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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Dalam deskripsi data ini peneliti akan menggambarkan kondisi responden

yang menjadi sampel dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik responden

antara lain.

4.1.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini, objek penelitian atau responden dapat dilihat dari

karakteristk antara lain jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan

lama bekerja.

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenik Kelamin

No. Jenis kelamin Jumlah Presentase
1. Laki-Laki 32 64,0%
2. Perempuan 18 36,0%

Total 50 100%
Sumber : Hasil data diolah tahun 2020.

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden berdasarkan jenis

kelamin laki-laki sebanyak 64,0% dan perempuan sebanyak 36,0%.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada penelitian ini di dominasi

oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 32 orang

dan jenis kelamin perempuan sebanyak 18 orang.

Tabel 4.2

Karakteristik Responden berdasarkan Usia

No. Usia Jumlah Presentase

1. 17-25 tahun 35 70,0%

2. 26-40 tahun 15 30,0%

Total 50 100%

Sumber : Hasil data diolah tahun 2020.
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Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa bahwa responden

berdasarkan usia 17-25 tahun sebanyak 35 orang dan usia 26-40 tahun

sebanyak 15 orang, dengan demikian usia karyawan didominasi oleh

usia 17-25 tahun.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah Presentase
1. SMA/SMK 12 24,0%
2. D3 14 28,0%
3. S1 24 48,0%

Jumlah 50 100 %
Sumber : Hasil data diolah tahun 2020.

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden berdasarkan pendidikan

SMA/SMK sebanyak 24,0% atau 12 orang, pendidikan D3 (Diploma)

sebanyak 28,0% atau 14 orang dan pendidikan S1 sebanyak 48,0% atau

24 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada penelitian

ini di dominasi oleh responden berdasarkan pendidikan Sarjana (S1)

sebanyak 24 orang.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No. Lama Bekerja Jumlah Presentas
1. ˂1 tahun 12 24,0%
2. 1-5 tahun 32 64,0%
3. 6-10 tahun 6 12,0%
4. >10 tahun 0 0%

Jumlah 50 100%
Sumber : Hasil data diolah tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden

berdasarkan lama bekerja selama kurang dari 1 tahun sebanyak 24%,

lama bekerja selama 1 sampai 5 tahun sebanyak 64%, untuk lama

bekerja selama 6 sampai 10 tahun sebanyak 12% dan untuk karyawan

dengan lama kerja lebih dari 10 tahun yaitu 0 %. Dengan demikian

dapat disimpulkan pada penelitian ini di dominasi oleh responden yang

bekerja selama 1 sampai 5 tahun.
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4.1.2 Deskripsi Jawaban Responden

Tabel 4.5

Hasil Jawaban Responden

Hasil Jawaban Responden Variabel Pelatihan (X1)

No. Pernyataan
Jawaban

SS (5) S (4) KS (3) TS (2) STS (1)
F % F % F % F % F %

1. Setelah mengikuti pelatihan

karyawan mampu

menyelesaikan pekerjaan

dengan lebih mudah dan

cepat.

9 18,0 24 48,0 11 22,0 2 4,0 4 8,0

2. Dengan mengikuti pelatihan

dapat meningkatkan

pencapaian tujuan

perusahaan.

9 18,0 25 50,0 12 24,0 4 8,0 0 0,0

3. Materi pelatihan yang

diberikan kurang lengkap dan

sulit dipahami..

23 46,0 23 46,0 2 4,0 2 4,0 0 0,0

4. Materi yang diberikan

lengkap dan dapat dengan

mudah dipahami.

14 28,0 28 56,0 6 12,0 2 4,0 0 0,0

5. Metode pelatihan tidak dapat

diterima peserta dan materi

yang disampaikan kurang

tepat.

22 44,0 25 50,0 3 6,0 0 0,0 0 0,0

6. Metode pelatihan dapat

diterima peserta dengan baik

dengan penyampaian materi

yang tepat.

15 30,0 28 56,0 5 10,0 2 4,0 0 0,0

7. Peserta pelatihan selalu 13 26,0 31 62,0 5 10,0 1 2,0 0 0,0
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bersemangat dan antusias

dalam mengikuti pelatihan.

8. Peserta merasa pelatihan

dapat memberikan

menyegaran pikiran yang

jenuh akibat dari tugas-tugas

yang tidak diketahui.

14 28,0 30 60,0 5 10,0 1 2,0 0 0,0

9. Pelatih / Instruktur menguasai

materi pelatihan dan dapat

menyampaikan materi dengan

baik.

11 22,0 25 50,0 10 20,0 2 4,0 2 4,0

10. Pelatih / Instruktur memiliki

kemampuan penyesuaian diri

terhadap peserta pelatihan.

15 30,0 28 56,0 6 12,0 1 2,0 0 0,0

Sumber : Hasil data dolah tahun 2020

Berdasarkan pada tabel 4.5 diatas, dalam pelatihan (X1) yag mendapat pernyataan

sangat tinggi dari responden adalah “materi pelatihan yang diberikan kurang

lengkap dan sulit dipahami” menyatakan sangat setuju sebanyak 23 respronden

atau 46,0 % dan 23 atau 46,0% menyatakan setuju. Pernyataan yang paling rendah

direspon oleh responden adalah pernyataan “setelah mengukitu pelatihan

karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah dan cepat”

jumlah responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 responden atau

18,0% dan 24 responden atau 48,0% menyatakan setuju.
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Tabel 4.6

Hasil Jawaban Responden

Hasil Jawaban Responden Variabel Pengawasan (X2)

No. Pernyataan
Jawaban

SS (5) S (4) KS (3) TS (2) STS (1)
F % F % F % F % F %

1. Agar efektif dalam bekerja

maka perlu adanya

pengawasan.

16 32,0 23 46,0 8 16,0 3 6,0 0 0,0

2. Standar pekerjaan yang telah

ditetapkan mampu dipenuhi.

10 20,0 24 48,0 12 24,0 4 8,0 0 0,0

3. Supervisi memberikan sanksi

tegas atas pelanggaran yang

dilakukan karyawan.

20 40,0 25 50,0 4 8,0 1 2,0 0 0,0

4. Supervisi kurang melakukan

inspeksi (pengawasan

langsung) kepada karyawan.

21 42,0 23 46,0 5 10,0 1 2,0 0 0,0

5. Hasil pekerjaan yang dicapai

sesuai dengan target

pekerjaan  yang sudah

ditetapkan.

12 24,0 25 50,0 11 22,0 2 4,0 0 0,0

6. Dalam pembandingan kerja

karyawan sudah memnuhi

SOP dalam bekerja.

19 38,0 26 52,0 4 8,0 1 2,0 0 0,0

7. Memberikan tindakan koreksi

untuk memperbaiki

kesalahan-kesalahan yang

terjadi sebelumnya.

14 28,0 20 40,0 14 28,0 2 4,0 0 0,0

8. Tindakan koreksi sangat

dibutuhkan dalam

pengawasan setiap

17 34,0 20 40,0 10 20,0 3 6,0 0 0,0
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perusahaan.

Sumber : Hasil data diolah tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel 4.6 diatas, dalam pengawasan (X2) yang mendapat

pernyataan sangat tinggi dari responden adalah “supervisi kurang melakukan

inspeksi (pengawasan langsung) kepada karyawan” menyatakan sangat setuju

sebanyak 21 responden atau 42,0% dan 23 responden atau 46,0% menyatakan

setuju. Pernyataan yang paling rendah direspon oleh responden adalah “standar

pekerjaan yang ditetapkan mampu dipenuhi” sebanyak 10 responden atau 20,0%

yang menyatakan sangat setuju dan 24 responden atau 48,0% yang menyatakan

setuju.

Tabel 4.7

Jawaban Hasil Responden

Hasil Jawaban Responden Variabel Produktivitas (Y)

No. Pernyataan
Jawaban

SS (5) S (4) KS (3) TS (2) STS (1)
F % F % F % F % F %

1. Karyawan selalu terampil dan

menguasai detail pekerjaan.

7 14,0 22 44,0 15 30,0 2 4,0 4 8,0

2. Karyawan memiliki sikap

profesionalisme yang tinggi

dalam bekerja.

7 14,0 21 42,0 15 30,0 6 12,0 1 2,0

3. Karyawan tidak mampu

mencapai target yang telah

ditentukan.

20 40,0 20 4,0 6 12,0 4 8,0 0 0,0

4. Karyawan mampu mencapai

target yang telah ditentukan.

13 26,0 24 48,0 10 20,0 3 6,0 0 0,0

5. Karyawan kurang

bersemangat dalam berusaha

untuk lebih baik dalam

mencapai hasil kerja.

21 42,0 20 40,0 6 12,0 1 20,0 2 4,0
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6. Karyawan selalu bersemangat

dalam mengerjakan tugas

yang diberikan dan mencapai

target.

15 30,0 27 54,0 6 12,0 2 4,0 0 0,0

7. Pengembangan diri dengan

melakukan tantangan dalam

bekerja.

14 28,0 30 60,0 5 10,0 1 2,0 0 0,0

8. Selalu mengikuti pelatihan

yang diadakan oleh

perusahaan untuk

meningkatkan keahlian.

17 34,0 27 54,0 5 10,0 1 2,0 0 0,0

9. Selalu berinovasi dalam

pekerjaan

14 28,0 22 44,0 10 20,0 2 4,0 2 4,0

10. Meningkatkan kualitas kerja

dan tingkat kehadiran.

16 32,0 27 54,0 6 12,0 1 2,0 0 0,0

11. Karyawan sangat menjaga

ketepatan waktu dan

kemampuan hasil kerja.

17 34,0 21 42,0 10 20,0 1 2,0 1 2,0

12. Waktu yang digunakan untuk

menyelesaikan suatu

pekerjaan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan.

19 38,0 21 42,0 2 4,0 4 8,0 4 8,0

Sumber :Hasil data diolah tahun 2020.

Berdasarkan pada tabel 4.7 hasil jawaban responden variabel produktivitas

karyawan (Y) dapat diketahui bahwa pernyataan yang paling banyak di respon

sangat setuju oleh karyawan adalah 21 atau 42,0% sangat setuju dan 20 responden

atau 40,0 % setuju untuk pernyataan “karyawan kurang bersemangat dalam

berusaha untuk lebih baik dalam mencapai hasil kerja”. Penyataan dengan respon

paling rendah adalah pernyataan “karyawan memiliki sikap profesionalisme yang
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tinggi dalam bekerja” dengan 7 responden atau 14,0% sangat setuju dan 21

responden atau 42,0% menyatakan setuju.

4.2 Hasil Uji Persyaratan Instrumen

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas yang dilakukan oleh peneliti dalam skala kecil yaiti

terhadap 50 orang responden mendapatkan hasil sebagai berikut sesuai

dengan kriteria pengujian :

1. Apabila rhitung > rtabel maka instrumen valid.

2. Apabila rhitung ˂ rtabel maka instrumen tidak valid.

Berikut hasil pengujian validitas untuk masing-masing item pernyataan

pada variabel Pelatihan (X1).

Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Variabel Pelatihan (X1)

Indikator rhitung rtabel Kondisi Keterangan
X1.1 0,737 0,284 rhitung > rtabel Valid
X1.2 0,783 0,284 rhitung > rtabel Valid
X1.3 0,720 0,284 rhitung > rtabel Valid
X1.4 0,705 0,284 rhitung > rtabel Valid
X1.5 0,606 0,284 rhitung > rtabel Valid
X1.6 0,834 0,284 rhitung > rtabel Valid
X1.7 0,657 0,284 rhitung > rtabel Valid
X1.8 0,626 0,284 rhitung > rtabel Valid
X1.9 0,683 0,284 rhitung > rtabel Valid
X1.10 0,679 0,284 rhitung > rtabel Valid

Sumber :Hasil data Diolah tahun 2020.

Bedasarkan dari data di atas pada tabel 4.8 hasil uji validitas variabel

Pelatihan (X1) dengan menampilkan seluruh item pernyataan yang

berjumlah 10 item pernyataan yang berkaitan dengan pelatihan, dimana

hasil yang didapatkan nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel dimana rhitung

dengan pernyataan paling tinggi sebesar 0,834 pada pernyataan nomor

6 dan rhitung yang paling rendah adalah 0,606 pada pernyataan nomor 5.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan satu (1) sampai

dengan pernyataan sepuluh (10) variabel Pelatihan (X1) sudah valid.

Berikut hasil pengujian validitas untuk masing-masing item pernyataan

pada variabel Pengawasan (X2).

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan (X2)

Indikator rhitung rtabel Kondisi Keterangan
X2.1 0,488 0,284 rhitung > rtabel Valid
X2.2 0,746 0,284 rhitung > rtabel Valid
X2.3 0,527 0,284 rhitung > rtabel Valid
X2.4 0,597 0,284 rhitung > rtabel Valid
X2.5 0,673 0,284 rhitung > rtabel Valid
X2.6 0,536 0,284 rhitung > rtabel Valid
X2.7 0,736 0,284 rhitung > rtabel Valid
X2.8 0,677 0,284 rhitung > rtabel Valid

Sumber : Hasil data diolah tahun 2020.

Bedasarkan dari data di atas pada tabel 4.9 hasil uji validitas variabel

Pengawasan (X2) dengan menampilkan seluruh item pernyataan yang

berjumlah 8 pernyataan yang berkaitan dengan pengawasan, dimana

hasil yang didapatkan nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel dimana rhitung

dengan pernyataan paling tinggi sebesar 0,746 pada pernyataan nomor

2 dan rhitung yang paling rendah adalah 0,488 pada pernyataan nomor 1.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan satu (1) sampai

dengan pernyataan delapan (8) variabel Pengawasan (X2) sudah valid.

Berikut hasil pengujian validitas untuk masing-masing item pernyataan

pada variabel Produktivitas Karyawan (Y).
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Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Variabel Produktivitas Karyawan (Y)

Indikator rhitung rtabel Kondisi Keterangan
Y.1 0,587 0,284 rhitung > rtabel Valid
Y.2 0,695 0,284 rhitung > rtabel Valid
Y.3 0,578 0,284 rhitung > rtabel Valid
Y.4 0,573 0,284 rhitung > rtabel Valid
Y.5 0,554 0,284 rhitung > rtabel Valid
Y.6 0,689 0,284 rhitung > rtabel Valid
Y.7 0,482 0,284 rhitung > rtabel Valid
Y.8 0,505 0,284 rhitung > rtabel Valid
Y.9 0,451 0,284 rhitung > rtabel Valid
Y.10 0,549 0,284 rhitung > rtabel Valid
Y.11 0,525 0,284 rhitung > rtabel Valid
Y.12 0,422 0,284 rhitung > rtabel Valid
Sumber : Hasil data diolah tahun 2020.

Bedasarkan dari data di atas pada tabel 4.10 hasil uji validitas variabel

Produktivitas Karyawan (Y) dengan menampilkan seluruh item yang

berjumlah 12 pernyataan yang berkaitan dengan produktivitas

karyawan, dimana hasil yang didapatkan nilai rhitung lebih besar dari

nilai rtabel dimana rhitung dengan pernyataan paling tinggi sebesar 0,695

pada pernyataan nomor 2 dan rhitung yang paling rendah adalah 0,422

pada pernyataan nomor 12. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pernyataan satu (1) sampai dengan pernyataan dua belas (12) variabel

Produktivitas Karyawan (Y) sudah valid.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan alat

ukur atau kuisioner (angket) tersebut dapat dipercaya atau dapat

diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas digunakan nilai cronbach’s

alpha. Selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai interpretasi koefisien r.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS.
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Tabel 4.11

Interpretasi Nilai r Alpha Indeks Korelasi

Korfisien r Reliabilitas

0,800 – 1,000 Sangat Tinggi

0,600 – 0,800 Tinggi

0,400 – 0,600 Cukup/Sedang

0,200 – 0,400 Rendah

0,000 – 0,200 Sangat Rendah

Sumber : Sugiyomo (2009).

Untuk dapat melihat hasil uji reliabilitas Pelatihan (X1), Pengawasan

(X2), dan Produktivitas Karyawan (Y) dengan menggunakan SPSS

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.12

Hasil Uji Realiblitas

Variabel

Nilai Cronbach’s

Alpha Koefisien r Reliabilitas

Pelatihan (X1) 0,882 0,800-1,000 Sangat Tinggi

Pengawasan

(X2) 0,777 0,600-0,800 Tinngi

Produktivitas

Karyawan (Y) 0,779 0,600-0,800 Tinggi

Sumber : Hasil data diolat tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel 4.12 diatas hasil uji reliabilitas pada

masing-masing variabel, dimana seluruh item pernyataan berstatus

reliebel. Untuk Pelatihan (X1) sangat tinggi dengan nilai cronbach’s

alpha yang dimiliki adalah 0,882 sedangkan untuk variabel Pengawasan

(X2) adalah tinggi dengan cronbach’s alpha 0,777 dan pada variabel
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Produktivitas Karyawan (Y) adalah tinggi dengan nilai cronbach’s

alpha 0,779.

4.3 Hasil Uji Persyaratan Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan.

Kriteria pengambilan keputusan :

1. Apabila Sig ˂ α (0,05), maka model regresi tidak berbentuk linier.

Apabila Sig > α (0,05), maka model regresi berbentuk linier.

2. Ho = model regresi berbentuk linier

Ha = model regresi tidak berbetuk linier

Tabel 4.13

Hasil Uji Linieritas

Variabel Sig. Alpha Kondisi Keterangan

Pelatihan

terhadap

Produktivitas

(X1 Y)

0,001 0,05 Sig ˂ Alpha Tidak linier

Pengawasan

terhadap

Produktivitas

(X2 Y)

0,352 0,05 Sig > Alpha Linier

Sumber : Hasil data diolah tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4.13 diatas pada variabel pelatihan (X1) terhadap

produktivitas karyawan (Y) menunjukkan bahwa nilai sig 0,001 kurang

dari nilai alpha (0,05) yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai

sig pada variabel pengawasan (X2) terhadap produktivitas karyawan

(Y) sebesar 0,352 lebih besar dari 0,05 yang artinya Ho diterima dan Ha

ditolak.
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4.3.2 Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan dengan membandingkan nilai toleransi

(tolerance value) dan nilai Variance Inflationfactory (VIF) dengan nilai

yang disyaratkan bagi nilai toleransi adalah lebih besar dari 0,1 dan

untuk nilai menggunakan Regresi linier berganda pengujian dilakukan

dengan menggunakan program SPSS 19.

Tabel 4.14

Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel Tolerance VIF Keterangan

Pelatihan

(X1) 0,968 1,033

Tidak ada gejala

multikolonieritas

Pengawasan

(X2) 0,968 1,033

Tidak ada gejala

multikolonieritas

Sumber : Hasil data diolah tahun 2020.

Berdasarkan pada tabel 4.14 menunjukkan uji coefficient diperoleh nilai

VIF pada variabel Pelatihan (X1) 1,033 ≤ 10 atau nilai collinierrity

tolerance sebesar 0,968 > 1, dan untuk variabel pengawasan (X2) nilai

VIF sebesar 1,033 ≤ 10 atau nilai tolerance sebesar 0,968 > 1, yang

artinya dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan variabel independen

yang diperoleh dari jawaban kuisioner menunjukkan tidak adanya

gejala multikolonieritas dalam variabel penelitian ini.

4.4 Hasil Analisis Data

4.4.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah hubungan

antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel

independen mengalami kenaikan atau penurunan.
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Tabel 4.15

Hasil Korfisien Determinasi (R2)

Variabel

R

(korelasi)

R Square

(koefisien diterima)

Pelatihan dan

Pengawasan 0,788 0,622

Sumber : Hasil data diolah tahun 2020.

Berdasarkan pada tabel 4.15 diatas diperoleh nilai koefisien korelasi (R)

sebesar 0,788 yang menunjukkan tingkat keeratan hubungan antar variabel,

nilai koefisien determinan R2 (R Square) sebesar 0,622. Ini menunjukkan

bahwa produktivitas dipengaruhi oleh  pelatihan dan pengawasan sebesar

62,2% sedangkan sisanya 37,8% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain.

Tabel 4.16

Koefisien Regresi Linier Berganda

Variabel Nilai Regresi

Constant 13,753

Pelatihan 0,842

Pengawasan -0,006

Sumber : Hasil data diolah tahun 2020.

Berdasarkan tabel 4.16 diatas didapatkan nilai coefficients adalah untuk

melihat persa

maan regresi linier berganda. Dengan persamaan regresi sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 et

Keterangan :

Y = Variabel dependen (Produktivitas)

a = Konstanta

b1, b2 = Koefisien regresi
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X1 = Pelatihan

X2 = Pengawasan

Et = eror term / unsur kesalahan

Y = 13,753 + 0,842 (X1) + -0,006 (X2) + e

Keterangan :

Dari permasalahan diatas, hasil yang dapat diterangkan koefisien melalui

penjelasan berikut :

1. Koefisien Konstan (Y)

Jika variabel Pelatihan (X1) dan Pengawasan (X2) sama dengan nol (tidak

ada perubahan), maka Produktivitas Karyawan (Y) bagian sales pada

Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung adalah sebesar 13,753

2. Koefisien Regresi X1

Jika jumlah Pelatihan (X1) naik sebesar satu-satuan, maka Produktiivtas

Karyawan akan naik sebesar 0,842.

3. Koefisien Regresi X2

Jika jumlah Pengawasan (X2) turun sebesar satu-satuan, maka

Produktivitas Karyawan akan turun sebesar -0,006.

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1 Hasil Uji t (X1, Y)

Pengujian hipotesis adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan

hipotesis penelitian. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (uji

parsial ) adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan kata

lain menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas dan variabel

terikat.

H1 : Pelatihan (X1) Terpengaruh Terhadap Produktivitas

Karyawan (Y) Bagian Sales Pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.
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Ho = Pelatihan (X1) tidak berpengaruh terhadap Produktivitas

Karyawan (Y) bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar

Lampung.

Ha = Pelatihan (X2) berpengaruh terhadap Produktivitas Karyawan (Y)

bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung.

Tabel 4.17

Hasil Uji t Pelatihan (X1) terhadap Produktivitas Karyawan (Y)

Variabel thitung ttabel Sig. Alpha Simpulan

Pelatihan

(X1) 8,881 1,677 0,000 0,05

Ho ditolak

dan Ha

diterima

Sumber :hasil data diolah tahun 2020

Untuk menguji t dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau

alpha (5%) dan tingkat derajat keberhasilan dk (dk = 50-2=48)

sehingga diperoleh ttabel sebesar 1,677.

Berdasarkan hasil hitung tabel 4.17 coefficientsdiatas dengan

demikian thitung 8,881 > ttabel 1,677 yang artinya Ho ditolak dan Ha

diterima atau nilai signifikasi 0,000 ˂ alpha (0,05) artinya Ho ditolak

dan Ha diterima, dimana Pelatihan (X1) berpengaruh terhadap

Produktivitas Karyawan (Y) bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.

H2 : Pengawasan (X2) Berpengaruh Terhadap Produktivitas

Karyawan (Y) Bagian Sales Pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.

Ho = Pengawasan (X2) tidak berpengaruh terhadap Produktivitas

Karyawan(Y) bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.
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Ha = Pengawasan (X2) berpengaruh terhadap Produktivitas

Karyawan (Y) bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.

Tabel 4.18

Hasil t Uji Pengawasan (X2) terhadap Produktivitas Karyawan (Y)

Variabel thitung ttabel Sig. Alpha Simpulan

Pengawasan

(X2) -1,012 1,677 0,317 0,05

Ho diterima

dan Ha

ditolak

Sumber : hasil data diolah tahun 2020

Untuk menguji t dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau alpha

0,05% (5%) dan tingkat derajat keberhasilan dk (dk = 50-2=48) sehingga

diperoleh ttabel sebesar 1,677.

Berdasarkan tabel 4.18 coefficients diatas dengan demikian thitung -0,012 ˂

ttabel 1,677 yang artinya Ho diterima dan Ha ditolak atau niali signifikansi

0,317 > alpha (0,05) artinya Ho diterima dan Ha ditolak , atau Pengawasan

(X2) tidak berpengaruh terhadap Produktivitas Karyawan (Y) bagian sales

pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung.

4.5.2 Hasil Uji F (X1, X2, Y)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel

independen dan variabel dependen.

H3 : Pelatihan (X1) dan Pengawasan (X2) Berpengaruh Terhadap

Produktivitas Karyawan (Y) Bagian Sales Pada Auto 2000

Raden Intan Bandar Lampung.
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Ho = Pelatihan (X1) dan Pengawasan (X2) tidak berpengaruh terhadap

Produktivitas Karyawan (Y) bagian sales pada Auto 2000 Raden

Intan Bandar Lampung.

Ha = Pelatihan (X1) dan Pengawasan (X2) berpengaruh terhadap

Produktivitas Karyawan (Y) bagian sales pada Auto 2000 Raden

Intan Bandar Lampung.

Dari hasil pengolahan melalui program SPSS 19 diperoleh data sebagai

berikut:

Tabel 4.19

Hasil uji F

Variabel Fhitung Ftabel Sig. Alpha Simpulan

Pelatihan (X1)

Pengawasan

(X2)

Produktivitas

Karyawan (Y)

38,613 3,19 0,000 0,05

Ho ditolak

dan Ha

diterima

Sumber : Hasil data diolah tahun 2020

Berdasarkan dari tabel 4.19 diatas hasil uji F yang diperoleh nilai Fhitung

sebesar 38,613 sedangkan Ftabel dengan α = (0,05) dan df = n-2 atau (50-

2=48) adalah 3,19, maka nilai Fhitung > Ftabel yaitu 38,613 > 3,19.

Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan nilai sig.

0,000 ˂ alpha (0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya

Pelatihan (X1) dan Pengawasan (X2) berpengaruh terhadap

Produktivitas Karyawan (Y) bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.
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4.6 Pembahasan

4.6.1 Pembahasan Pelatihan Terhadap Produktivitas Karyawan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, kegiatan pelatihan

akan sangat berdampak pada produktivitas seorang karyawan dan

akan dapat memberikan manfaat yang baik kepada seorang karyawan,

dapat meningkatkan skill karyawan dalam dunia pekerjaan dan

membantu karyawan dalam menghadapi konsumen. Dengan

mengenal teknologi-teknologi terkini agat perusahaan dapat selalu

berkembang, pelatihan sangat baik bagi seorang karyawan maupun

bagi perusahaan. Perlunya memberikan materi yang tepat dengan

kebutuhan pekerjaan di setiap bagian saat pelatihan karena dapat

membantu karyawan memahami pekerjaannya dan dengan mudah

melaksanakannya, dan perlu untuk mengurangi kesalahan-kesalahan

dalam bekerja. Metode pelatihan yang hendak diberikan kepada

peserta pelatihan pun harus sesuai dengan materi dan terlebih lagi

akan lebih baik apabila menggunakan cara-cara yang menarik yang

dapat membantu perhatian peserta pelatihan dan tentunya yang mudah

untuk dipahami oleh seluruh peserta pelatihan. Tempat pengadaan

pelatihan pun harus membuat peserta maupun pelatih / instruktur

merasa nayaman selama proses pelatihan berjalan. Berdasarkan pada

uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini pun menunjukkan

bahwa pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan, maka

dari itu pelatihan yang baik sangat diperlukan pada perusahaan Auto

2000 untuk meningkatkan kemampuan karyawannya terutama

karyawan pada bagian sales.

4.6.2 Pembahasan Pengawasan Terhadap Produktivitas Karyawan

Dalam uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini pengawasan

tidak berpengaruh terhadap produktivitas karyawan dibagian sales

pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung. Namun pada dasarnya

pengawasan memang sangat dibutuhan dalam suatu perusahaan baik

perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun produksi, penetapan
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standar yang tepat akan membantu perusahaan dalam mecapai tujuan

target terusahaan yang hendak dicpaai, kegiatan seorang supervisi

harus dijalankan dengan baik agar para karyawan pun melakukan

pekerjaannya sesuai dengan SOP yang sudah di tentukan perusahaan

dan dapat menunjang penjualan perusahaan. Supervisi dan pimpinan

juga harus tegas dalam memberikan sanksi untuk para karyawan yang

melakukan kesalahan. Selalu melakukan tindakan perbaikan apabila

ada yang salah dalam suatu perusahaan, baik dari infrastruktur

maupun dari sumber daya manusianya itu sendiri. Melakukan

tindakan koreksi kepada semua elemen yang ada di dalam perusahaan

agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama

dengan pengawasan yang sangat tepat yang mampu membantu

perusahaan terus berkembang dan lebih baik.

4.6.3 Pembahasan Pelatihan dan Pengawasan Terhadap Produktivitas

Karyawan

Pelatihan dan Pengawasan memang sangat dibutuhkan dalam

perusahaan agar perusahaan semakin maju dan berkembang, dengan

adanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan

(skill) yang baik akan sangat membantu perusahaan dan dapat

meningkatkan produktivitas, baik dari produktivtas perusahaan

maupun produktivitas sumber dara manusianya. Dalam uji hipotesis

yang dilakukan dalam penelitian ini pelatihan dan pengawasan

berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Pelatihan dan

pengawasan sangat dibutuhkan bagi setiap perusahaan karena

pelatihan dan pengawasan dapat membantu perusahaan untuk terus

berkembang dengan karyawan yang memiliki keahlian, memiliki rasa

tanggung jawab, disiplin dan selalu taat terhadap aturan yang sudah

diberikan perusahaan akan selalu mendorong perusahaan selalu maju.

Dengan demikian apabila seorang karyawan selalu meningkatkan

Pelatihan dan Pengawasan akan sangat berdampak dalam upaya
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meningkatkan Produktivitas karyawan pada Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.


