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MOTTO 

 Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan dengan 

kesanggupannya.  

(Q.S. Al-Baqoroh : 286) 

 

 Sungguh, bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, 

jika kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas lain dengan 

sungguh-sungguh dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

memohon dan mengharap  

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 

 

 Manusia boleh tidak memiliki kekayaan, kedudukan, keturunan, 

ilmu yang tinggi, kecantikan, kekuasaan, dll. Tetapi manusia tidak 

boleh memiliki Allah SWT dalam hidupnya. “Bermimpilah karena 

Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu” 

(Andrea Hirata) 
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ABSTRAK 

 

Antutyas Fitrianingrum, NIM 1621100003, Skripsi, Jurusan Manajemen. 

Pengaruh Lingkungan Kerja, Pengalaman Kerja dan Motivasi Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Klaten. 

 

  Penelitian ini mengambil topik pengaruh lingkungan kerja, pengalaman 

kerja dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 140 pegawai dan sampel diambil 70 

pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengumpulan data primer. Berdasarkan hasil analisis 

diketahui semua item pertanyaan valid serta reliabel. Sedangkan berdasarkan 

analisis regresi linier berganda diketahui persamaan regresi Y = 1,517 + 0,167 X1 

+ 0,122 X2 + 0,642 X3. Dalam pengujian hipotesis dengan Uji T untuk variabel 

lingkungan kerja diketahui nilai thitung < ttabel yaitu 1,601 < 1,996 dan nilai 

signifikasi > nilai toleransi kesalahan 0,05 yaitu 0,114 > 0,05, sedangkan untuk 

variabel pengalaman kerja diketahui nilai thitung <  ttabel yaitu 1,569 < 1,996 dan 

nilai signifikasi > nilai toleransi kesalahan 0,05 yaitu 0,122 > 0,05, sedangkan 

untuk variabel motivasi kerja thitung > ttabel yaitu 7,109 > 1,996 dan nilai signifikasi 

< nilai toleransi kesalahan yaitu 0,000 < 0,05. Dan untuk uji F, nilai Fhitung  sebesar 

41,555 dengan signifikan 0,000. Hal ini membuktikan bahwa nilai Fhitung > Ftabel 

yaitu 41,555 > 2,74 , dan nilai signifikan < nilai toleransi kesalahan 0,05. Dan dari 

uji koefisien determinasi diketahui nilai adjusted R square sebesar 0,638.  

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa 0,638 atau 

63,8% variabel produktivitas kerja dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel 

lingkungan kerja, pengalaman kerja dan motivasi kerja 36,2%, dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

Kata Kunci : Lingkungan Kerja, Pengalaman Kerja, Motivasi Kerja, 

Produktivitas Kerja. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam 

pencapaian tujuan suatu instansi/perusahaan karena dapat menentukan 

keberhasilan perusahaan. Sumber daya manusia yang berkinerja baik dan 

produktivitas yang optimal agar mencapai tujuan pasti dibutuhkan di 

setiap perusahaan. Sikap dan tindakan sumber daya manusia setiap hari 

merupakan gambaran kinerjanya dan dapat mempengaruhi produktivitas 

instansi/perusahaan keseluruhan. Jadi sangatlah penting bagi 

instansi/perusahaan untuk memelihara dan meningkatkan kinerja 

karyawan untuk mencapai tujuan instansi/perusahaan (Sofi Istomo, 2012). 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar 

para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan (Nitisemito, 2012). Dalam instansi/perusahaan 

lingkungan kerja yang baik memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

produktivitas kerja pegawai. Karena lingkungan kerja merupakan salah 

satu hal yang dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik. Dalam 

suatu instansi/perusahaan lingkungan kerja yang baik dilihat dari suasana 

kerja (yang meliputi: penerangan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, 

tersedianya alat-alat pengaman, suara bising yang ditekan seminimal 

mungkin), dari kondisi hubungan pegawai serta tersedianya fasilitas 
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pendukung lain. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan instansi 

akan sangat berpengaruh langsung terhadap semangat kerja pegawai 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas.  

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau 

keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan 

karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas kerja (Manulang, 1984). 

Proses penambahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta sikap pada 

diri seseorang telah terjadi dengan adanya pengalaman kerja, sehingga 

dapat menunjang dan pengembangan diri dengan perubahan yang ada. 

Bagi kepentingan karirnya dimasa yang akan datang pengalaman seorang 

pegawai memiliki nilai yang sangat berharga. Pengalaman kerja 

menunjukkan berapa lama agar upaya seorang pegawai bisa bekerja 

dengan baik. Disamping itu pengalaman kerja meliputi banyaknya jenis 

pekerjaan yang pernah ia duduki oleh seseorang dan lamanya mereka 

bekerja pada masing-masing pekerjaan tersebut. Dengan demikian masa 

kerja merupakan faktor individu yang mempengaruhi karir pegawai. 

Melalui pengalaman kerja seorang pegawai akan merasakan kepuasan 

kerja yang tinggi, dengan semakin banyaknya pengalaman kerja maka 

tingkat kepuasan akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan produktivitas kerja pegawai dalam penelitian ini antara lain: 

lingkungan kerja, pengalaman kerja dan motivasi kerja. Pemberian 

motivasi kepada pegawai dilakukan demi kemajuan dan tujuan dari 

instansi  tersebut. Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi, pegawai 
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bekerja lebih giat didalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan 

motivasi kerja yang rendah pegawai tidak mempunyai semangat bekerja, 

mudah menyerah, dan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Tercapainya suatu tujuan instansi atau perusahan tidak lepas dari 

produktivitas sumber daya manusia di dalamnya. Kurangnya tanggung 

jawab terhadap pekerjaan merupakan salah satu faktor yang menjadi 

penyebab rendahnya produktivitas kerja pegawai.  

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagai satuan kerja perangkat 

daerah Kabupaten Klaten yang terletak Jl. Pemuda No. 313 Tonggalan 

Klaten Tengah. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

terdiri dari 100 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 40 Tenaga Kontrak. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten merupakan salah satu instansi 

Pemerintah Daerah Klaten yang bertugas dalam bidang kesehatan. Sebagai 

instansi pemerintahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten selalu berupaya 

yang terbaik dalam kinerjanya untuk mencapai Visi dan Misi nya. Kondisi 

nyata yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, lingkungan 

kerjanya belum seluruhnya sesuai dengan penjelasan di atas. Tempat kerja 

yang cukup dalam penerangan cahaya, tempat kerja yang tidak bising 

walaupun dekat dengan jalan, tetapi kondisi tempat kerja di Dinas 

Kesehatan tersebut sempit.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten, ditemukan beberapa pegawai yang pada pagi harinya 

semangat dalam bekerja dan setelah waktu memasuki siang hari beberapa 



4 
 

 

pegawai bersantai-santai dalam bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa 

pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mengalami kejenuhan, 

kejenuhan pegawai dapat dilihat pada saat jam kerja berlangsung yang 

ditunjukkan dari raut muka beberapa orang pegawai yang kurang 

bersemangat. Penelitti juga melihat fenomena bahwa ada beberapa 

pegawai yang melimpahkan pekerjaannya kepada tenaga kontrak yang 

terlewat batas dan adanya pegawai yang mendelegasikan tugasnya kepada 

pegawai lainnya yang belum mengetahui substansi dari tugas tersebut. 

Demi meningkatkan kesehatan masyarakat, dan pelayanan umum bidang 

kesehatan secara merata, pegawai menjalankan tugas dan fungsi pokok 

sebagai gambaran Produktivitas Kerja pada Dinas Kesehatan. Agar 

produktivitas kerja dapat tercapai, diharapkan seorang pegawai memiliki 

motivasi kerja yang timbul dari diri sendiri maupun orang lain.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik 

untuk mengambil judul penelitian ”PENGARUH LINGKUNGAN 

KERJA, PENGALAMAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS 

KESEHATAN KABUPATEN KLATEN”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

  Pertumbuhan sumber daya manusia yang semakin besar jumlahnya 

menuntut setiap perusahaan harus pandai memilih dan menempatkan 

pegawai di bidang yang tepat dan sesuai. Selain itu banyak faktor yang 
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mempengaruhi tingkat produktivitas kerja di suatu instansi, contohnya 

adalah lingkungan kerja, pengalaman kerja dan motivasi kerja yang 

terkadang instansi atau perusahaan tidak begitu memperhatikan faktor 

tersebut dengan teliti. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan maka 

dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut : 

1. Lingkungan Kerja 

Lingkungan Kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan (Nitisemito, 2012). 

2. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau 

keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan 

karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang, 

1984). 

3. Motivasi Kerja 

Motivasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 

suatu aktivitas tertentu, motivasi seringkali diartikan sebagai factor 

pendorong perilaku seseorang (Sutrisno, 2013). 
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4. Produktivitas Kerja  

Produktivitas kerja adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang 

lebih banyak daripada ukuran biasa yang telah umum. (The Liang Gie, 

1981).  

 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya, maka 

dikemukakan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut :  

1. Variabel yang akan diuji adalah lingkungan kerja, pengalaman kerja, 

dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai.  

2. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja, pengalaman kerja dan 

motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai penelitian ini 

dilakukan di DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN. 

 

E. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten? 
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4. Bagaimana lingkungan kerja, pengalaman kerja dan motivasi kerja 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

2. Untuk menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas 

kerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja 

pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

4. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja, pengalaman kerja dan 

motivasi kerja terhadap produktivitas kerja pegawai pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

khususnya terkait dengan variabel yang diteliti, pengaruh antara 

variabel dan penyelesaian skripsi. 
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2. Bagi perusahaan, sebagai masukan bagi pimpinan perusahaan, 

untuk dapat memperbaiki atau lebih meningkatkan produktivitas 

kerja pegawai melalui lingkungan kerja, pengalaman kerja dan 

motivasi kerja. 

3. Bagi pihak lain sebagai bahan referensi dan penelitian selanjutnya. 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori-teori dan literatur yang relevan dan dijadikan acuan, 

belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Jadi, hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap 

rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban yang empirik 

(Sugiyono, 2011). 

Maka, hipotesis dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut : 

a. Hipotesis 1 : Lingkungan Kerja (X1) berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja pegawai (Y) 

b. Hipotesis 2 : Pengalaman Kerja (X2) berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja pegawai (Y)  

c. Hipotesis 3 : Motivasi Kerja (X3) berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja pegawai (Y) 
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d. Hipotesis 4 : Lingkungan Kerja (X1), Pengalaman Kerja (X2) 

dan Motivasi Kerja (X3) berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan (Y) 

 

I. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian merupakan gambaran umum bagian suatu penelitian. 

Menurut (Djarwani, 1990), tujuan dari kerangka penelitian adalah 

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan 

data. Dalam penelitian ini kerangka penelitian disajikan peneliti pada 

gambar berikut : 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

  

    H1 

 

    H2 

 

 

 

       H3 

 

       H4 
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J. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka disusunlah 

sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, alasan pemilihan 

judul, penegasan judul, batasan masalah, perumusan masalah, 

manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari produktivitas, 

lingkungan kerja, pengalaman kerja dan motivasi kerja. Selain itu 

juga menjelaskan mengenai kerangka pemikiran, penelitian 

terdahulu dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pengumpulan 

data, metode analisis data yang digunakan, dan gambaran Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten.  

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran-

saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Pengaruh 

Lingkungan Kerja, Pengalaman Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan identifikasi responden dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden penelitian ini berusia lebih dari 41 tahun 

sebanyak 37 orang atau 52,86%, untuk jenis kelamin didominasi 

oleh perempuan yaitu sebanyak 40 orang atau 57,14%, dan masa 

kerja didominasi antara 11-20 tahun yaitu sebanyak 37 orang atau 

52,86%. 

2. Berdasarkan uji validitas dapat disimpulkan bahwa setiap item dari 

variabel Lingkungan Kerja, Pengalaman Kerja, Motivasi Kerja dan 

Produktivitas kerja dinyatakan valid karena r hitung lebih besar 

dari r tabel (0,235). 

3. Berdasarkan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa setiap 

pertanyaan variabel Lingkungan Kerja (X1), Pengalaman Kerja 

(X2), Motivasi Kerja (X3) dan Produktivitas Kerja (Y) 

menunjukkan Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 yang berarti 

setiap pertanyaan dari variabel tersebut dinyatakan reliabel. 
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4. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh hasil output korelasi 

variabel Lingkungan Kerja (X1) diperoleh sebesar 0,562 artinya 

bahwa lingkungan kerja berhubungan positif terhadap Produktivitas 

Kerja (Y) dengan derajat hubungan sedang, dari hasil output 

korelasi variabel Pengalaman Kerja (X2) diperoleh sebesar 0,516 

artinya ada pengaruh positif terhadap Produktivitas Kerja (Y) 

dengan derajat hubungan sedang, dan hasil output korelasi 

Motivasi Kerja (X3) diperoleh sebesar 0,784 artinya bahwa ada 

pengaruh positif terhadap Produktivitas Kerja (Y) dengan derajat 

hubungan kuat. 

5. Berdasarkan analisis linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu Y = 1,517 + 0,167 X1 + 0,122 X2 + 0,642 X3, 

menunjukkan bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 1,517 

berarti apabila tanpa ada variabel Lingkungan Kerja (X1), 

Pengalaman Kerja (X2) dan Motivasi Kerja (X3) akan terjadi 

peningkatan Produktivitas Kerja sebesar 1,517 satuan Produktivitas 

Kerja demikian sebaliknya. 

6. Variabel yang terdiri dari Lingkungan Kerja (X1), Pengalaman 

Kerja (X2) dan Motivasi Kerja (X3) berpengaruh signifikan. Pada 

variabel Lingkungan Kerja sebesar 0,167 satuan, Pengalaman Kerja 

0,122 satuan, Motivasi Kerja sebesar 0,642 satuan dengan asumsi 

variabel bebasnya sama dengan nol, sehingga jika dinaikkan satu 

satuan maka produktivitas kerja akan meningkat sebesar 0,167 
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satuan untuk lingkungan kerja, 0,122 satuan untuk pengalaman 

kerja dan 0,642 satuan untuk motivasi kerja yang baik di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Klaten maka akan membuat tingkat 

produktivitas kerja pegawai akan meningkat. 

7. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara lingkungan kerja, pengalaman kerja dan motivasi kerja 

terhadap produktivitas kerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten 

Klaten secara simultan, karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan f 

hitung = 41,555. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diterima. 

Yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 simultan terhadap 

Y. 

8. Hasil pengujian uji T diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara lingkungan kerja, pengalaman kerja dan motivasi kerja 

terhadap produktivitas kerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten 

Klaten, karena t hitung lingkungan kerja 1,601 <  t tabel 1,996 , t 

hitung pengalaman kerja 1,569 < t tabel 1,996 , t hitung motivasi 

kerja 7,109 > t tabel 1,996.  

Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa motivasi kerja 

lebih dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai 

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, ini ditunjukkan dari tingkat 

signifikan pada uji t bahwa motivasi kerja lebih besar daripada 

lingkungan kerja dan pengalaman kerja. 
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9. Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,638 atau 

63,8% Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar presentase pengaruh variabel bebas Lingkungan 

Kerja (X1), Pengalaman Kerja (X2), dan Motivasi Kerja (X3) 

terhadap Produktivitas Kerja (Y) dan besarnya pengaruh varibel 

bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini dalah 63,8% 

sedangkan sisanya yaitu 36,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

belum diteliti. 

 

B. Saran  

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai berikut :  

8. Variabel lingkungan kerja tidak meningkatkan produktivitas kerja 

pegawai. Diharapkan pegawai untuk lebih dapat menjaga lingkungn 

kerja agar tetap kondusif seperti menjaga kebersihan, cukup 

penerangan, minimnya suara gaduh, tata ruang yang rapi, ventilasi 

udara yang cukup. 

9. Variabel pengalaman kerja tidak meningkatkan produktivitas kerja 

pegawai. Diharapkan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

untuk meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman kerja 

seperti tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai, 

dan juga penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan kerja. 
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10. Variabel motivasi kerja secara signifikan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja pegawai. Diharapkan untuk Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten dapat mempertahankan dan meningkatkan motivasi 

kerja tersebut. 

11. Dari hasil analisis tersebut motivasi kerja mempunyai nilai pengaruh 

lebih dominan dibandingkan lingkungan kerja dan pengalaman kerja 

sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dapat meningkatkan 

produktivitas kerja maka instansi harus memperhatikan ketiga faktor 

yang mempengaruhi tidak hanya motivasi kerja namun juga 

lingkungan kerja dan pengalaman kerja guna meningkatkan 

produktivitas kerja pegawai. 
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