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ABSTRAK  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pelatihan dan Lingkungan Kerja 

mempenngaruhi pengaruh terhadap Produktivitas Karyawan di PT. Bumjin Elektronik 

Indonesia . Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh masing – masing 

variabel, Pelatihan (X1) dan Lingkungan Kerja (X2) terhadap Produktivitas (Y).  

 Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui metode kuesioner terhadap 72 

responden dari total 2500 orang populasi karyawan PT. Bumjin Elektronik Indonesia dengan 

menggunakan rumus slovin untuk mengetahui tanggapan responden terhadap masing  - 

masing variabel. Kemudian dilakukan analisis terhadap data – data yang diperoleh berupa 

analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif meliputi uji validiitas dan uji  realibilitas, uji 

multikolinearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, uji 

hipotesis lewat uji T dan uji F serta uji analisis koefisien determinasi (R2). 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pelatihan dan  

Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas di PT. Bumjin Elektronik Indonesia. Pengumpulan 

data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 72 karyawan. Analisis data pada 

peneliitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 22, metode analisis yang digunakan adalah 

regresi linear berganda untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara Pelatihan dan 

Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas Karyawan. Hasil analisis regresi berganda 

diperoleh nilai Y = 0,574 + 0,699X1 + 0,276X2. Artinya jika Pelatihan dan Lingkungan 

Kerja (X1 dan X2 = 0) maka Pelatihan sebesar 0,574 dan jika Pelatihan dan Lingkungan 

Kerja (X1 dan X2 = 1 ) Produktivitas meningkat sebesar 0,699 untuk X1 dan 0,276 untuk X2. 

 Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R2) = 75,5%. Hasil ini menunjukan 

bahwa Produktivitas Karyawan dipengaruhi oleh Pelatihan dan Lingkungan Kerja sebesar 

75,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Hasil pengujian secara 

parsial (uji t) terlihat bahwa hasil nilai maka Pelatihan (X1) terhadap Produktivitas 

menunjukan Thitung 9,280 > Ttabel 1,667 maka Pelatihan mempunyai pengaruh terhadap 

Produktivitas. Hasil pengujian variabel Lingkungan Kerja (X2) terhadap Produktivitas (Y) 

menunjukan Thitung 2,776 > Ttabel 1,667 maka lingkungan kerja mempunyai pemgaruh 

terhadap produktivitas. Hasil keseluruhan (uji f) Fhitung 118,598 > F tabel 3,97 maka posistif dan 

signifikan terhadap produktivitas. 

 

Kata Kunci : Pelatihan , Lingkungan Kerja, Produktivitas. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to determine whether training and work environment have an 

influence on employee productivity at PT. Bumjin Elektronik Indonesia. The purpose of this 

study was to analyzw the effect of each variabel, training (X1) and work environment (X2) on 

productivity. 

In this study and data were collected through a questionnaire metthod 72 respondents 

from total population 2500 employees of PT. Bumjin Elektronik Indonesia using the slovin 

formula to find out the response respondents to each – each variabel. Then an analysis was 

carried out the data obtained is in the form of quantitave analysis. Quantitave analysis in 

cludes the validity and reliability test  of multikollinearity, test of normality test 

heteroscedasticity, multiple regression analysis, hypothesis test or normality test 

heteroscedasticity, multiple regression analysis, hypothesis test via F test and T test as well 

as the analysis test of the coeffcient of the determination (R2). 

This study aims to examine and analyze the effect of training and work environment of 

productivity at PT. Bumjin Elektronik Indonesia. Data collection was carried out by 

distributing questionnaires to 72 employees. Data analysis in this study using SPSS version 

22. The analytical method used is multiple linear regression to test and prove the research 

hypothesis.  

The results showed that there was a positive influence between training and work 

environment on employee productivity. The results of multiple regression analysis showed 

that the value of Y = 0,574 + 0,699X1 + 0,276X2 means that if training and work 

environment (X1 and X2 – 0) then the training is 0,574 and if training and work environment 

(X1 and X2 = 1) productivity increases by 0,699 for X1 and 0,276 for X2. 

Based on the test result test of the coefficient of determination (R) = 75,5% shows that 

employee productivity is influenced by training and work environment by 75,5% and the rest 

is influenced by other factors thacare not examined. The partial test results test shoe that the 

results of training values (X1) on productivity shows T 9,280 > T 1,667 than training has an 

influence on productivity. Yanabel test results work environments (X2) on productivity (1) 

shows team 2,776 > Tl 1,667. Then the work environment has an influence on the 

productivity of the overall results (test 1). F ug 118,598 > Fe 3,97 then training and the work 

environment together have a positive and significant effect on productivity. 

 

 

Kerwords : Training, Work Environment, Productivity.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu faktor penting yang turut menetukan keberhasilan perusahaan 

adalah manusia. Oleh karena itu, pendayagunaan sumber daya manusia yaitu 

orang – orang yang menyediakan bakat kreativitas, tenaga, serta semangat untuk 

perusahaan sehingga fungsi operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. 

Sumber daya manusia sangat berperan penting bagi perusahaan karena 

sebagaimanapun majunya teknologi dan seberapa besar modal yang dimiliki kalau 

tidak ditunjang sumber daya manusia yang memadai maka tujuan perusahaan 

tidak akan tercapai.  

Pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana dari perusahaan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karyawan. Dengan 

pelaksanaan pelatihan yang tepat, maka perusahaan diharapkan dapat 

memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang 

telah ditetapkan. Pelatihan yang dilakukan dapat ditujukan baik pada karyawan 

lama maupun pada karyawan baru. Maka dari itu pelatihan kerja terhadap  

karyawan dapat dijadikan sebagai salah satu cara bagi perusahaan untuk 

mengasah keahlian tenaga kerja yang dimiliki dalam meningkatkan produktivitas 

kerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan dengan standar tertentu karena 
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pelatihan membantu dalam memperbaiki kekurangan serta mengasah keahlian 

yang telah dimiliki sehingga dapat lebih dimaksimalkan lagi oleh karyawan. 

Selain pelatihan kerja faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik diharapkan dapat memacu 

produktivitas kerja karyawan yang tinggi. Lingkungan kerja yang kondusif akan 

dapat tercipta apabila terdapat hubungan kerjasama yang baik antar individu dari 

semua elemen dalam organisasi dengan tidak memandang secara subyektif dan 

melihat dengan berbagai pertimbangan dalam keadilan. Lingkungan kerja dibagi 

menjadi dua yaitu lingkungan kerja fisik dan non fisik. Lingkungan kerja lebih 

dititik beratkan pada keadaan fisik tempat kerja karena dengan tidak adanya 

gangguan dalam lingkungan bekerja maka karyawan akan dapat bekerja dengan 

baik. Dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang 

terdapat disekeliling karyawan yang dapat dilihat dan dirasakan kemudian 

memberikan efek samping baik negatif maupun positif terhadap hasil dari 

pekerjaan. 

Disamping itu produktivitas karyawan adalah salah satu hal yang perlu 

diperhatikan guna menunjang hal yang maksimal sehingga perusahaan lokal dapat 

bersaing. Peningkatan produktivitas karyawan membutuhkan manajemen yang 

baik dalam memaksimalkan hasil yang dicapai dengan kemampuan dasar manusia 

melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang akan membentuk kerja sama 2 

dalam organisasi. Keberhasilan suatu organisasi bergantung pada produktivitas 

yang dimiliki baik secara perorangan ataupun tim di dalam organisasi tersebut. 
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PT. Bumjin Elektronik Indonesia adalah perusahaan manufacturing speaker 

system, speaker unit dan plastic injection maker. Yang belokasi di kawasan 

industri Jababeka 3 Blok A5B, Cikarang – Bekasi. PT. Bumjin Elektronik 

Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan 

ini pun bekerja sama dengan perusahaan lain salah satu perusahaan yang bekerja 

sama dengan perusahaan ini adalah PT. Samsung Electronic Indonesia dan masih 

banyak lagi perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Lingkungan 

kerja di perusahaan ini kurang baik, dikarenakan masih terdapat hubungan antara 

sesame rekan kerja kerap kali dikeluhkan sebagai contoh yaitu leader 

mengeluhkan kinerja dari rekan – rekannya para operator yang sering kali lambat 

dalam bekerja, hal ini juga menyangkut dengan kerjasama team. Namun dalam 

pelaksanaannya, masih terdapat kendala-kendala yang membuat produktivitas 

pagawainya kurang memenuhi target organisasi. Hal ini disebabkan oleh kualitas 

kerja karyawan yang tidak sesuai dengan target perusahaan dalam menghasilkan 

salah satu produk speaker yang dihasilkan oleh karyawan tersebut dalam jumlah 

produk yang dihasilkan tiap harinya sehingga menghambat waktu secara efisien.  

Dalam hal ini kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara 

teknis tidak sesuai terkait juga dalam menjalankan mesin belum maksimal, karena 

pelatihan yang diberikan belum diserap oleh karyawan secara baik. 

Berdasarkan  uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih dalam dengan judul : “ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN 

PADA PT. BUMJIN ELEKTRONIK INDONESIA”. 
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1.2 Pokok Permasalahan 

1.2.1 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan karena latar batas waktu, biaya, 

penulis. Maka, dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada bagian 

produksi. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Bersadarkan latar belakang tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap produksi atas kerja karyawan 

? 

b. Seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas 

karyawan ? 

c. Seberapa besar pengaruh pelatihan dan lingkungan kerja secara bersama – 

sama terhadap produktivitas kerja karyawan ? 

 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan : 
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a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap 

produktivitas kerja karyawan PT. Bumjin Elektronik Indonesia. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap 

produktivitas yang ada di PT. Bumjin Elektronik Indonesia. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan dan lingkungan 

kerja secara bersama – sama terhadap produktivitas kerja karyawan pada 

PT. Bumjin Elektronik Indonesia. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Manfaaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 

pembaca dan khususnya penulis dan dibagi menjadi empat bagian utama oleh 

penulis sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman mengenai pelatihan, khususnya pada lingkungan kerja. 

 

b. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi yang dapat 

dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bahan pertimbangan. 

c. Bagi Pembaca 

Peneliti berharap pembaca dapat memahami pelatihan dan lingkungan 

kerja terhadap produktivitas kerja. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami skripsi ini secara 

keseluruhan, maka penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab, sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini yang berisikan tentang latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini berisikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri dari variable penelitian dan definisi operasional, 

instrument penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, pengumpulan data, dan metode analisis data. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai hasil analisa dan pembahasan penelitian 

yang dilakukan penulis di PT. Bumjin Elektronik Indonesia dengan 
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menggunakan metode analisa regresi linear berganda, determinasi, uji t-

test dan  uji f-test.    

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan yang terdiri dari 

kesimpulan dari hasil analisis dan saran atas penelitian yang telah 

dilakukan, sesuai dengan permasalahan yang ada dimana diharapkan saran 

– saran dapat bermanfaat bagi perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pelatihan  

2.1.1. Pengertian Pelatihan 

Menurut (Kaswan 2013:2), pelatihan adalah proses untuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan karyawan. 

Menurut (Sadili 2010:110), pelatihan bersifat spesifik, praktis, dan segera. 

Spesifik berarti yang sudah pelatihan berhubungan dengan bidang pekerjaan yang 

dilakukan. Praktis dan segera berarti yang sudah dilatihkan dapat di praktikan. 

Menurut (Yusuf 2015:69). Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan, 

pelatihan bersifat spesifik, praktis dan segera. Spesifik berarti pelatihan 

berhubungan dengan bidang yang dilakukan. Praktis dan segera berarti yang 

sudah dilatihkan dapat dipraktikan. Umumnya pelatihan dimaksudkan untuk 
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memperbaiki penguasaan berbagai ketrampilan kerja dalam waktu relative 

singkat. 

Menurut (Dessler 2009:263). Pendidikan adalah proses mengajarkan 

karyawan baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan 

untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan salah satu usaha 

dalam dunia kerja. Pegawai, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu 

mengikuti pelatihan. Karena strategi dan lain sebagainya. 

Beberapa pengertian pelatihan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

pelatihan merupakan kegiatan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan 

pengetahuan, ketrampilan, pengetahuan dan keahlian para karyawan untuk 

mengemban tugas yang telah diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab agar 

pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. 

2.1.2  Manfaat Pelatihan   

Menurut (Cut Zurnali 2004, dalam Noe dkk 2003) yaitu : 

1. Membantu para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja 

dengan teknologi baru. 

2. Membantu karyawan untuk dapat bekerja secara efektif dalam tim untuk 

menghasilkan jasa dan produk yang berkualitas. 

3. Memberikan cara – cara baru bagi karyawan untuk memberikan kontribusi 

bagi karyawan perusahaan pada saat pekerjaan dan kepentingan mereka 

berubah atau pada saat keahlian mereka absolut. 
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4. Mempersiapkan para karyawan untuk menerima dan bekerja secara lebih 

efektif satu sama lainnya, terutama pada kaum minoritas dan wanita. 

2.1.3 Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan menurut (Mangkunegara 2006:52) antara lain : 

1. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideology karyawan untuk 

memperoleh kepekaan dalam menjalankan tugas. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja, pelatihan dapat meningkatkan kinerja 

pada posisi jabatannya yang sekarang kalau tingkat kinerja naik maka 

berakibat peningkatan produktivitas dan peningkatan keuntungan bagi 

perusahaan. 

3. Meningkatkan kualitas kerja, ini berarti peningkatan kualitas dan 

kuantiitas tenaga kerja yang berpengetahuan jelas akan lebih baik dan akan 

sedikit berbuat kesalahan dalam operasionalnya. 

4. Meningkatkan perencanaan sumber daya manusia, pelatihan yang baik 

bisa mempersiapkan tenaga kerja untuk keperluan dimasa yang akan 

datang. 

5. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja, apabila perusahaan 

menyelenggarakan program pelatihan yang tepat maka iklim dan suasana 

organisasi akan lebih baik. Dengan iklim kerja yang sehat, maka moral 

kerja (semangat kerja) juga akan meningkat. 

6. Meningkatkan rangsangan agar karyawan mampu berprestasi secara 

maksimal. 
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Dari beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa tujuan dan manfaat 

pelatihan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan oleh perusahaan dan menciptakan sumber daya manusia yang 

propesional dalam menjalankan tugas, tanggung jawab sesuai dengan bidang 

masing – masing.  

2.1.4  Metode Pelatihan 

Menurut (Panggaben 2014: 47-49) terdapat metode yang digunakan untuk 

pelatihan sebagai berikut : 

1. On The Job Training (latihan sambil kerja) 

Meliputi semua upaya melatih karyawan untuk mempelajari pekerjaan 

sambil mengerjakannya di tempat kerja yang sesungguhnya, meliputi 

program magang dan juga rotasi pekerjaan. 

2. Off The Job Training 

Pelatihan yang dilaksanakan dilokasi terpisah dengan tempat kerja. 

Program ini memberikan individu dengan keahlian dan pengetahuan yang 

mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pada waktu terpisah 

degan jam regular. Contohnya : seminar – seminar, permainan peran atau 

role playing dan pengajaran melalui komputer . 

Menurut (Carrel dalam Mangkuprawira mengemukakan tujuh tujuan utama 

program pelatihan 2002 : 136) antara lain : 

1. Memperbaiki kinerja 

2. Meningkatkan ketrampilan karyawan 
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3. Menghindari keusangan manajerial 

4. Memecahkan permasalahan 

5. Orientasi karyawan baru 

6. Persiapan promosi dan keberhasilan manajerial 

7. Memperbaiki kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personel 

Bila suatu badan usaha menyelenggarakan pelatihan bagi karyawannya, maka 

perlu terlebih dahulu dijelaskan apa yang menjadi sasaran dari pelatihan tersebut.  

2.1.5 Faktor – faktor pelatihan 

Faktor – faktor yang mempengaruhi pelatihan menurut (Anwar Prabu 

Mangkunegara 2006:46) yaitu : 

1. Pelatih 

Pelatih umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka para pelatih 

yang dipilih harus benar – benar memiliki kualifikasi yang memadai sesuai 

dengan bidangnya. Menurut (Manullang 2004), sesungguhnya salah satu 

variable yang sangat menentukan untuk efektivitas suatu training, selain 

peserta, metode training dan materi adalah instruktur atau pelatih. Ada 3 

kualifikasi penting yang harus dipenuhi oleh setiap yaitu pengetahuan yang 

dalam melalui topiknya. Dua, paham akan berbagai metode training. Tiga, 

adanya keinginan untuk mengajar. 
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2. Metode Pelatihan 

Metode pelatihan akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan 

sumber daya manusia yang efektif apabila sesuai dengan jenis materi dan 

komponen peserta pelatihan. Menurut (Hardjana 2001), “Metode training 

adalah cara yang di tempuh dan langkah – langkah yang diambil untuk 

mencapai tujuan training, baik secara keseluruhan maupun persepsi. Berarti 

metode pelatihan adalah cara – cara dan teknik komunikasi yang digunakan 

oleh pelatih dalam menyajikan dan melaksanakan proses pembelajaran, baik 

oleh pelatih maupun peserta.  

3. Peserta  

Pelatihan yang diberikan kepada peserta berdasarkan kualifikasi yang 

sesuai, selain itu peserta harus memiliki semangat yang tinggi untuk 

mengikuti pelatihan.  

4. Tujuan  

Pelatihan merupakan tujuan yang ditentukan, khususnya terkait dengan 

penyusunan rencana aksi (action play) dan penetapan sasaran, serta hasil yang 

diharapkan dari pelatihan tersebut, selain itu disosialkan pada peserta agar 

dapat memahami pelatihan.   

2.1.6.Indikator Pelatihan 

Menurut (Faustini Cardoso Gomes 2000, h.209), indikator efektivitas suatu 

pelatihan dapat dievaluasi berdasarkan informasi yang diperoleh sebagai berikut : 
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1. Reaksi, yaitu untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai program 

pelatihan, pada akhir pelatihan para peserta ditanya mengenai seberapa 

jauh mereka puas terhadap yang disampaikan, isi nya bahan – bahan yang 

di sediakan, dan lingkungan pelatihan. 

2. Pembelajaran, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh para peserta untuk 

menguasai konsep – konsep pengetahuan, dan ketrampilan – ketrampilan 

yang diberikan selama pelatihan. Biasanya dilakukan dengan mengadakan 

test tertulis (essay atau multiple choice), test performansi dan latihan – 

latihan simulasi.   

3. Perilaku, menilai dari para peserta sebelum dan sesudah pelatihan, dapat 

dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelatihan terhadap 

perubahan performasi mereka.  

4. Hasil, yaitu untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja 

atau organisasi secara keseluruhan. Data bisa dikumpulkan sebelum dan 

sesudah pelatihan atas dasar kriteria produktivitas, pergantian, absen, 

kecelakaan – kecelakaan, keluhan – keluhan, perbaikan kualitas, kepuasan 

klien dan sejenis  lainnya.   

 

2.1. Lingkungan Kerja 

2.2.1. Pengertian Lingkungan Kerja  

Nitisemito (2013:97) Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang 
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diembankan kepadanya misalnya dengan adanya air conditioner (AC), penerangan 

yang memadai dan sebagainya. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di 

lingkungan para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas seperti temperature, kelembapan, ventilasi, penerangan, kegaduhan, 

kebersihan, tempat kerja dan memadai tidaknya alat – alat perlengkapan kerja 

(Isyadi, 2004:134). 

 Menurut (Robbins 2010) lingkungan adalah lembaga – lembaga atau 

kekeuatan – kekuatan diluar yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, 

lingkungan dirumuskan menjadi dua yaitu lingkungan umum dan lingkungan 

kerja khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu diluar organisasi yang 

memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa kondisi 

sosial dan teknologi. Sedangkan lingkungan khusus adalah bagian lingkungan 

yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran – sasaran sebuah 

organisasi. 

Menurut (Sedarmayanti 2009) lingkungan kerja yaitu keseluruhan alat 

peraksa dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya dan seseorang bekerja, 

metode kerja nya serta peraturan kerja nya baik sebagai perorangan maupun 

sebagai kelompok.  

Menurut (Danang Sunyoto 2012:43) mengemukakan “Lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat 

memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya 

kebersihan, musik, penerangan dan lainlain”. Menurut (Basuki dan Susilowati 
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2005:40) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan yang 

dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau 

sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya. 

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

adalah kondisi disekitar karyawan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas yang dia emban atau yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

2.2.2 Jenis Lingkungan Kerja 

Menurut (Sedarmayanti 2009) menyatakan bahwa lingkungan kerja terbagi 

menjadi dua meliputi:  

1.  Lingkungan kerja fisik  

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang ada disekitar tempat 

pekerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Meurut (Husnan 2008) untuk mendapatkan suasana kerja yang baik 

perlu memperhatikan penunjang dalam lingkungan fisik dalam pengarunya untuk 

meningkatkan produktivitas yaitu pengelolaan gedung, ruang kerja, suhu ruangan, 

penerangan, kebisingan suara, warna dinding, fasilitas kerja, dan kebersihan.  

2. Lingkungan kerja non fisik  

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dari rekan kerja, hubungan 
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dengan pimpinan, dan hubungan dengan bawahan. Merancang lingkungan non 

fisik sebenarnya lebih sulit dari merancang atau mendesain lingkungan fisik, hal 

itu disebabkan sifat manusia yang heterogen dan perubahan-perubahan yang dapat 

berlangsung cepat pada diri manusia, membuat perancangan atau pendesainan 

lingkungan ini tidak dapat dihitung secara tepat. Berdasarkan faktor faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja, lingkungan kerja sangat mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan yang terlihat dari lingkungan kerja karyawan itu 

sendiri yaitu hubungan kerja antar karyawan, hubungan dengan pimpinan, dan 

hubungan dengan bawahan. 

 

2.2.3 Faktor – fakkor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Berikut ini faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja menurut 

(Sedarmayanti 2001:21) dikaitkan dengan kemampuan karyawan, diantaranya 

adalah: 

1. Penerangan/Cahaya di Tempat Kerja  

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna 

mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan 

adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya 

yang kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, banyak mengalami 

kesalahan, dan pada skhirnya menyebabkan kurang efisien dalam 

melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit dicapai. 
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1. Temperatur di Tempat Kerja  

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai 

temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan 

keadaan normal, dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat 

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh.  

2. Kebisingan di Tempat Kerja 

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk 

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh 

telinga. Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi 

tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan 

menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan 

yang serius bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan membutuhkan 

konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan 

pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja 

meningkat. 

3. Tata Warna di Tempat Kerja 

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan 

sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan dengan 

penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai 

pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang 

menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain, karena dalam sifat warna dapat 

merangsang perasaan manusia.  
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4. Keamanan di Tempat Kerja 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan 

aman maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya. Salah satu upaya untuk 

menjaga keamanan di tempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan 

Petugas Keamanan (SATPAM). 

5. Kebersihan 

Kondisi dimana ruangan tempat bekerja dalam keadaan terjaga 

kebersihannya agar karyawan yang bekerja merasa nyaman dalam 

menjalankan pekerjaanya. Ruangan yang bersih akan membuat suasana 

menjadi lebih indah sehingga karyawan akan menjadi lebih semangat dalam 

menyelsaikan tugasnya. 

Menurut (Suwatno dan Priansa, 2011:163) secara umum lingkungan kerja  

terdiri dari lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja psikis. 

1.  Faktor Lingkungan Fisik  

Faktor lingkungan fisik adalah lingkungan yang berada disekitar pekerja 

itu sndiri. Kondisi di lingkungan kerja dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan yang meliputi:  

a.  Rencana Ruang Kerja  

Meliputi kesesuaian pengaturan dan tata letak peralatan kerja, hal ini 

berpengaruh besar terhadap kenyamanan dan tampilan kerja karyawan. 
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b. Rancangan Pekerjaan  

Meliputi peralatan kerja dan prosedur kerja atau metode kerja, peralatan 

kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaannya akan mempengaruhi kesehatan 

hasil kerja karywan.  

c. Kondisi Lingkungan Kerja  

Penerangan dan kebisingan sangat berhubungan dengan kenyamanan para 

pekerja dalam bekerja. Sirkulasi udara, suhu ruangan dan penerangan yang 

sesuai sangat mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalankan tugasnya.  

d. Tingkat Visual Pripacy dan Acoustical Privacy  

Dalam tingkat pekerjaan tertentu membutuhkan tempat kerja yang dapat 

memberi privasi bagi karyawannya. Yang dimaksud privasi disini adalah 

sebagai “ keleluasan pribadi “ terhadapa hal-hal yang menyangkut dirinya dan 

kelompoknya. Sedangkan acoustical privasi berhubungan dengan 

pendengaran. 

1. Faktor Lingkungan Psikis  

Faktor lingkungan psikis adalah hal-hal yang menyangkut dengan 

hubungan sosial dan keorganisasian. Kondisi psikis yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan adalah:  
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a. Pekerjaan Yang Berlebihan  

Pekerjaan yang berlebihan dengan waktu yang terbatas atau mendesak 

dalam penyelesaian suatu pekerjaan akan menimbulkan penekanan dan 

ketegangan terhadap karyawan, sehingga hasil yang didapat kurang maksimal.  

a.  Sistem Pengawasan Yang Buruk  

Sistem pengawasan yang buruk dan tidak efisien dapat menimbulkan 

ketidak puasaan lainnya, seperti ketidak stabilan suasana politik dan 

kurangnya umpan balik prestasi kerja.  

b.  Frustasi  

Frustasi dapat berdampak pada terhambatnya usaha pencapaian tujuan, 

misalnya harapan perusahaan tidak sesuai dengan harapan karyawan, apanbila 

hal ini berlangsung terus menerus akan menimbulkan frustasi bagi karyawan.  

c.  Perubahan-Perubahan Dalam Segala Bentuk  

Perubahan yang terjadi dalam pekerjaaan akan mempengaruhi cara orang-

orang dalam bekerja, misalnya perubahan lingkungan kerja seperti perubahan 

jenis pekerjaan, perubahan organisasi, dan pergantian pemimpin perusahaan. 

d. Perselisihan Antara Pribadi Dan Kelompok  

Hal ini terjadi apabila kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama 

dan bersaing untuk mencapai tujuan tersebut. Perselisihan ini dapat 

berdampak negatif yaitu terjadinya peselisihan dalam berkomunikasi, 
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kurangnya kekompakan dan kerjasama. Sedangkan dampak positifnya adalah 

adanya usaha positif untuk mengatasiperselisihan ditempat kerja, diantaranya: 

persaingan, masalah status dan perbedaan antara individu.  

Lingkunga kerja fisik maupun psikis keduanya sama pentingnya dalam 

sebuah organisasi, kedua lingkungan kerja ini tidak bisa dipisahkan. Apabila 

sebuah perusahaan hanya mengutamakan satu jenis lingkungan kerja saja, tidak 

akan tercipta lingkungan kerja yang baik, dan lingkungan kerja yang kurang baik 

dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung 

diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien dan akan menyebabkan 

perusahaan tersebut mengalami penurunan produktivitas kerja. 

 

2.2.4 Indikator Lingkungan Kerja 

Adapun indikator lingkungan kerja menurut (Sadarmayanti :2004:46) 

adalah sebagai berikut : 

1. Penerangan/cahaya ditempat kerja  

2.  Temperatur/suhu udara ditempat kerja  

3.  Kelembapan udara ditempat kerja  

4.  Sirkulasi udara ditempat kerja  

5.  Getaran mekanis ditempat kerja  

6.  Bau tidak sedap ditempat kerja  

7.  Tata warna ditempat kerja  

8.  Dekorasi ditempat kerja  
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9.  Musik ditempat kerja  

10.  Keamanan ditempat kerja 

 

2.2.5 Manfaat Lingkungan Kerja 

Manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja, sehingga 

produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena 

bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan tepat. Artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam 

skala waktu yang ditentukan. Kinerjanya akan dipantau oleh individu yang 

bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan serta 

semangat juangnya akan tinggi.(Arep, 2003:103). 

2.1. Produktivitas 

2.3.1. Pengertian Produktivitas  

Produktivitas adalah ukuran dari kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang 

telah dikerjakan, dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan 

untuk mengerjakan pekerjaan. Ini juga berguna dalam melihat produktivitas 

sebagai rasio antara input dan output (Mathis dan Jackon, 2006:81). Produktivitas 

karyawan menunjukkan tingkat kemampuan pegawai dalam mencapai hasil 

(output), terutama dilihat dari sisi kuantitasnya. Oleh karena itu tingkat 

produktivitas setiap pegawai bisa berbeda, bisa tinggi atau bisa juga rendah, 

tergantung pada tingkat kegigihan dalam menjalankan tugasnya. 
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Menurut (Sadarmayanti 2001:57) produktivitas adalah bagaimana 

menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia secara efisien. Oleh karena itu produktivitas 

sering diartikan sebagai irasio antara keluaran dan masukan dalam satuan tertentu. 

Menurut (Basu Swasta 2000:281) produktivitas merupakan salah satu alat 

ukur bagi perusahaan dalam menilai prestasi kerja yang dicapai karyawannya. 

Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara 

modal, tanah, energy yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. 

Sedangkan menurut (Moelyono 2005:64), menjelaskan bahwa 

“Produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peranan 

serta tenaga kerja, peraturan waktu (lazimnya per jam kerja orang). Peran serta 

tenaga kerja disini adalah penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif”. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

produktivitas kerja karyawan adalah kemampuan seorang pegawai menghasilkan 

barang atau jasa dari berbagai sumberdaya atau faktor produksi yang digunakan 

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam suatu 

perusahaan. 

 2.3.2. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 

Produktivitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang 

berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri, maupun yang berhubungan dengan 

lingkungan perusahaan. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama 
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lainnya, dimana tiap faktor dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas baik 

secara langsung dengan faktor yang satu mempengaruhi faktor yang lain. 

Menurut (Tohari 2002:452), faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja antara lain adalah:  

1.  Pendidikan dan pelatihan, pada umumnya orang yang berpendidikan 

akan mempunyai wawasan pula terutama penghayatan akan 

pentingnya arti produktivitas. Tingginya kesadaran akan pentingnya 

produktivitas dapat mendorong yang bersangkutan melakukan 

tindakan yang produktif. 

2. Ketrampilan, pada aspek tertentu apabila karyawan semakin terampil, 

maka karyawan akan menjadi lebih terampil apabila mempunyai 

kecakapan dan pengalaman yang cukup.  

3. Displin kerja, dengan tingkat kedisplinan yang tinggi karyawan 

memiliki sikap mental yang baik dan mampu menyelsaikan tugas 

dengan hasil yang maksimal.  

4. Budaya dan etika kerja, dalam sebuah perusahaan harus memiliki 

budaya dan etika kerja yang baik karena budaya organisasi merupakan 

dasar dari terbentuknya perusahaan.  

5. Manajemen, disini dapat berkaitan dengan sistem yang diterapkan oleh 

pimpinan untuk mengelola ataupun memimpin serta mengendalikan 

staff atau bawahannya.  
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6. Tingkat penghasilan, apabila tingkat penghasilan memadai dapat 

menimbulkan konsentrasi kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas.  

7. Kesempatan berprestasi, karyawan yang bekerja tentu mengharapkan 

peningkatan karier atau pengembangan potensial pribadi yang nantinya 

akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun organisasi. Apabila terbuka 

kesempatan berprestasi maka akan menimbulkan dorongan psikologis 

untuk meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimilik 

untuk meningkatkan produktivitasnya. 

8. Beban pekerjaan, beban kerja yang sesuai dengan kemampuan 

karyawan dapat mempermudah karyawan menyelsaikan pekerjaan 

sehingga produktivitas dapat meningkat.  

9. Lingkungan kerja, lingkungan yang baik akan mendorong karyawan 

agar senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab untuk 

melakukan dengan lebih baik menuju kearah peningkatan 

produktivitas.  

10. Teknologi, degan teknologi yang dipakai tepat dan lebih maju maka 

akan dapat mendukung peningkatan produktivitas. 

Sedangkan menurut (Muchdarsyah dalam Yuli Tri Cahyono dan Lestiyana 

Indira M, 2007: 227) menyebutkan bahwa yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja adalah sebagai berikut: 

1. Tenaga kerja, kenaikan sumbangan tenaga kerja pada produktivitas 

adalah karena adanya tenaga kerja yang lebih sehat, lebih terdidik dan 
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lebih giat. Produktivitas dapat meningkat karena hari kerja yang lebih 

pendek. Imbalan dari pengawas dapat mendorong karyawan lebih giat 

dalam mencapai prestasi. Dengan demikian jelas bahwa tenaga kerja 

berperan penting dalam produktivitas.  

2. Seni serta ilmu manajemen adalah faktor produksi dan sumber daya 

ekonomi, sedangkan seni adalah pengetahuan manajemen yang 

memberikan kemungkinan peningkatan produktivitas. Manajemen 

termasuk perbaikan melalui penerapan teknologi dan pemanfaatan 

pengetahuan yang memerlukan pendidikan dan penelitian. 

3. Modal merupakan landasan gerak suatu usaha perusahaan, karena 

dengan modal perusahaan dapat menyediakan peralatan bagi manusia 

yaitu untuk membantu melakukan pekerjaan dalam meningkatkan 

produktivitas kerja. Fasilitas yang memadai akan membuat semangat 

kerja bertambah secara tidak langsung produktivitas kerja dapat 

meningkat. 

 

 

2.3.3 Manfaat Produktivitas 

Manfaat Produktivitas Kerja Menurut (Muchdarsyah Sinungan 2005: 126) 

manfaat dari pengukuran produktivitas kerja adalah sebagai berikut:  

1. Umpan balik pelaksanaan kerja untuk memperbaiki produktivitas kerja 

karyawan.  
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2. Evaluasi produktivitas kerja digunakan untuk penyelesaian misalnya: 

pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya.  

3. Untuk keputusan-keputusan penetapan, misalnya: promosi, transfer dan 

demosi.  

4. Untuk kebutuhan latihan dan pengembangan.  

5. Untuk perencanaan dan pengembangan karier.  

6. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan proses staffing.  

7. Untuk mengetahui ketidakakuratan informal.  

8. Untuk memberikan kesempatan kerja yang adil 

2.3.4 Indikator Produktivitas  

Menurut (Umar Husein 2004:9), mengemukakan dimensi produktivitas 

karyawan sebagai berikut: 

1. Efektivitas merupakan seuatu kegiatan dalam lembaga atau organisasi 

berkaitan dengan pencapain unjuk kerja yang maksimal. Yang berarti 

pencapai target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.  

2. Efisiensi adalah upaya membandingkan masukan dengan realisasi 

penggunaannya atau bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. 

Menurut (Henry Simamora 2004 : 612) indikator yang digunakan dalam 

produktivitas kerja meliputi:  

1. Kuantitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh 

karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang 

ada atau ditetapkan oleh perusahan.  
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2. Kualitas kerja adalah merupakan suatu standar hasil yang berkaitan 

dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam 

hal ini merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan 

oleh perusahaan.  

3. Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas di selesaikan pada 

awal waktu yang ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu 

aktivitas yang disediakan diawal waktu sampai menjadi output. 

 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian 

sehingga penulis dapat memperkarya teori yang digunakan dalam megkaji 

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil 

penelitian – penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Adapun hasil – hasil penelitian yang dijadikan 

perbandingan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No  Judul Penelitian Judul 

Penelitian 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil 

Penelitian  

1. Gufran 2012, 

Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis. Jurusan 

Manajemen 

Universitas Sam 

Ratulangi Manado 

Pengaruh 

Lingkungan 

Kerja dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan PT. 

POS 

Indonesia 

(Persero) Kep. 

Riau Sumbar 

Lingkungan 

kerja (X1) 

Disipilin 

Kerja (X2) 

Produktivitas 

Kerja (Y) 

Lingkungan 

Kerja dan 

Disiplin Kerja 

Berpengaruh 

Signifikan 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan. 

2. Lestari 2013 Fakultas 

Ekonomi Universitas 

Udayana 

Pengaruh 

Pelatihan 

Kerja, 

Lingkungan 

Kerja Fisik 

Serta Motivasi 

Terhadap 

Pelatihan 

Kerja (X1) 

Lingkungan 

Kerja Fisik 

Motivasi 

(X2) 

Produktivitas 

Kerja 

Pegawai (Y) 

Pelatihan kerja, 

Lingkungan 

Kerja Fisik 

Serta Motivasi 

Berpengaruh 

Positif dan 

Signifikan 
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Produktivitas 

Kerja Pegawai 

Pada PT. 

Taspen 

(Persero) 

Kantor 

Cabang 

Denpasar 

Secara Simultan 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Pegawai.   

3. Singh 2012 

Departement of 

Mechanical 

Enginering, 

Golgatia’s Collage of 

Enginering and 

Technology Greater 

Noida, India 

Impact of 

Training 

Practices on 

Employe 

Productivity : 

a Comparative 

Study 

Training 

(X1) 

Employe 

(X2) 

Productivity 

(Y) 

Training has a 

positif and 

significant role 

to play on 

productivity 

Sumber : Diolah penulis, 2021. 

2.5.  Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan 

antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan 

antara variabel independen dan dependen. 
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Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas, maka pengembangan kerangka 

pemikiran teoritis dapat dilihat seperti berikut ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

  

 H1  

 H3 

 H2 

Sumber : Diolah penulis, 2021 

X1  = Pelatihan 

X2  = Lingkungan Kerja 

Y    = Produktivitas 

Kerangka pemikiran teoritis diatas menjelaskan bahwa : 

1. Pelatihan berpengaruh memiliki hubungan terhadap produktivitas. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh memiliki hubungan terhadap produktivitas. 

3. Pelatihan dan Lingkungan Kerja secara bersama – sama berpengaruh dan 

memiliki hubungan terhadap produktivitas. 

 

 

 

Pelatihan  (X1) 

Lingkungan   

Kerja (X2) 

Produktivitas  

(Y) 
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2.6.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta uraian diatas, maka di dapatkan suatu hipotesis antara lain : 

1. Diduga bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

2. Diduga bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas 

kerja karyawan. 

3. Diduga bahwa pelatihan dan lingkungan kerja berpengaruh positif 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variable yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Bebas (Independent) 

Menurut (Sugiono 2015:59) variabel independent atau variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel 

independent dalam penelitian ini ada dua, yaitu Pelatihan (X1) dan 

Lingkungan Kerja (X2). 
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b. Variabel Terikat (Dependent) 

Variabel dependent (Y) yaitu variabel terikat yang artinya variabel tersebut 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independent. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent, yaitu Produktivitas 

(Y). 

 

3.1.2. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur 

untuk mengetahui baik dan buruknya pengukuran dalam sebuah penelitian. 

Adapun definisi operasional penelitian ini sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel 

Penelitian  

Definisi 

Operasional 

Indikator  Pengukura

n 

Pelatihan 

(X1) 

Pelatihan adalah 

berbagai usaha 

pengenalan untuk 

mengembangkan 

kinerja tenaga 

kerja pasa 

pekerjaan yang 

dipikulnya atau 

 Reaksi peserta 

 Pembelajaran  

 Perilaku 

 Hasil 

 Sasaran  

 Metode 

 

 

Skala Likert 
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juga sesuatu 

berkaitan dengan 

pekerjaan. 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

Lingkungan kerja 

adalah kehidupan 

fisik, social dan 

psikologi dalam 

perusahaan yang 

memengaruhi 

kinerja dan 

produktivitas 

karyawan. 

 Hubungan karyawan 

 Penerangan/cahaya 

ditempat kerja  

 Sirkulasi udara 

ditempat kerja  

 Dekorasi ditempat 

kerja   

  Keamanan ditempat 

kerja 

  

Skala Likert 

Produktivita

s (Y) 

Poduktivitas adalah 

ukuran dari 

kuantitas dan 

kualitas dari 

pekerjaan yang 

telah di kerjakan 

dengan 

mempertimbangka

n biaya sumber 

daya yang 

 Kuantitas kerja 

 Kualitas kerja 

 Ketepatan waktu 

 Efektivitas 

 Efisiensi  

Skala Likert 
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digunakan untuk 

mengerjakan 

pekerjaan. 

Sumber : Diolah penulis, 2021 

3.1.3. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian bertujuan untuk mengukur variabel yang diteliti. 

Dimana pengukuran variabel penelitain dilakukan melalui pertanyaan – 

pertanyaan kuesioner dengan acuan skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono 2004,132). 

Adapun skor yang diberikan pada jawaban setiap responden dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

 

Jawaban Responden Bobot Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Ragu – Ragu (RR) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Sugiyono, (2014:133) 
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3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

a. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari Desember 2020 sampai 

dengan Maret 2021. 

b. Tempat Penelitian  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di PT. Bumjin 

Elektronik Indonesia yang beralamat di kawasan industri Jababeka 3 Blok 

A5B. Cikarang – Bekasi 17530 

3.3. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, 

hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa menjadi pusat perhatian 

seorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian 

(Ferdinand,2007). Pada penelitian ini yang akan menjadi populasi adalah 

karyawan PT. Bumjin Elektronik Indonesia yang berjumlah 250 orang. Namun, 

demikian tidak semua populasi diteliti tetapi hanya sebagian saja dari populasi 

yang diteliti dan diharapkan hasil yang di dapat menghasilkan sifat populasi yang 

bersangkutan. Maka dari itu peneliti mengambil sampel dengan rumus slovin 

dengan hasil 72 karyawan.  

Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode sampling jeuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Sugiyono 2014:122). 
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3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, 

yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan, data tersebut 

diperoleh dari penyebaran kuesioner pada responden yaitu karyawan mengenai 

pelatihan (X1), dan lingkungan kerja (X2) sebagai variabel bebas, dan 

produktivitas (Y) sebagai variabel terikat dalam penelitian. 

3.5. Metode Pengumpulan Data  

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian Kepustakaan 

Metode ini penulis mempelajari, menggunakan, dan memanfaatkan buku – 

buku yang membahas manajamen sumber daya manusia dan terkait 

dengan pokok permasalahan yang ada, serta teori – teori yang telah 

dipelajari selama di perkuliahan sebagai bahan untuk menyelesaikan 

penulisan skripsi. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian ini akan dilakukan secara langsung ke perusahaan sebagai 

obyek yang diteliti dengan mengembangkan metode sebagai berikut : 

1. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti secara langsung ke lapangan di 

obyek penelitian yaitu PT. Bumjin Elektronik Indonesia 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah metode kegiatan mengumpulkan data dengan 

bertanya langsung kepada pihak – pihak yang terkait dalam penelitian 

ini untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

3. Kuesioner  

Metode ini menggunakan angket atau kuesioner dalam pengumpulan 

data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden dengan 

harapan pada responden dapat memberikan jawaban terhadap 

pertanyaan – pertanyaan tersebut. Jawaban tersebut selanjutnya diberi 

skor dengan skala interval. 

 

3.6. Metode Analisis Data  

3.6.1. Analisis Kuantitatif 

Analisi yang menekankan pada data – data angka (numerical) yang 

diperoleh dengan metode statistika. Penulis menggunakan beberapa teori 

pendekatan statistik, antara lain : 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Jika korelasi antara skor masing – masing butir pernyataan 

dengan total skor mempunyai total signifikasi 0,05 maka butir pernyataan 

tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya (Ghozali 2016:52). Rumus yang 
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digunakan rumus statistik koefisien korelasi product moment dari karl 

Pearson, sebagai berikut : 

Dimana : 

Rxy = Koefisien korelasi 

n = Jumlah Subyek 

X = Skor setiap item 

Y  = Skor total 

(ΣX)
2
 = Kuadrat jumlah skor 

 ΣX
2 =  Jumlah kuadrat skor item 

ΣY
2 

= Jumlah kuadrat skor total 

(ΣY)
2 

= Kuadrat jumlah skor total 

 

b. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran 

kuesioner tetap konsisten, jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala dengan gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur 

yang sama. Realibilitas diukur dengan uji statistik cronbach alpha (α) dari 

masing – masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dikatakan 

reliabel jika memiliki cranch alpha lebih dari 0,07 (Ghozali 2016:47). 

Adapun rumus cranch alpha sebagai berikut : 

Dimana : 

α = Koefisien Alpha 

n = Jumlah item dalam skala 
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S
2
 = Varian total dari skor test 

Si
2 
 = Varian dari setiap item skala 

 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji suatu model yang termasuk 

layak atau tidaknya model analisis regresi yang digunakan dalam penelitian. 

Syarat uji asumsi klasik adalah sebagai berikut: 

a. Uji Multikoleniaritas 

Uji multikoleniaritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

variabel independen yang mempunyai yang mempunyai kemiripan antar 

variabel independen dalam suatu penelitian. Multikoleniaritas dapat dilihat 

dari nilia variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF berada dibawah 10 

dari nilai tolerance mendekati 1, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

model regresi tersebut tidak multikolenearitas (Ghozali, 2016:103). 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali 

2016:154). Untuk menentukan kenormalan suatu sampel data maka 

kriterianya sebagai berikut: 

1. Jika signifikan yang diperoleh > α (0,05) maka sampel data yang 

berasal dari populasi berdistribusi normal. 
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2. Jika signifikan yang diperoleh < α (0,05) maka sampel data yang 

berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. 

 

c. Uji Heterokeditas 

Uji heterokeditas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokeditas 

atau tidak terjadi heterokeditas (Ghozali 2016:134). 

 

3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel pelatihan (X1) dan lingkungan kerja (X2) terhadap produktivitas 

(Y). Penulis menggunakan hasil yang lebih terarah. Adapun rumus regresi yang 

digunakan : 

  Keterangan : 

Y = Produktivitas 

a = Nilai konstanta 

b1 = Koefisien variable X1 

b2  = Koefisien variable X2 

X1 = Pelatihan 
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X2 = Lingkungan kerja 

 

3.6.4. Uji Goodness Of Fit 

a. Koefisien Determinasi 

koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozila, 2016:195). Nilai R
2 
dapat diperoleh dengan rumus : 

R
2 
= (r)

2 
x 100% 

 

Keterangan : 

R
2 

= Koefisien determinasi 

(r)
2
 = Koefisien korelasi antara X dan Y 
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b. Uji Hipotesis T-Test 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen atau tidak. Langkah – 

langkah yang perlu dilakukan pada uji t adalah : 

1. Menentukan Thitung  

2. Menentukan Ttabel yang dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikasi 

0,05 dengan derajat df sebesar n-k. 

3. Kriteria pengujian dalam uji t dengan menggunakan SPSS dengan tingkat 

signifikasi yang ditetapkan, dimana : 

a. Jika Thitung > Ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima (terdapat pengaruh 

antara variabel X terhadap variable Y). 

b. Jika Thitung < Ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak terdapat 

pengaruh antara variabel X terhadap variable Y). 

 

c. Uji Hipotesis F- Test 

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu pelatihan 

(X1) dan lingkungan kerja (X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu produktivitas (Y). 
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Langkah – langkah yang perlu dilakukan pada uji f adalah : 

1. Menentukan Fhitung  

2. Menentukan Ftabel yang dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikasi 

0,05 dengan derajat df sebesar n-k-1. 

3. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji f dengan menggunakan SPSS 

 

Diamana : 

a. Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima (terdapat pengaruh 

antara variabel X1 dan X2 terhadap Y). 

b. Jika Fhitung  < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak terdapat 

pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan  

 

 PT. Bumjin Elektronik Indonesia berdiri pada tahun 2000 oleh Lee Young 

Sun dan didirikan di Indonesia pada tahun 2010. Perusahaan ini adalah 

perusahaan asing yang berasal dari China pusatnya ada di China Dongguan & 

Tianjin, cabang nya pun buka di Negara USA San Diego dan ada satu di 

Indonesia. Perusahaan ini menghasilkan produk – produk speaker unit, speaker 

system dan plastic injection. Pada tahun 2013 perusahaan ini mulai dikenal di 

Indonesia dan banyak perusahaan lain yang mulai bekerjasama dan rating nya pun 

cukup tinggi pada saat itu. 
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 Produk-produk yang diproduksi tentunya memiliki kualitas tinggi, 

sehingga banyak perusahaan lain yang mulai bekerjasama dengan perusahaan ini. 

4.1.2 Visi, Misi, dan Nilai Budaya Perusahaan  

 Dalam proses pendirian dan pengembangannya, perusahaan menetapkan 

visi, misi, dan nilai budaya perusahaan sebagai berikut : 

a. Visi  

Menjadi perusahaan manufaktur yang handal, kompetitif dan berkualitas 

internasional. 

b. Misi   

1. Memberikan solusi teknikal bagi industri manufaktur di Indonesia 

2. Menyediakan produk dan layanan berkualitas 

3. Meningkatkan citra marketing yang relasional dan teknikal 

4. Menjaga kesinambungan operasional yang berstandarisasi 

5. Membangun komitmen tim kerja yang solid 

c. Nilai Budaya Perusahaan 

Vision  :  Pandangan untuk menjadi perusahaan yang terkemuka. 

Quality  : Totalitas untuk menjadi yang terbaik. 

Speed  : Memberikan kualitas yang terbaik dan mendukung 

kemajuan  

  teknologi. 
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4.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi merupakan salah satu yang komponen dasar dalam 

suatu perusahaan untuk mendukung upaya untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Melalui struktur organisasi akan diatur mengenai tugas dan kewajiban masing – 

masing karyawan perusahaan. Adapun struktur perushaan organisasi PT. Bumjin 

Elektronik Indonesia sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Bumjin Elektronik Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Bumjin Elektronik Indonesia, 2021 
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Berdasarkan susunan organisasi diatas, maka job description setiap bagian 

adalah sebagai berikut : 

a. Direktur 

Direktur mempunyai tugas dan fungsi memimpin, menyusun 

kebijaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasi dan mengawasi 

pelaksanaan tugas. Perusahaan sesuai dengan peraturan internal 

perusahaan dan peraturan perundang – undangan. 

b. Wakil Direktur 

Mengawasai Jalannya perusahaan Bertanggung jawab penuh atas etos 

kerja karyawan Merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi 

jalannya perusahaan. Bertanggung jawab atas target pemasaran. 

Membantu direktur utama dalam pengambilan keputusan Bertanggung 

jawab atas keputusan yang diambil 

c. HRD Manager 

Mengelola dan mengembangkan SDM perusahaan. Bertanggung jawab 

terhadap pengembangan karyawan Melakukan proses rekruitmen 

karyawan Bertanggung jawab penuh atas proses rekruitmen karyawan. 

Melakukan tindakan disiplinier pada karyawanyang melanggar 

peraturan Bertanggung jawab terhadap absensi karyawan, bonus, gaji 

dan tunjangan 
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d. Manager Produksi 

Melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi 

Bertanggung jawab atas image perusahaan dimata pelanggan 

Menentukan standart kontrol kualitas produk Bertanggung jawab atas 

standart kualitas produk. 

e. Manager Pemasaran 

Melakukan perencanaan strategi pemasaran Bertanggung jawab atas 

penjualan perusahaan, mrencanakan marketing research dengan 

mengikuti perkembangan pasar, bertanggung jawab terhadap keinginan 

dan permintaan pasar, melakukan perencanaan analisis peluang pasar 

Harus dapat menganalisa kebutuhan pasar. 

f. Manager Keuangan 

Mengelola uang kas perusahaan. Bertanggung jawab atas uang kas 

perusahaan. Membuat perencanaan keuangan. Bertanggung jawab atas 

perencanaan keuangan Perusahaan. Menyusun laporan Bertanggung 

jawab atas 48 keuangan harian, mingguan, bulanan. Laporan keuangan 

Perusahaan. 

g. Supervisior Produksi 

Tugas dari Supervisior Produksi yaitu membuat perencanaan dan 

permintaan semua kebutuhan untuk proses produksi, bertanggung 

jawab penuh pada kelancaran proses produksi. 
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h. PPIC 

Tugas dari PPIC sendiri yaitu menerjemahkan persyaratan pengadaan 

untuk pemasaran produk jadi kedalam bentuk rencana produksi dan 

ketersediaan bahan baku dan bahan kemasan. Bertanggung jawab atas 

pengadaan kebutuhan bahan baku untuk keperluan proses produksi 

 

4.1.4 Bidang Usaha  

 Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang didirikan di 

Indonesia sebagai perusahan manufacture dengan memproduksi barang speaker 

system, plastic injection dan speaker unit. 

 

4.1.5. Perkembangan Perusahaan  

 Setiap perusahaan pasti memiliki program evaluasi tahunan yang 

dilakukan ketika tutup buku tahunan akan dilaksanakan. Evaluasi tahunan 

dilakukan untuk melihat seberapa besar efektivitas para karyawan selama satu 

tahun ke belakang dan juga sebegai tolak ukur kinerja karyawan baik secara 

individu maupun dalam satu ruang lingkup kerja. 

 Dan ketika pelaksanaan tersebut juga akan digunakan sebagai bahan untuk 

melihat perkembangan perusahaan dalam waktu beberapa tahun akhir. 

Perkembangan sebuah perusahaan menjadi sangat penting untuk dilihat sebagai 

tolak ukur baik atau buruknya perusahaan tersebut. 
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 Pada PT. Bumjin Elektronik Indonesia pelaksanaan Pelatihan pada 

karyawan baru cukup sering dilaksanakan karena memang sebelum bekerja 

mereka harus mengikuti pelatihan terdahulu agar mengerti apa saja yang harus 

mereka kerjakan nantinya. Begitu juga dengan evaluasi Lingkungan Kerja dan 

Produktivitas untuk setiap tahunnya ada kenaikan  dan ada penurunnan. Namun, 

ada beberapa karyawan yang memang berhasil mencapai target sesuai apa yang 

diinginkan oleh perusahaan. Berikut adalah data tentang pelaksanaan yang 

dilakukan PT. Bumjin Elektronik Indonesia selama 3 tahun terakhir. 

Tabel 4.1 

Pelaksanaan Pelatihan PT. Bumjin Elektronik Indonesia 

No  Tahun  Pelaksanaan Pelatihan Jumlah SDM Yang 

Mengikuti Pelatihan  

1. 2018 2 kali pelaksanaan 85 orang 

2. 2019 2 kali pelaksanaan 105 orang 

3. 2020 2 kali pelaksanaan 95 orang 

Sumber : PT. Bumjin Elektronik Indonesia, 2021 

 Tabel diatas adalah pelaksanaan pelatihan yang diadakan oleh PT. Bumjin 

Elektronik Indonesia setiap tahunnya, diketahui pada tahun 2018 jumlah SDM 85 

orang, tahun 2019 jumlah SDM 105 orang dan 2020 jumlah SDM 95 orang. 

Seperti yang kita lihat bahwa di tahun 2018 jumlah SDM menurun yaitu dengan 

jumlah 85 orang sedangkan di tahun 2019 jumlah SDM mengalami kenaikan yaitu 

dengan jumlah 105 orang. 
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Tabel 4.2 

Pelaksanaan Lingkungan Kerja PT. Bumjin Elektronik Indonesia 

 

No  Tahun  Pelaksanaan Peningkatan 

Lingkungan Kerja 

Indikator Yang di 

Laksanakan 

1. 2018 2 kali pelaksanaan Peningkatan pencahayaan dan 

suhu ruangan  

2. 2019 2 kali pelaksanaan Peningkatan hubungan kerja 

karyawan 

3. 2020 3 kali pelaksanaan Peningkatan kebersihan 

lingkungan kerja 

Sumber : PT. Bumjin Elektronik Indonesia, 2021 

 Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa PT. Bumjin Elektronik Indonesia 

sering kali mengadakan Pelaksanaan Lingkungan Kerja setiap tahunnya. 

Diketahui pada tahun 2018 dilakukan 2 kali pelaksanaan yaitu dengan 

meningkatkan pencahayaan dan suhu ruangan, di tahun 2019 dilakukan 2 kali 

pelaksanaan yaitu dengan meingkatkan hubungan kerja karyawan yaitu dengan 

cara melakukan family gathering, dan ditahun 2020 terdapat 3 kali pelaksanaan 

yaitu dengan meningkatkan kebersihan lingkungan kerja.  
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Tabel 4.3 

Jumlah Perkembangan Produktivitas PT. Bumjin Elektronik Indonesia 

 

No  Tahun  Jumlah Pekerja Jumlah Produktivitas  

1. 2018 85 orang 8500 unit 

2. 2019 105 orang 9000 unit 

3. 2020 95 orang 8970 unit 

Sumber : PT. Bumjin Elektronik Indonesia, 2021 

 Tabel 4.3 menerangkan Jumlah Perkembangan Produktivitas pada PT. 

Bumjin Elektronik Indonesia pada tiga tahun terakhir. Diketahui bahwa pada 

tahun 2018 dengan jumlah pekerja 85 orang menghasilkan produktivitas 8500 

unit, di tahun 2019 dengan jumlah pekerja 105 orang menghasilkan jumlah 

produktivitas yaitu 9000 unit dan ditahun 2020 dengan jumlah pekerja 95 orang 

menghasilkan 8970 unit. Dari ketiga jumlah unit tersebut bahwa ditahun 2018 

jumlah produktivitas mengalami penurun dan ditahun 2019 jumlah produktivitas 

mengalami kenaikan dengan jumlah 9000 unit. 

Data diatas merupakan data actual yang dilakukan oleh PT. Bumjin 

Elektronik Indonesia dalam melaksanakan program Pelatihan yang dilakukan oleh 

karyawan pada bagian produksi.   

4.2. Deskripsi Umum Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bumjin Elektronik 

Indonesia. Melalui daftar pertanyaan yang diajukan peneliti, dapat diketahui 

mengenai kondisi atau informasi megenai responden. Pernyataan yang diajukan 
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terdiri dari data diri responden seperti jenis kelamin dan usia. Penggolongan yang 

dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

secara jelas mengenai gambaran responden sebagai objek penelitian. 

4.2.1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sesuai dengan hasil tabulasi kuesioner maka diperoleh data responden 

berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No  Jenis Kelamin Jumlah  Persentase % 

1. Laki – laki  22 31 % 

2. Perempuan  50 69 % 

Jumlah  72 100 % 

Sumber : PT. Bumjin Elektronik Indonesia, 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden jenis 

kelamin laki laki dalam penelitian ini sebanyak 31% dan perempuan sebanyak 

69%. Hal ini dapat dikatakan bahwa jumlah karyawan perempuan lebih banyak 

dibandingkan jumlah laki laki. 
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4.2.2. Gambaran  Umum Responden Berdasarkan Usia 

 Sesuai dengan hasil tabulasi kuisioner maka diperoleh data responden 

berdasarkan usia sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasrkan Usia 

 

No  Usia  Jumlah  Persentase % 

1. <25 5 6.95 % 

2. 26 – 30  31 43,05 % 

3. 31 – 35  24 33,34 % 

4. 36 – 40 12 1,66 % 

Jumlah  72 100 % 

Sumber : PT. Bumjin Elektronik Indonesia, 2021 

 Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa, jumlah responden 

berdasarkan usia dalam penelitian ini yang memiliki jumlah usia kurang dari 25 

tahun sebanyak. 

 

4.3. Analisis Data dan Pembahasan 

 Pada penelitian ini dengan menggunakan uji instrument penelitian yaitu 

dengan menyebarkan kuesioner sejumlah 72 orang pada karyawan perusahaan 

secara acak. Pada butir pernyataan yang akan di uji dengan uji validitas dan uji 

reliabilitas. 



58 
 

 
 

4.3.1. Uji Validitas  

 Uji validitas berfungsi untuk megukur atau menguji apakah tiap butir 

instrumen pernyataan telah benar benar mengungkapkan faktor atau indikator 

yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk pengujian ini menggunakan teknik 

korelasi Pearson Product Moment, dengan menggunakan program SPSS versi 23. 

 Adapun tahap dari pengujian validitas dengan teknik Pearson Product 

Moment sebagai berikut : 

1. Ketentuan instrumen dapat dikatakan valid bila memiliki harga koefisien 

korelasi lebih besar atau sama dengan r tabel dan sebaliknya, bila koefisien 

korelasi lebih kecil dari r tabel maka instrumen tersebut tidak valid, 

sehingga harus dibuang atau diganti. 

2. Untuk nilai r tabel diambil menggunakan rumus df = n – 2. Yaitu df = 72 –  

2 = 70, sehingga r tabel sebesar 0,5. Kuesioner dapat dikatakan valid jika 

hasil uji validitas kuesioner memiliki r hitung lebih besar dibandingkan 

dengan nilai r tabel. 

Uji validitas pada penelitian ini akan dijelaskan secara terperinci tentang 

pelatihan dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan, adapun 

hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Variabel Pelatihan (X1) 

 

Pertanyataaan r Hitung r Tabel  Keterangan  

Butir 1 0,656 0,193 Valid  

Butir 2 0,730 0,193 Valid 

Butir 3 0,440 0,193 Valid 

Butir 4 0,703 0,193 Valid 

Butir 5 0,658 0,193 Valid 

Butir 6 0,628 0,193 Valid 

Butir 7 0,591 0,193 Valid 

Butir 8 0,718 0,193 Valid 

Butir 9 0,483 0,193 Valid 

Butir 10 0,610 0,193 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 26, 2021 

 Dari tabel 4.6 diatas, terlihat bahwa untuk pernyataan variabel Pelatihan 

(X1) tidak ada yang dibuang atau dengan kata lain butir-butir kuesioner dalam 

penelitian ini adalah valid yang ditunjukan dengan nilai r hitung pada masing-

masing item lebih besar dari r tabel yaitu 0,193. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Kerja (X2) 

 

Pertanyataaan r Hitung r Tabel  Keterangan  

Butir 11 0,586 0,193 Valid  

Butir 12 0,606 0,193 Valid 

Butir 13 0,654 0,193 Valid 

Butir 14 0,216 0,193 Valid 

Butir 15 0,653 0,193 Valid 

Butir 16 0,519 0,193 Valid 

Butir 17 0,373 0,193 Valid 

Butir 18 0,204 0,193 Valid 

Butir 19 0,466 0,193 Valid 

Butir 20 0,341 0,193 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 26, 2021 

 Berdasarkan hasil uji validitas tabel 4.7 dapat dilihat bahwa untuk 

instrumen pernyataan variabel Lingkungan Kerja (X2) tidak ada yang dibuang 

atau dengan kata lain butir-butir kuesioner dalam penelitian ini adalah valid 

yang ditunjukan dengan nilai r hitung pada masing-masing item lebih besar 

dari r tabel yaitu 0,193. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Produktivitas (Y) 

 

Pertanyataaan R Hitung r Tabel  Keterangan  

Butir 21 0,465 0,193 Valid  

Butir 22 0,607 0,193 Valid 

Butir 23 0,418 0,193 Valid 

Butir 24 0,514 0,193 Valid 

Butir 25 0,372 0,193 Valid 

Butir 26 0,621 0,193 Valid 

Butir 27 0,554 0,193 Valid 

Butir 28 0,579 0,193 Valid 

Butir 29 0,662 0,193 Valid 

Butir 30 0,500 0,193 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah SPSS 26, 2021 

Berdasarkan hasil uji validitas tabel 4.8 dapat dilihat bahwa untuk 

instrumen pernyataan variabel Produktivitas (Y) tidak ada yang dibuang atau 

dengan kata lain butir-butir kuesioner dalam penelitian ini adalah valid yang 

ditunjukan dengan nilai r hitung pada masing-masing item lebih besar dari r 

tabel yaitu 0,193. 
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4.3.2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas untuk menentukan tingkat kestabilan dari suatu alat ukur 

dalam mengukur suatu gejala. Untuk mengetahui kestabilan dari pertanyaan-

pertanyaan dalam kuesioner, digunakan teknik Cronbach’s  Alpha, dengan dasar 

untuk pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai Cronbach’s  Alpha > 0,60 maka kuesioner yang diuji dinyatakan 

reliabel. 

2. Jika nilai Cronbach’s  Alpha < 0,60 maka keusioner yang diuji dinyatakan 

tidak reliabel. 

Pada proses pengujian yang akan diteliti variabel X1, X2 dan Y maka untuk lebih 

jelasnya berikut ini hasil penelitian uji reliabilitas yang terdiri atas : 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pelatihan (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.826 .824 10 

   Sumber : SPSS versi 26, 2021 

    Dari tabel 4.9 uji reliability statistics dapat diperoleh nilai Cronbach’s  

Alpha sebesar 0,826. Sesuai kriteria nilai ini sudah lebih besar dari 0,60 maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel Pelatihan (X1) telah reliable. 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan Kerja (X2) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.738 .723 10 

  Sumber : SPSS versi 26, 2021 

Dari tabel 4.10 uji reliability statistics dapat diperoleh nilai Cronbach’s  

Alpha sebesar 0,582. Sesuai kriteria nilai ini sudah lebih besar dari 0,60 maka 

dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel Lingkungan Kerja (X2) telah 

reliabel. 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Reliabilitas Produktivitas (Y) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.795 .798 10 

  Sumber : SPSS versi 26, 2021 

Dari tabel 4.11 uji reliability statistics dapat diperoleh nilai Cronbach’s  

Alpha sebesar 0,795. Sesuai kriteria nilai ini sudah lebih besar dari 0,60 maka 

dapat disimpulkan bahwa instrument variabel Produktivitas (Y) telah reliabel. 

Kesimpulan untuk uji relibilitas yang diperoleh nilai Cronbach’s Alpha baik untuk 
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variabel Pelatihan (X1), Lingkungan Kerja (X2) dan variabel Produktivitas (Y) 

untuk indicator pernyataan kuesioner dinyatakan reliabel. 

 

4.3.3. Uji Asumsi Klasik 

Uraian berikut akan membahas mengenai uji asumsi klasik diantaranya : 

 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas untuk menguji antar variabel independen yang terdapat 

dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati 

sempurna (koefisien korelasi tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara 

variabel bebasnya. Metode dalam penelitian ini dengan melihat nilai tolerance dan 

malihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), untuk mengetahui suatu model 

regresi dari multikolinearitas yaitu mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan 

mempunyai angkta tolerance lebih dari 0,1. 

 

 

 

 

 



65 
 

 
 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a 

 

Model  

Unstandardize

d 

Coefficients  

Standardize

d  

Coefficients  

 

 

t 

 

 

Sig. 

Collinearity  

Statistics  

B  Std.  

Error  

 

Beta  

 

Toleranc

e  

 

VIF 

1. (Constant) 

Pelatihan 

(X1) 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

.574 

.699 

.276 

2.859 

.075 

.099 

 

.720 

.215 

.201 

9.28

0 

2.77

6 

.84

2 

.00

0 

.00

7 

 

.542 

.542 

 

1.84

3 

1.84

3 

Sumber : SPSS Versi 26, 2021 

a. Dependen Variabel : Produktivitas 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dinilai bahwa nilai tolerance dari 

kedua variabel independen lebih dari 0,1 yaitu sebesar 0,542 untuk 

Pelatihan (X1) dan 0,542 untuk Lingkungan Kerja (X2). Untuk nilai VIF < 

10 yaitu sebesar 1,843 untuk Pelatihan (X1) dan 1,843 untuk Lingkungan 

Kerja (X2). Maka dapat disimpulkan bahwa  variabel regresi terbebas dari 

multikolinearitas. 
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b. Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji 

normalitas ini melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik 

Normal P-P of Regression Standardized residual. Untuk melihat hasil yang 

lengkap  sampel dari populasi berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat 

pada hasil uji normalitas sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 

Gambar Hasil Uji Normalitas  

 

Sumber : SPSS Versi 26, 2021 

 Pada gambar 4.2  dapat diketahui bahwa Normal Probability Plot untuk uji 

regresi dengan variabel dependen Produktivitas terlihat pada titik-titik menyebar  

berhimpit disekitar garis diagonal, serta mengikuti arah garis diagonal.  
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Dari grafik tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa data residual berdistribusi 

normal. 

a. Uji Heteroskedisitas  

Uji heteroskedisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat pola titik-titik 

pada grafik regresi. Dengan dasar kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, dan menyempit) maka 

terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Gambar 4.3 

Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

Sumber : SPSS Versi 26, 2021 
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 Dari output gambar 4.3 hasil pengujian heteroskedastisitas diatas 

menunjukan bahwa titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar 

angka 0. Selain itu titik pun mengumpul diatas atau dibawah saja serta penyebaran 

titik-titik tidak membentuk pola. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linear berganda adalah analisa yang digunakan untuk 

melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Model analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara 

variabel independen (pelatihan dan lingkungan kerja) terhadap variabel dependen 

(produktivitas). Untuk mendapatkan nilai suatu regresi linear berganda maka 

dapat dilihat dari hasil data yang telah dianalisis dengan bantuan program 

Statistics Product and Service Solution (SPSS) versi 26 seperti tabel di bawah ini : 

 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .574 2.859  .201 .842 

PELATIHAN .699 .075 .720 9.280 .000 

LINGKUNGAN KERJA .276 .099 .215 2.776 .007 

a. Dependent Variable: PRODUKTIVITAS 
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Berdasarkan perhitungan analisis regresi linear berganda yang ditunjukan 

pada tabel 4.13, maka dapat disimpulkan pada persamaan linear sebagai berikut : 

Y = 0,574 + 0,699X1 + 0,276X2 

Adapun arti dari regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Konstanta = 0,574 

Konstanta sebesar 0,574 menyatakan bahwa variabel pelatihan, lingkungan 

kerja diasumsikan tidak ditingkatkan (X1 = X2 = 0 ), maka produktivitas 

mempunyai nilai sebesar 0,574. 

b. Koefisien Pelatihan (X1) 

Koefisien pelatihan (X1) menunjukan angka sebesar 0.699 yang 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 unit untuk pelatihan maka 

akan diikuti terjadi kenaikan produktivitas sebesar  0,699. 

c. Koefisien Lingkungan Kerja (X2) 

Koefisien lingkungan kerja (X2) menunjukan angka sebesar 0,276 yang 

menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 unit untuk lingkungan kerja 

maka akan diikuti dengan terjadi kenaikan produktivitas sebesar 0,276. 

 

4.5 Uji Goodnes Of Fit 

4.5.1 Uji Determinasi 

 Koefisien determinasi adalah suatu besaran yang menyatakan seberapa 

besar variabel dependen dipengaruhi oleh seluruh variabel independen yang 

dinyatakan dalam persentase. Dapat juga dikatakan seberapa besar kontribusi 

variabel independen terhadap variabel dependen.  
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Tabel 4.14 

Hasil Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .880
a
 .775 .768 1.897 

a. Predictors: (Constant), lingkungan kerja, pelatihan 

b. Dependent Variable: produktivitas 

 
Sumber : SPSS Versi 26 

 

 Dari hasil output tabel 4.14 dapat diketahui R square adalah sebesar 0,775. 

Dari nilai tersebut 75,5% yaitu kontribusi terhadap Y di pengaruhi oleh  

Produktivitas sedangkan 25,5% nya  dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

4.5.2. Uji Hipotesis T-test 

 Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pelatihan dan 

lingkungan kerja terhadap variabel dependen yaitu produktivitas maka perlu 

dilakukan uji t. pengujian secara parsial dapat dilihat dari uji t, apabila nilai 

probabilitasnya < 0,05, Ho ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan. 

Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Hipotesis T-test 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .574 2.859  .201 .842 

PELATIHAN .699 .075 .720 9.280 .000 

LINGKUNGAN KERJA .276 .099 .215 2.776 .007 

a. Dependent Variable: PRODUKTIVITAS 

 
Sumber : SPSS Versi 26 

Berdasarkan hasil output tabel 4.15 diatas diketahui nilai t hitung variabel 

pelatihan (X1) lebih besar dari pada nilai t tabel (9,280 > 1,667) dengan nilai 

signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,000. Nilai t hitung variabel Pelatihan (X1) lebih 

besar dari pada nilai t tabel (9,280>1,667) dan nilai t hitung variabel Lingkungan 

Kerja (X2) lebih besar dari pada nilai t tabel (2,776 > 1,667) dengan tingkat 

signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji 

parsial dalam analisis regresi dapat disimpulkan sebagai berikut:   

Gambar 4.4 

Grafik Uji T-test 
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Dari gambar 4.4 menunjukan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yaitu 

terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. 

1. Pelatihan (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja (Y).  

2. Lingkungan kerja (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja (Y). 

 

4.5.3. Uji Hipotesis F-test 

 Uji hipotesis F adalah pengujian secara serentak dilakukan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (X1 dan X2) secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Y). Dalam uji ini dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai Fhitung dengan Ftabel dengan menggunakan tingkat 

signifikan sebesar 5%. Jika Fhitung > Ftabel maka secara serentak seluruh variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen. Dengan perhitungan f tabel yaitu : 

α : n – k - 1 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Hipotesis F-test 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 853.916 2 426.958 118.598 .000
b
 

Residual 248.404 69 3.600   

Total 1102.319 71    

a. Dependent Variable: PRODUKTIVITAS 

b. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN KERJA, PELATIHAN 
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Berdasarkan output tabel 4.16 diatas diketahui bahwa nilai F hitung 118,598 

> 3,97 F tabel dan nilai Signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil < dari probabilitas 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan lingkungan kerja secara 

simultan berpengaruh terhadap produktivitas. 

 

Gambar 4.5 

Grafik Uji  F-test 

                    

  

    

Gambar 4.5 menunjukan bahwa Ho ditolak  yakni terdapat pengaruh antara 

variabel X1 dan X2 terhadap Y. 

 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pelatihan 

 Pelatihan merupakan kegiatan yang diberikan perusahaan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian para karyawan untuk 

mengemban tugas yang telah diberikan dengan penuh rasa tanggung jawab agar 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik.  Berdasarkan hasil uji t diperoleh 

bahwa variabel pelatihan (X1) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja (Y). Hasil penelitian ini menunjukan nilai t hitung 9,280 > t tabel 1,667 
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dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 

yang berarti Ho ditolak dan H1 diterima. Jadi H1 secara statistik dapat ditunjukan 

bahwa pelatihan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja pada PT. Bumjin Elektronik Indonesia  

 

4.6.2 Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang 

dihadapi lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Secara 

garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua yaitu lingkungan kerja 

fisik dan lingkungan kerja non fisik. Kondisi lingkungan kerja yang baik akan 

membuat pegawai merasa nyaman dalam bekerja. Berdasarkan hasil uji t 

diperoleh bahwa variabel lingkungan kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja (Y). Hasil penelitian ini menunjukan nilai t hitung 9,280 > t 

tabel 1,667 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05 yang berarti Ho ditolak dan H2 diterima. Jadi H2 secara statistik 

dapat ditunjukan bahwa lingkungan kerja dalam penelitian ini berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja pada PT. Bumjin Elektronik Indonesia. 

 

4.6.3 Produktivitas 

Produktivitas kerja merupakan kemampuan memperoleh manfaat sarana 

dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan keluaran (output) yang optimal. 

Kemampuan yang dimaksudkan dalam definisis tersebut tidak hanya berhubungan 
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sarana dan prasarana, tetapi juga berhubungan dengan pemanfaatan waktu dan 

juga sumber daya manusia. Berdasarkan uji F diperoleh bahwa antara variabel 

pelatihan (X1) dan lingkungan kerja (X2) berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap produktivitas kerja (Y). Hasil penelitian ini menunjukan nilai F hitung 

118,598 > F tabel 3,97 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti 

Ho ditolak dan H3 diterima, artinya secara statistik menunjukan bahwa variabel 

pelatihan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada PT. Bumjin Elektronik Indonesia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitiann yang penulis 

lakukan pada perusahaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dari perhitungan koefisien regresi linear berganda diperoleh persamaan 

antara variabel pelatihan (X1) dan lingkungan kerja (X2) terhadap 

produktivitas (Y). Y = 0,574  + 0,699 X1 + 0,276 X2  

Hasil ini menunjukan bahwa pelatihan dan lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh terhadap produktivitas. Dimana dapat dilihat dari hasil koefisien 

b1 = 0,699 dan b2 = 0,276 menunjukan koefisien bernilai posotif. Variabel 

pelatihan mempunyai pengaruh yang dominan atau paling besar terhadap 

produktivitas. Hal ini dibuktikan dengan variabel pelatihan mempunyai 

hasil koefisien regresi lebih besar yaitu 0,699 atau dibandingkan dengan 

variabel lingkungan kerja (X2) hanya sebesar 0,276. 
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b. Dari hasil koefisien determinasi (R2) diperoleh tingkat persentase variabel 

pelatihan (X1) dan lingkungan kerja (X2) terhadap produktivitas (Y) 

sebesar 0,775. Hal ini menunjukan bahwa variabel produktivitas 

dipengaruhi oleh variabel pelatihan dan lingkungan kerja sebesar 0,775 

atau 77,5% dan sisanya 23,5% dipengaruhi oleh factor lain atau variabel 

lain yang tidak diteliti. 

c. Hasil perhitungan menggunakan uji hipotesis T-test antara pelatihan 

terhadap produktivitas diperoleh nilai Thitung  9,280 > Ttabel 1,667. Maka 

kesimpulannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil ini menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh antara pelatihan (X1) terhadap produktivitas (Y). 

Sedangkan untuk melihat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap 

produktivitas diperoleh nilai Thitung  2,776 > Ttabel 1,667 maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Hasil ini juga menunjukan bahwa lingkungan kerja (X2) 

mempunyai pengaruh terhadap produktivitas (Y). 

d. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus analisis uji F-test yang 

dilakukan, menunjukan bahwa nilau yang diperoleh untuk Fhitung  118,598 

> Ttabel 3,97 dengan tingkat signifikansi < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelatihan (X1) dan lingkungan 

kerja (X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap produktivitas (Y) 
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5.2.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data, pada 

dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan 

apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-

mudahan bermanfaat. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai 

berikut :  

1. Bagi Perusahaan Perusahaan PT. Bumjin Elektronik Indonesia perlu 

lebih memperhatikan program pengembangan SDM yang ada pada 

perusahaan, karna dewasa ini pengembangan SDM sangatlah 

diperlukan guna mempertahankan eksistensi perusahaan dalam 

persaingan secara global, kemudian faktor lingkungan kerja juga perlu 

diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan kenyamanan karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaannya, dengan begitu akan lebih 

meningkatkan semangat karyawan dalam bekerja dan mendorong 

meningkatnya produktivitas kerja seorang karyawan.  

2. Bagi peneliti selanjutnya Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih 

mengembangkan ruang lingkup penelitian dan menambah variabel 

lainnya, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya 

bisa menggambarkan produktivitas kerja. Dalam proses pengumpulan 

data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih 

optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan. 
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Hasil Uji Reliabilitas Pelatihan (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.826 .824 10 

 

Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan Kerja (X2) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.738 .723 10 

 

Hasil Uji Reliabilitas Produktivitas (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.795 .798 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Uji Normalitas 

 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

  



Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .574 2.859  .201 .842 

PELATIHAN .699 .075 .720 9.280 .000 

LINGKUNGAN KERJA .276 .099 .215 2.776 .007 

a. Dependent Variable: PRODUKTIVITAS 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .880
a
 .775 .768 1.897 

a. Predictors: (Constant), lingkungan kerja, pelatihan 

b. Dependent Variable: produktivitas 

 

Hasil Uji Hipotesis T-test 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .574 2.859  .201 .842 

PELATIHAN .699 .075 .720 9.280 .000 

LINGKUNGAN KERJA .276 .099 .215 2.776 .007 

a. Dependent Variable: PRODUKTIVITAS 

 

Hasil Uji Hipotesis F-test 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 853.916 2 426.958 118.598 .000
b
 

Residual 248.404 69 3.600   

Total 1102.319 71    

a. Dependent Variable: PRODUKTIVITAS 

b. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN KERJA, PELATIHAN 

 


