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RINGKASAN 

 

Karyawan perusahaan adalah merupakan makhluk sosial yang menjadi 

kekayaan utama bagi setiap perusahaan. Mereka ini menjadi perencanaan pelaksana, 

dan pengendali yang siap selalu berperan aktif dalam mewujudkan tujuan perusahaan. 

Karyawan menjadi pelaksana yang menunjang tercapainya tujuan, sehingga dalam 

bekerja mempunyai tujuan, pikiran, perasaan dan keinginan yang dapat 

mempengaruhi sikap terhadap perilakunya dalam bekerja. Sikap karyawan 

dilingkungan kerja akan menentukan prestasi kerja, dedikasi dan kecintaan terhadap 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya.  

Untuk memberikan arah perilaku kerja sesuai dengan yang diharapkan 

perusahaan, maka perlu dibuat suatu program pelatihan kerja yang baik untuk 

mengenalkan tugas pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan operasi kerja 

yang sesungguhnya. Hal ini dimaksudkan agar semua pekerja menjadi terarah, 

terencana dan terkendali, sehingga setiap perilaku karyawan akan turut membantu 

mencapai tujuan perusahaan dengan tingkat produktivitas kerja sebagaimana yang 

ditetapkan perusahaan. Semua tugas dan pekerjaan yang dipahami semua karyawan, 

maka tidak akan terjadi perasaan saling menunggu dan semua pekerjaan akan menjadi 

saling melengkapi antara satu karyawan dengan karyawan lainnya. 

Berdasarkan hasil pembahasan dengan menggunakan koefisien regresi 

diperoleh hasil : Y   =  21,047+ 0,424 X1 + 0,343 X2 

Selanjutnya dapat disampaikan maksud dari persamaan tersebut yaitu: (a) Dapat 

disampaikan bahwa pada saat variabel tingkat upah dan variabel pelatihan kerja tidak 

ada atau dalam keadaan konstan, maka besarnya produktivitas kerja mencapai nilai 

21,047. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan asumsi faktor-faktor diluar pembahasan 

(diluar model) dalam keadaan konstan atau sama dengan nol (=0). (b) untuk variabel 

X1 yang menyatakan nilai hasil koefisien regresi untuk variabel X1 yang menyatakan 

nilai sebesar 0,424, yang berarti bahwa apabila variabel tingkat upah terjadi 

peningkatan dalam satu satuan saja, maka produktivitas kerja akan meningkat sebesar 

0,424. (c) untuk variabel X2 yang menyatakan nilai sebesar 0,343, dapat diambil 

suatu keterangan bahwa apabila variabel pelatihan kerja terdapat perubahan atau 

peningkatan dalam satu satuan, maka produktivitas kerja yang terjadi sebesar 0,343, 

dimana faktor lainnya dalam keadaan konstan atau faktor lain = 0.  

Kemudian Hasil analisis korelasi antara variabel independen secara keseluruhan 

terhadap variabel dependen diperoleh sebesar (R) 0,864 Sedangkan korelasi 

determinannya (R
2
) = 0,746 yang berarti bahwa antara variabel independen (yaitu 

variabel X1, dan variabel X2) terhadap variabel dependen (variabel Y) mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan nilai sebesar 0,746. Hal ini dimaksudkan bahwa 

antara variable independen terhadap variable dependen mempunyai hubungan yang 

kuat searah dan positip. 

 

 


