampuan kerja 
karyawan. Agar pihak pihak PT. Pilar Utama Asia Medan lebih memperhatikan 
pengalaman kerja yang dimiliki karyawan dalam bekerja karena merupakan faktor 
yang berpengaruh terhadap kemampuan kerja karyawan. 
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PERNYATAAN  
 
 

 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul : 
 
PENGARUH KETERAMPILAN DAN PENGALAMAN KERJA 
TERHADAP KEMAMPUAN KERJA KARYAWAN PADA PT. PILAR 
UTAMA ASIA MEDAN 
 
Yang dibuat untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Manajemen 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam beberapa hal berikut : 

1. Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis hasil karya ini. 

2. Karya ilmiah ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari 

bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. 

3. Karya ilmiah ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan 

di lingkungan Universitas Dharmawangsa Medan atau Perguruan Tinggi atau 

instansi lainnya. 

4. Saya sadar sepenuhnya, jika dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini saya 

telah melakukan pelanggaran hak cipta baik disengaja ataupun tidak, maka 

saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur oleh Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

 

 

 
 

   Medan, 8 Oktober 2019 
 

                                                Penulis 
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