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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Produktivitas

2.1.1 Pengertian produktivitas

Menurut Sutrisno (2015) produktivitas diartikan sebagai hubungan

antara keluaran (barang dan jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan,

uang). Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif suatu

perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering

dibatasi dengan tenaga kerja sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan

fisik, bentuk dan nilai. Menurut Sulaeman (2014) produktivitas kerja

karyawan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang

keberhasilan usaha. Produktivitas yang tinggi akan sangat

menguntungkan baik bagi pengusaha maupun bagi karyawannya

terutama untuk kesejahteraanya. Produktivitas juga mencerminkan ertos

kerja karyawan yang tercermin juga sikap mental yang baik. Pengusaha

maupun karyawan yang terlibat dalam suatu perusahaan harus berupaya

untuk meningkatkan produktivitasnya. Menurut Nasution (2010)

menyatakan bahwa didalam ilmu ekonomi, produktivitas merupakan

nisbah atau rasio antara hasil kegiatan (output, keluaran) dan segala

pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan hasil tersebut (input,

masukan). Menurut Sunyoto (2012) secara filosofi, produktivitas

merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai

pandangan bahwa suatu kehidupan hari ini lebih baik dari hari kemarin

dan hari esok lebih baik dari hari ini.

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas

Menurut Sutrisno (2013) produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh

beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri

ataupun dari faktor yang lain, yaitu :
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1. Tingkat pendidikan

2. Keterampilan

3. Disiplin kerja

4. Sikap dan etika kerja

5. Motivasi

6. Gizi dan kesehatan

7. Tingkat penghasilan

8. Jaminan sosial

9. Lingkungan kerja

10. Iklim kerja

11. Teknologi

12. Sarana produksi

13. Manajemen dan prestasi

2.1.3 Indikator-Indikator Produktivitas

Menurut Sutrisno (2015) untuk mengukur produktivitas kerja,

diperlukan suatu indikator, yaitu sebagai berikut :

1. Kemampuan

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan

seseorang sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta

profesionalisme mereka dalam bekerja, ini memberikan semangat

untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka.

2. Meningkatkan hasil yang dicapai

Hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang

mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut.

Jadi, upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-

masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan.

3. Semangat kerja

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator

ini dapat dilihat dari ertos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu

hari kemudian dibandingkan dengan hasil sebelumnya.
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4. Pengembangan diri

Mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja.

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan

harapan dengan apa yang dihadapi. Sebab semakin kuat

tantangannya, pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga

harapan untuk menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat

berdampak pada keinginan karyawan untuk meningkatkan

kemampuan.

5. Mutu

Berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari masa lalu. Mutu

merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja

seorang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu untuk memberikan hasil

yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi

perusahaan dan dirinya sendiri.

6. Efisiensi

Perbandingan antara hasil yang telah dicapai dengan keseluruhan

sumber daya yang digunakan. Masukan dan pengeluaran

merupakan aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang

signifikan bagi karyawan.

2.2 Pelatihan

2.2.1 Pengertian Pelatihan

Menurut Arifiyah dan Sunaryo (2017) pelatihan merupakan suatu

kegiatan yang dilakukan instansi atau perusahaan dalam memperbaiki

kinerja karyawan dengan cara memberikan keterampilan dan

pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan yang dijalankan. Menurut

Rozalena dan Dewi (2016) Pelatihan yakni serangkaian aktivitas yang

dirancang untuk meningkatkan pengalaman keterampilan, keahlian,

penambahan pengetahuan, serta perubahan sikap seorang individu.

Menurut Widodo (2015) pelatihan merupakan serangkaian aktivitas

individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara
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sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di

bidangnya. Menurut Wibowo (2014) pelatihan (training) dan

pengembangan (development) adalah merupakan investasi organisasi

yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan, melibatkan

segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan

keterampilan pembelajaran sehingga mereka segera akan dapat

menggunakannya dalam pekerajaan. Menurut Nischithaa dan Rao

Narashima (2014) pelatihan merupakan suatu keahlian yang spesifik

dimana dilakukan untuk tujuan tertentu, training atau pelatihan juga

pada dasarnya merupakan suatu program dalam pembentukan tingkah

laku karyawan, dan pada kenyataannya pelatihan dapat menciptakan

ataupun meningkatkan keahlian bagi anggota organisasi dalam

melakukan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka, training dapat

juga dikatakan sebagai suatu proses dalam menyiapkan tenaga kerja

dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk beroperasi

berdasarkan standar-standar serta system yang telah berlaku dalam

organisasi. Menurut Rivai (2011) Pelatihan adalah proses secara

sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan

organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan

karyawan untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar

berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Hasibuan (2006)

pelatihan (training) dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan

berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan

rutin. Pelatihan menyiapkan para karyawan untuk melakukan

pekerjaan-pekerjaan sekarang.
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2.2.2 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pelatihan

Menurut Rivai (2011) dalam melaksanakan pelatihan ada beberapa

faktor yang berperan yaitu identifikasi kebutuhan, instruktur/pelatih,

peserta, materi (bahan), metode tujuan, pelatihan dan lingkungan yang

menunjang.

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan

Setiap upaya yang dilakukan untuk melakukan penelitian kebutuhan

pelatihan pelatihan adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis

gejala-gejala dan informasi yang diharapkan dapat menunjukkan

adanya kekurangan dan kesenjangan pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja karyawan yang menempati posisi jabatan tertentu dalam

suatu perusahaan.

2. Instruktur/Pelatih

Intruktur atau pelatih adalah seorang yang memberikan latihan atau

pendidikan kepada para karyawan. Dalam hal ini, pemimpin harus

dapat menjadi pelatih yang bertugas memberi perintah. Seorang

pimpinan tentunya harus bisa mengatasi permasalahan agar tugas

yang diberikan kepada keryawan dapat benar-benar dikerjakan.

3. Peserta pelatihan

Peserta merupakan salah satu unsur penting dalam pelatihan.

Sebelum ditentukan peserta yang akan mengikuti pelatihan, terlebih

dahulu perlu ditetapkan syarat dan jumlah peserta.

4. Materi pelatihan

Materi program disusun dan estimasi kebutuhan dan tujuan

pelatihan. Adapun materinya, program harus dapat memenuhi

kebutuhan organisasi dan peserta pelatihan.

5. Metode pelatihan

Metode yang dipilih hendaknya sesuai dengan jenis pelatihan yang

akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh perusahaan. Dalam

pelatihan beberapa teknik akan menjadikan prinsip belajar tertentu

menjadi lebih efektif.
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2.2.3 Tujuan Pelatihan Kerja

Tujuan pelatihan menurut Mangkunegara (2011), adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi

2. Meningkatkan produktivitas kerja

3. Meningkatkan kualitas kerja

4. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja

5. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara

maksimal.

2.2.4 Jenis Pelatihan

Menurut Suswanto (2011) pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu :

1. In-House Training (IHT) yaitu berupa kegiatan on the job training

(OJT), seminar lokakarya, pelatihan internal perusahaan, dan

pelatihan yang berbasis komputer yang sumbernya berasal dari

perusahaan. On The Job Training (OJT) kegiatan ini biasanya

dilaksanakan oleh SDM, dengan cara melibatkan karyawan baru

secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan.

2. External Training terdiri dari kursus-kursus, seminar dan lokakarya

yang diselenggarakan oleh asosiasi profesional, lembaga

pendidikan Trainer Profesional, yang dilakukan pihak lain diluar

perusahaan. Outside Training. Dalam kegiatan Outside Training

berarti pelatihan dilakukan oleh pihak diluar perusahaan atau pihak

lain. Keunggulan pelatihan ini adalah :

a) Memberikan kepada para karyawan bahwa perusahaan dapat

melakukan kegiatan pelatihan diluar.

b) Meminimalisasi pengaruh iklim kerja langsung (iklim kerja

perusahaan).

c) Lebih sedikit masalah yang akan timbul.

d) Sekaligus bisa menjalankan program ice breaking perusahaan

(refreshing).
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2.2.5 Indikator-Indikator Pelatihan

Indikator-Indikator Pelatihan menurut Mangkunegara (2013),

diantaranya :

1. Tujuan Pelatihan

Tujuan pelatihan harus konkrit dan dapat diukur, oleh karena itu

pelatihan yang akan diselenggarakan bertujuan untuk

meningkatkan keterampilan kerja agar peserta mampu mencapai

kinerja secara maksimal dan meningkatkan pemahaman peserta

terhadap etika kerja yang harus diterapkan.

2. Materi

Materi pelatihan dapat berupa pengelolaan (manajemen), tata

naskah, psikologis kerja, komunikasi kerja, disiplin, dan etika

kerja, kepemimpinan kerja, dan pelaporan kerja.

3. Metode yang digunakan

Metode pelatihan yang digunakan adalah mettode pelatihan

dengan teknik partisipatif yaitu diskusi kelompok, konfrensi,

simulasi, bermain peran, (demonstrasi) dan games, latihan dalam

kelas, test, kerja tim, dan study visit (studi banding).

4. Kualifikasi Peserta

Peserta pelatihan adalah pegawai perusahaan yang memenuhi

kualifikasi persyaratan seperti karyawan tetap dan staf yang

mendapat rekomendasi pimpinan.

5. Kualifikasi Pelatih (Instruktur)

Pelatih / Instruktur yang akan memberikan materi pelatihan harus

memenuhi kualifikasi persyaratan antara lain: mempunyai

keahlian yang berhubungan dengan materi pelatihan, mampu

membangkitkan motivasi dan mampu menggunakan metode

partisipatif.
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2.3 Pengawasan

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Handoko (2016) Pengawasan merupakan suatu proses untuk

menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Menurut

Ali Imron (2013) Pengawasan adalah suatu aktivitas yang selalu

mengupayakan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat tercapai

sebagaimana yang direncanakan. Menurut Bangun (2012) Pengawasan

adalah suatu proses untuk menilai kesesuaian pekerjaan anggota

organisasi dengan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut

Sondang P Siagian (2011) Pengawasan adalah suatu proses pengamatan

dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditentukan.

2.3.2 Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan menurut Dauly dkk (2016) yaitu:

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.

2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan

mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan

yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

3. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam

rencana awal (planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai

dengan yang direncanakan

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program

(fase/tingkat pelaksanaan).

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah

ditetapkan.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Menurut Ibid dalam Siregar (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi

pengawasan:

1. Perubahan Lingkungan
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Melalui fungsi pengawasan, manajer mendeteksi perubahan

perubahan yang berpengaruh pada barang dan organissasi,

sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan

kesempatan yang ditetapkan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peningkatan Kolektifitas Organisasi

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang

lebih formal dan hati-hati.

3. Kesalahan

Bila para bawahan tidak pernah membuat   kesalahan, manajer

dapat secara sederhana melakukan pengawasan, akan tetapi masih

banyaknya yang sering melakukan kesalahan.

4. Kebutuhan manajer untuk mendegelasikan wewenang

Bila manajer mendelagasikan wewenang kepada karyawan,

tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang.

2.3.4 Indikator Pengawasan

Menurut Rizal (2010) Indikator-indikator pengawasan adalah sebagai

berikut:

1. Standar Pekerjaan

Untuk menilai penjelasan standar pekerjaan, kesesuaian standar

dan kejelasan standar pekerjaan.

2. Kegiatan Supervisi

Untuk menilai pengamatan ke tempat kerja, kesesuaian pekerjaan

dan meminta hasil pekerjaan.

3. Pembandingan.

Untuk menilai pelaksanaan kegiatan penilaian, pembandingan

hasil dan standar, dan pembandingan pekerjaan

4. Tindakan perbaikan.

Untuk menilai koreksi kesalahan pekerjaanm koreksi membantu

pekerjaan dan manfaat koreksi bagi karyawan.
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2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian Judul Hasil Penelitian

Fadila Rahayu

(2019)

Pengaruh Pelatihan

Terhadap Produktivitas

Kerja Karyawan

Dengan Kompetensi

Sebagai Variabel

Intervening Pada Auto

2000 Pada Cabang

Gatot Subroto Medan

Pelatihan berpengaruh

positif dan signifikan

terhadap kompetensi

karyawan pada Auto

2000 Cabang Gatot

Subroto Medan. Hal ini

ditunjukkan dengan

nilai t
hitung diperoleh

13,600 dimana nilai t
tabel

pada α 5% yakni 2,002

artinya positif. Dimana

taraf signifikan α 5%

(˂0,5) nilai t
hitung

13,600> nilai t
tabel 2,002.

Nilai p-value pada

kolom sig 0.000 ˂ 0.05

artinya signifikan.

Muhammad Satrya

Cahyadi

(2017)

Pengaruh Pelatihan

Kerja dan Disiplin Kerja

Karyawan Terhadap

Produktivitas Kerja

Karyawan PT. Thamrin

Brother’s (Yamaha

Sentral) Palembang

Ada pengaruh secara

simultan variabel

pelatihan kerja dan

disiplin kerja terhadap

produktivitas kerja

karyawan. Hal ini

ditunjukkan oleh fhitung

23.009 > ftabel 4,100

maka Ho ditolak dan Ha
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diterima. Hal tersebut

berarti ada pengaruh

pelatihan kerja dan

disiplin kerja secara

simultan terhadap

produktivitas kerja

karyawan PT. Thamrin

Brother’s (Yamaha

Sentral) Palembang.

Yazid Ardiansyah

(2015)

Pengaruh Pengawasan

Terhadap Produktivitas

Karyawan (Kasus

Karyawan Bagian

Produksi PT. P&P

Bangkinang)

Berdasarkan hasil

analisis perhitungan

degan program SPSS

pada tabel III.20,

diperoleh nilai thitung

sebesar 6,666 > 1,672.

Selain itu didapatkan

nilai signifikan sebesar

0,000 lebih kecil dari

0,05 yang artinya

signifikan. Dengan

demikian Ha diterima

dan Ho ditolak, yang

artinya pengawasan

berpengaruh terhadap

produktivitas karyawan,

sehingga hipotesis yang

menyatakan diduga

pengawasan

berpengaruh signifikan

terhadap produktivitas



26

karyawan bagian

produksi pada PT. P&P

Banking dapat diterima.

Ai Nunung

(2018)

Pengaruh Pengawasan

Terhadap Produktivitas

Kerja Karyawan Bagian

Produksi PT. Sunson

Textile Manufacturer

Diperoleh nilai thitung >

ttabel = 5,757 > 2,013

yang berarti Ha diterima,

artinya pengawasan

berpengaruh signifikan

terhadap produktivitas

kerja karyawan bagian

produksi pada PT.

Sunson Textile

Manufacture.

Edy Sambodja

(2012)

Pengaruh Pelatihan dan

Pengawasan Terhadap

Produktivitas Kerja

Petugas Sensus

Pertanian Pada Badan

Pusat Statistik

Kabupaten Pandeglang

Hasil pengujian melalui

uji F menunjukkan

bahwa adanya pengaruh

signifikan antara kedua

variabel bebas X1

(Pelatihan) dan X2

(Pengawasan) yang diuji

sekaligus terhadap

Produktivitas kerja oleh

karena F hitung sebesar

(27,577) > dari F tabel

sebesar (5,18) pada

tingkat signifikansi 5%.
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2.5 Kerangka Pemikiran

Feedback

Gambar 2.1 Struktur Kerangka Pemikiran

Permasalahan

1. Kurang efektifnya pelatihan
yang diberikan kepada
karyawan bagian sales.

2. Kurangnya pengawasan dari
atasan dan supervisi seperti
karyawan masih sering
datang terlambat, pulang
sebelum jam kerja habis,
dan belum memenuhi
standar pekerjaan yang
sudah diberikan.

3. Rendahnya produktivitas
dilihat dari tidak
tercapainya target
perusahaan, dan tingkat
absensi karyawan yang
tinggi.

1. Apakah pelatihan

berpengaruh terhadap

prodktivitas karyawan

bagian sales pada Auto

2000 Raden Intan Bandar

Lampung?

2. apakah pengawasan

berpengaruh terhadap

produktivitas karyawan

bagian sales pada Auto

2000 Raden Intan Bandar

Lampung?

3. Apakah pelatihan dan

pengawasan berpengaruh

terhadap produktivitas

karyawan bagian sales

pada Auto 2000 Raden

Intan Bandar Lampung?

1. Pelatihan
(X1)

2. Pengawasan
(X2)

3. ProduktivitaS
Karyawan (Y)

1. pelatihan (X1) berpengaruh terhadap
produktivitas karyawan (Y) bagian
sales terhadap Auto 2000 Raden
Intan Bandar Lampung

2. Pengawasan (X2) berpengaruh
terhadap produktivitas karyawan (Y)
bagian sales terhadap Auto 2000
Raden Intan Bandar Lampung

3. Pelatihan (X1) dan pengawasan
(X2) berpengaruh terhadap
produktivitas karyawan (Y) bagian
sales terhadap Auto 2000 Raden
Intan Bandar Lampung

Alat analisis

1. Regresi liniear berganda
2. Uji F dan uji t
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2.6 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis juga dapat berupa

pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan

tertentu diantara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut

tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran (Anwar Sanusi,

2011).

2.6.1 Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Karyawan

Menurut Rozalena dan Dewi (2016) Pelatihan yakni serangkaian

aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman,

keterampilan, keahlian, penambahan pengetahuan serta perubahan

sikap seorang individu. Pelatihan sangat dibutuhkan dalam perusahaan

maupun organisasi guna meningkatkan kemampuan seorang karyawan,

dengan demikian tujuan-tujuan perusahaan dapat tercapai dengan

kemampuan yang karyawan miliki melalui pelatihan. Maka pelatihan

yang diberikan kepada karyawan harus sesuai dengan kebutuhan

karyawan dan mampu membantu karyawan dalam pekerjaannya,

karyawan juga harus mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh

dan sesuai arahan agar materi yang disampaikan selama pelatihan

dapat diterima dan karyawan dapat bekerja dengan baik sehingga

mampu menghasilkan produktivitas yang diinginkan oleh perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadilah Rahayu (2019)

Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas

karyawan. Selanjutnya penelitian yang dilaukan oleh Muhammad

Satrya Cahyadi (2017) menyatakan bahwa ada pengaruh secara parsial

variabel pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan.

Berdasarkan temuan dari penelitian-penelitian tersebut dapat

dikemukakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas

karyawan. Oleh karena itu perlu di uji apakah pelatihan memberikan
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pengaruh terhadap produktivitas karyawan, dengan merumuskan

hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pelatihan (X1) berpengaruh terhadap Produktivitas Karyawan (Y)

bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung.

2.6.2 Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas Karyawan

Menurut Handoko (2016) Pengawasan merupakan suatu proses untuk

menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Pengawasan dalam suatu perusahaan perlu dilakukan agar para atasan

atau pimpinan dapat mengetahui pekerjaan seorang karyawan apakah

sudah memenuhi standar pekerjaan yang sudah di tetapkan atau belum,

dengan adanya pengawasan perusahaan dapat dengan mudah mencapai

target dan tujuan perusahaan agar perusahaan selalu berkembang.

Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yazid

Ardiansyah (2015) yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh

secara signifikan terhadap produktivitas karyawan. Penelitian yang

selanjutnya dilakukan oleh Ai Nunung (2018) tentang pengaruh

pengawasan terhadap produktivitas yang menyatakan bahwa

pengawasan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja

karyawan. Berdasarkan temuan dari penelitian-penelitian tersebut

dapat dikemukakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap

produktivitas karyawan. Oleh karena itu pelru di uji apakah

pengawasan memberikan pengaruh terhadap produktivitas karyawan,

dengan merumuskan hiposesis sebagai berikut:

H2 : Pengawasan (X2) berpengaruh terhadap Produktivitas Karyawan

(Y) bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung.



30

2.6.3 Pengaruh Pelatihan dan Pengawasan Terhadap Produktivitas
Karyawan
Menurut Rivai (2011) Pelatihan adalah proses secara sistematis

mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk mencapai

keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan

pekerjaannya, oleh karena pelatihan yang ada harus dilaksanakan dan

diikuti sebaik mungkin. Menurut Ali Imron (2013) Pengawasan adalah

suatu aktivitas yang selalu mengupayakan agar kegiatan-kegiatan yang

dilakukan dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. Pengawasan

sangat diperlukan dalam perusahaan agar apa yang direncanakan dan

di targetkan oleh perusahaan dapat tercapai. Menurut Sulaeman (2014)

Produktivitas kerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting

dalam menunjang keberhasilan usaha. Produktivitas yang tinggi akan

sangat menguntungkan baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan

terutama untuk kesejahteraannya, produktivitas juga mencerminkan

ertos kerja karyawan yang tercermin juga sikap mental yang baik.

Pengusaha maupun karyawan yang terlibat dalam suatu perusahaan

harus berupaya untuk meningkatkan produktivitasnya, maka dari itu

produktivitas yang baik sangat diperlukan dalam suatu perusahaan.

Hubungan antara pelatihan dan pengawasan terhadap produktivitas

karyawan telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Edy

Sambodja (2012) dalam penelitian ini menyatakan bahwa pelatihan

dan pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas

kerja. Dari penelitian yang dilakukan tersebut dapat dikemukakan

bahwa pelatihan dan pengawasan berpengaruh terhadap produktivitas

karyawan. Oleh karena itu perlu di uji apakah pelatihan dan

pengawasan memberikan pengaruh terhadap produktivitas karyawan,

dengan merumuskan hipotesis sebagai berikut:
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H3 : Pelatihan (X1) dan Pengawsan (X2) berpengaruh terhadap

Produktivitas Karyawan (Y) bagian sales pada Auto 2000

Raden Intan Bandar Lampung.


