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ANALISIS PENGARUH TRAINING DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DI BAGIAN PRODUKSI PADA PT. TOYO SEAL 

INDONESIA 

Nesya Aklima Thaibsyah (200911050) 

Abstract 

This research aimed to prove that training and working environment influence on working 
productivity at PT.Toyo Seal Indonesia employees. Within this research, population 
research refers to Production Employees at PT. Toyo Seal Indonesia which is about 315 
employees that already pass the probation time.  
 
Sample used about 30 respondents and data was taken by way of questionnaires. The 
data collection  are analyzed by Regression Analysis.  
 
The result of this analysis showed that Y= 5.755 +  0.460 X1 + 0.585 X2 , and the 
determination coefficients is about 47% , by that means, there are signification effect about 
Training and Working Environment on Working Productivity. 
 
Keywords: Training, Working Environment, Working Productivity 

I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

 Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin pesat saat ini menyebabkan 

persaingan pasar semakin ketat. Persaingan pasar yang ketat ini menuntut adanya 

rancangan penjualan dan pemasaran produk dan orang-orang yang terlibat. Perusahaan 

memiliki tujuan untuk dapat memperoleh laba maksimal yang ingin dicapainya.  

Sumber daya manusia merupakan penentu kegiatan perusahaan baik dalam hal 

perencanaan, pengorganisasian, serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu sumber 

daya manusia memiliki peran paling penting dan potensial bagi keberhasilan suatu 

perusahaan. Dari pentingnya peranan sumber daya manusia tentunya juga terdapat 

masalah yang dihadapi, yakni dalam menciptakan sumber daya manusia yang dapat 

menghasilkan kinerja dan produktivitas kerja yang optimal, sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai. 

 Produktivitas kerja merupakan tuntutan utama bagi perusahaan agar 

kelangsungan hidup atau kegiatan operasionalnya dapat tercapai. Produktivitas kerja 
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adalah bagian penting yang harus diperhatikan dalam manajemen sumber daya manusia. 

Manajer yang handal harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan kinerja dan 

produktivitas karyawannya (Setiawan, 2012). Seiring berkembangnya ilmu dan 

pengetahuan yang semakin berkembang, maka perusahaan dituntut untuk dapat 

menjadikan karyawannya lebih terampil dan terlatih dalam mengerjakan tugasnya. 

 Oleh karena itu perusahaan berinisiatif untuk mengadakan progam training bagi 

karyawan, karena training membuat mereka lebih percaya diri sehingga menimbulkan rasa 

puas dalam bekerja dan lebih.  

 Faktor lain yang menurut peneliti memengaruhi produktivitas kerja adalah 

lingkungan kerja. Kenyamanan lingkungan kerja karyawan dapat memicu karyawan untuk 

bekerja lebih baik sehingga produktivitas kerja dapat dicapai secara maksimal.  

PT.  Toyo Seal Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan seal 

untuk otomotif. Dengan adanya perhatian dan dukungan terhadap training  dan  

lingkungan kerja fisik yang di ciptakan dalam PT Toyo Seal Indonesia, baik atasan 

maupun bawahan dan para pengelola diharapkan peningkatan produktivitas kerja 

pegawai, khususnya pegawai bagian produksi pada PT. Toyo Seal Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah  

 Masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah training  berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas 

kerja? 

3. Variabel apakah yang paling dominan antara training dan lingkungan kerja 

pada PT Toyo Seal Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mendapatkan gambaran apakah training dan lingkungan kerja 

memberikan dampak yang signifikan terhadap produktivitas kerja pada 

PT.Toyo Seal Indonesia 
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2. Untuk mengetahui manakah dari training dan lingkungan kerja yang 

berpengaruh lebih dominan terhadap produktivitas kerja yang ada pada PT. 

Toyo Seal Indonesia 

II. Landasan Teori 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Training 

 Training merupakan proses memberikan keterampilan kepada karyawan untuk 

melakukan pekerjaanya (Dessler, 2006). 

2.1.2 Lingkungan Kerja 

 Lingkungan kerja merupakan faktor-faktor di luar manusia baik fisik maupun non 

fisik dalam suatu organisasi. (Sihombing (2004 dalam Naibaho 2011)). 

2.1.3 Produktivitas Kerja 

 Produktivitas kerja adalah output per unit atau output dibagi input, atau ratio antara 

output dengan input (Sutrisno,2010). 

2.2 Pengembangan Hipotesis  

2.2.1 Hubungan antara Training dengan Produktivitas Kerja 

 Secara teoritis ada beberapa pandangan mengenai hubungan pelaksanaan 

program training dengan produktivitas kerja karyawan, antara lain, menurut 

Nasution (1994) dalam Salinding (2011) adalah dengan adanya peningkatan 

keahlian, pengetahuan, dan wawasan, sikap  karyawan pada tugas-tugasnya 

dengan pengetahuan yang didapat dalam pendidikan dan training akan merubah 

tingah laku, guna mendapatkan produktivitas yang tinggi. 

 H1= Training  memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

2.2.2 Hubungan antara Lingkungan Kerja dengan Produktivitas Kerja 

 Lingkungan kerja yang baik akan mendorong pegawai agar senang bekerja dan 

meningkatkan rasa tanggung jawab melakukan pekerjaanya dengan lebih baik 

menuju kearah peningkatan produktivitas kerja (Sedarmayanti, 2011). 

 H2 = Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap produktivitas kerja. 
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2.3 Rerangka Pemikiran  

 Berikut ini adalah rerangka pemikiran penelitian ini : 

         

   

       

III. Metodologi Penelitian 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian  

 Objek penelitian dalam penelitian ini adalah PT Toyo Seal Indonesia, sehingga 

yang menjadi unit analisis penelitiannya adalah karyawan Produksi yang sudah 

bekerja di PT Toyo Seal Indonesia selama lebih dari 3 bulan.  

 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang akan digunakan adalah 

metode kuantitatif. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Pada penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder. Data primer 

tersebut didapatkan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner yang dibuat 

oleh peneliti dimana butir pertanyaan didapat dari berbagai referensi dan kuesioner 

menggunakan skala Likert 5 (Malhotra, 2005) . 

 

3.4 Populasi dan Sample  

3.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adala 1500 karyawan produksi yang ada di PT Toyo 

Seal Indonesia. 

Training (X1) 

Lingkungan Kerja (X2) 

Produktivitas Kerja (Y) 

H1 

H2 
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3.4.2 Sample Penelitian 

Sampel diambil berdasarkan probability sampling, dan menggunakan tekhnik 

simple random sampling, yaitu masing-masing elemen populasi memiliki 

probabilitas yang diketahui dan setara (Malhotra,2005). Sample dari penelitian ini 

didapat dari rumus Slovin, yaitu : 

n  =                N 

 1+N (moe)2 

3.4.3 Operasional Variabel 

Variabel bebas (Independent) dalam penelitian ini adalah Training dan Lingkungan 

Kerja Fisik. Variabel tidak bebas (Dependent) dalam penelitian ini adalah 

Produktivitas Kerja. Dapat disimpulkan operasionalisasi dari penelitian ini adalah : 

Tabel 1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Training Training merupakan 
proses memberikan 
keterampilan kepada 
karyawan untuk 
melakukan pekerjaanya  
 
(Dessler, 2006). 

T 1 : Tujuan dari 
training  
T 2 : Trainer yang 
memadai 
T 3 : Materi training 
T 4 : Metode training 
T 5 : Peserta 
training 
 
(Mangkunegara 
(2006) dalam 
Salinding (2011). 
 

Skala 
Likert 1-5 

Lingkungan Kerja Lingkungan kerja 
merupakan faktor-faktor 
di luar manusia baik 
fisik maupun non fisik 
dalam suatu organisasi. 
 
(Sihombing (2004 
dalam Naibaho 2011)). 
 

LK 1 : Kebersihan 
LK 2 : Keamanan 
LK 3 : Suara Bising 
 
(Sedarmayanti 
(2001) dalam Wulan 
(2011) 
 
 

Skala 
Likert 1-5 

 
Produktivitas 
Kerja 

 
Produktivitas kerja 
adalah output per unit 

 
PK 1 : Kemampuan 
PK 2 :Meningkatkan 

 
Skala 

Likert 1-5 
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atau output dibagi input, 
atau ratio antara output 
dengan input. 
 
(Sutrisno,2010). 

hasil yang 
dicapai 

PK 3 : Semangat 
kerja 
PK 4 : 
Pengembangan diri 
PK 5 : Mutu 
PK 6 : Efisiensi 
 
(Sutrisno, 2010). 

 

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT. Toyo Seal Indonesia adalah sebuah Perusahaan Penanaman Modal Asing 

(PMA JAPAN) manufaktur spesialis dalam produsen minyak segel untuk industri 

bantalan. Bantalan ini digunakan untuk aplikasi otomotif, industri elektronik, dan 

lainnya. 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Uji Validitas 

Hasil tabel pengujian  uji validitas menunjukkan bahwa keseluruhan indikator 

variabel training, lingkungan kerja, dan produktivitas kerja masing-masing 

memperlihatkan skor Pearson Correlation yang lebih besar dari 0.5 hingga semua 

pernyataan diatas dapat dikatakan valid. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada setiap 

variabel tersebut adalah reliabel. Hal tersebut ditunjukan dengan keseluruhan nilai 

Cronbach Alpha pada uji tersebut bernilai > 0,6. 
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4.2.3 Uji Normalitas 

Berdasarkan  hasil uji normalitas unstandarized residual diatas diketahui  diatas 

bahwa unstandarized residual model persamaan regresi memiliki nilai Asymp. Sig. 

> alpha 0,05. Maka H0 diterima, artinya sebaran nilai residual pada seluruh model 

persamaan regresi dinyatakan berdistribusi normal. 

4.2.4 Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan hasil perhitungan penelitian ini, terlihat bahwa variabel training dan 

lingkungan kerja memiliki nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 

sehingga dapat dinyatakan model regresi tidak terdapat masalah kolinieraritas. 

4.2.5 Uji Heteroskedastisitas 

Dari hasil perhitungan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa indikator dari setiap 

variabel memiliki signifikansi sebesar 0.257 dan 0.570 ( > 0,05). Sehingga dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi di dalam 

penelitian ini. 

4.2.6 Uji Model Regresi 

Tabel 7 Uji Model Regresi 

 

Koefisien regresi training sebesar 0.460 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel training berbanding lurus dengan produktivitas kerja, yang dimaksudkan 

dengan berbanding lurus dalam  pernyataan ini adalah bahwa training 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.755 1.151  4.998 .000 

Training .460 .046 .498 10.026 .000 

Lingkungan Kerja .585 .107 .271 5.445 .000 

a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
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berpengaruh positif dengan produktivitas kerja. Koefisien regresi lingkungan kerja 

sebesar 0.585 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel lingkungan kerja 

berbanding lurus dengan produktivitas kerja. Sama hal nya dengan training , 

lingkungan kerja juga memiliki pengaruh positif dengan produktivitas kerja. Hal ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohan Singh (2012) dan 

Agus Ginanjar Rusyana (2011) dengan judul “Impact of TrainingPractices in 

Employee Productiviy: A Comparative Study” dan “Pengaruh Lingkungan Kerja dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Survei Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Tergolong Indrustri Menengah di Kota Tasikmalaya)”. Pada 

kedua penelitian terdahulu ini ditemukan adanya pengaruh signifikan antara 

variabel training dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja.Berdasarkan 

persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh 

paling dominan adalah lingkungan kerja. Konstanta sebesar 5.755 yang artinya 

adalah tanpa adanya variabel training (X1) dan lingkungan kerja (X2) atau kedua 

variabel bernilai 0 .00, maka produktivitas kerja karyawan sebesar 5.755. 

4.2.7 Uji T 

Hipotesis 1: 

Ho1 : training tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

Ha1 : training  berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

Hipotesis 2 : 

Ho2 : lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

Ha2 : lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan terhadap variabel 

training dan lingkungan kerja, telah terbukti bahwa masing-masing variabel 

memiliki pengaruh dalam meningkatkan produktivitas kerja. Peneliti juga akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai analisa dari penelitian yang 

telah dilakukan ke dalam implikasi manajerialnya. 
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Dalam penelitian ini telah diketahui bahwa variabel yang paling dominan adalah 

Lingkungan Kerja. Lingkungan kerja dapat dipersingkat dengan pengertian adalah 

lingkungan dimana karyawan bekerja, dan dalam hal ini lingkungan tersebut dapat 

dibagi atas indikator dalam penelitian ini yaitu Kebersihan, Keamanan, dan Suara 

Bising.  

Dengan adanya perhitungan yang telah tertera bahwa Lingkungan Kerja memiliki 

total rata-rata indikator sebesar 3.92. Indikator LK 1 memiliki rata-rata 3.90 yakni 

berada dibawah  total rata- rata indikator dengan pernyataan “Kebersihan ruang 

kerja terjaga dengan baik”, maka dengan adanya rata-rata tersebut perusahaan 

perlu meningkatkan lagi kebersihan ruang kerja yang ada diperusahaan tersebut. 

Lalu indikator LK 2 memiliki rata-rata 3.76 yang berada dibawah total rata-rata 

indikator dengan pernyataan "Saya merasa aman bekerja di perusahaan ini”, maka 

berdasarkan rata-rata tersebut  perusahaan diharapkan meningkatan rasa aman 

dalam bekerja untuk para karyawannya. Rasa aman pada karyawan juga dapat 

dibantu dengan badan usaha yang meng-cover adanya rasa aman bagi karyawan 

tersebut, seperti asuransi keselamatan dalam bekerja. Lalu selanjutnya indikator 

LK 3 memiliki rata-rata 4.11 yakni berada diatas total rata-rata indikator dengan 

pernyataan “Pekerjaan yang menimbulkan suara bising mengganggu saya dalam 

bekerja”,  pernyataan ini memiliki makna yang berbeda dengan LK1 dan LK2 

pernyataan ini lebih kepada arah negatif yang berpendapat bahwa dengan adanya 

suara yang bising dalam bekerja dapat mengganggu karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaanya, maka diharapkan untuk perusahaan dapat lebih 

mensiasati bagaimana cara agar pekerjaan-pekerjaan yang menimbulkan 

kebisingan tidak menganggu karyawan dalam pekerjaanya.  

 

Selanjutnya variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Training. Training 

berhubungan dengan penambahan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan 

untuk suatu pekerjaan tertentu, training dalam penelitian ini memiliki 5 indikator 

yang menjadi penentu hasil penelitian ini yaitu; Tujuan training, Trainer yang 

memadai, Materi training, Metode training, dan Peserta training. Pada tabel diatas 

telah dijabarkan mean indikator dan total mean per variabel tersebut, total rata-rata 

indikator variabel training adalah sebesar 3.95. Dari pernyataan T1 didapat mean 
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sebesar 4.27 yakni berada diatas total rata-rata indikator dengan pernyataan “Saya 

merasa training yang telah berlangsung membantu saya dalam bekerja”, 

pernyataan ini merupakan pernyataan positif yang artinya training yang dilakukan 

di perusahaan ini sudah baik dan tetap ditingkatkan lagi mutunya, karena 

karyawan merasa mendapatkan manfaat dan tujuan dari training tersebut untuk 

pekerjaannya. Selanjutnya T2 dengan mean sebesar 3.98 yang berarti berada 

diatas total rata-rata indikator dengan pernyataan “Trainer/pengajar mampu 

memberikan training secara baik”, pernyataan ini juga merupakan pernyataan 

positif yang artinya trainer pada training yang dilakukan di perusahaan tersebut 

mampu menjelaskan dan menginterpretasikan isi training tersebut dengan baik, 

dan hal tersebut diharapkan tetap dipertahankan untuk kedepannya.  

 

Lalu T3 dengan mean sebesar 4.10 yang berarti berada diatas total rata-rata 

indikator dengan pernyataan “Materi program training yang diberikan membantu 

saya menjadi lebih terlatih”, dalam pernyataan tersebut juga mengandung makna 

yang positif yaitu bahwa materi dari training tersebut mampu membantu karyawan 

untuk menyelesaikan pekerjaanya di perusahaan tersebut, dan perlu 

dipertahankan serta ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Selajutnya T4, T5, dan T6 

memiliki mean dibawah total rata-rata indikator. Dengan pernyataan T4 yang masih 

ada dalam 1(satu) indikator dengan T3 yaitu mengenai materi training yaitu “Materi 

training mudah dimengerti oleh saya”, dalam pernyataan ini mengandung arti yang 

positif tetapi mungkin para karyawan tidak mudah mencerna materi-materi training 

yang diberikan oleh perusahaan tersebut, sehingga memiliki rata-rata yang lebih 

kecil dari total rata-rata indikator. Lalu T5 memiliki pernyataan “Metode yang 

digunakan oleh pengajar mudah dimengerti oleh saya” yang memiliki makna positif 

juga, namun demikian para karyawan tidak merasa metode pengajar untuk 

menjelaskan training kepada para karyawan belum maksimal dan masih perlu 

diperbaiki lagi untuk memaksimalkan karyawan untuk memenuhi target 

perusahaan. Selanjutnya T6 dengan pernyataan “Metode yang digunakan menarik 

perhatian saya “, pernyataan tersebut juga merupakan pernyataan positif yang juga 

perlu diperhatikan oleh perusahaan karena memiliki nilai rata-rata dibawah total 

rata-rata indikator. Metode dalam training terbagi menjadi 2, yaitu On The Job 

Training dan Off The Job Training. Pada On The Job Training dapat dikatakan 
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semua perusahaan telah melakukan On The Job Training karena metode tersebut 

merupakan metode yang dilakukan didalam perusahaan pada masa bekerja dan 

bersifat formal. Lalu adanya Off The Job Training belum tentu pernah dilakukan 

oleh perusahaan-perusahaan, karena Off The Job Training merupakan 

pelaksanaan training diluar kantor dan memiliki kegiatan diluar pekerjaan kantor 

sehari-hari. Hal tersebut perlu ditanggapi lebih lanjut oleh suatu perusahaan bahwa 

dari metode-metode training diatas harus dipertimbangan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja perusahaan. Yang terakhir adalah T7 dengan nilai rata-rata 4.03 

yaitu berada diatas total rata-rata indikator dengan pernyataan “Saya mengikuti 

seluruh rangkaian kegiatan training”, pernyataan tersebut merupakan pernyataan 

positif yang menekankan bahwa para karyawan perusahaan telah mengikuti 

semua rangkaian training yang diberikan oleh perusahaan. 

V. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel training memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan produksi  di PT. 

Toyo Seal Indonesia. 

2. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan produksi  

di PT. Toyo Seal Indonesia.  

3. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling 

dominan dari penelitian ini adalah Lingkungan Kerja (X2). 

5.2 Saran 

1. Dari segi variabel yang paling dominan yaitu Lingkungan Kerja, PT. Toyo Seal 

Indonesia perlu melakukan hal tersebut;  

- Meningkatkan kebersihan lingkungan kerja ; PT Toyo Seal Indonesia 

merupakan sebuah perusahaan yang menghasilkan output berupa seal dan 

dihasilkan oleh manual dan mesin. Tetapi manual (manusia) lebih banyak 

campur tangan dalam hal produksi ini, hal ini yang harus diperhatikan dari segi 

kebersihan penghasil produksi ini sendiri yakni karyawannya. Kebersihan 

dalam bekerja haruslah dijaga karena dengan adanya kebersihan, maka dapat 
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menghindarkan kerusakan-kerusakan yang ada pada output perusahaan 

tersebut. Selain itu kebersihan dari mesin-mesin juga harus ditingkatkan agar 

tidak menyebabkan output  tersebut menjadi barang yang sia-sia. 

- Meningkatkan keamanan dalam bekerja ; hal ini dimaksudkan adalah badan 

usaha yang menangani masalah keamanan dalam bekerja haruslah 

ditingkatkan. Seperti asuransi dan semacamnya, karena perusahaan ini 

merupakan penghasil barang jadi yang memerlukan tantangan dan keahlian 

tersendiri untuk menghasilkannya. 

2. Dari segi training, PT. Toyo Seal Indonesia pastinya telah memiliki training yang 

baik karena sampai saat ini perusahaan ini masih menghasilkan output yang 

sangat baik untuk para kliennya. Namun ada kalanya karyawan memerlukan 

suasana lain diluar pekerjaanya maka penulis menyarankan untuk mengadakan 

Off The Job Training. Off The Job Training disini bertujuan agar para karyawan 

produksi dapat melepas kejenuhan untuk kemudian mereka lebih berkonsentrasi 

lagi terhadap pekerjaan setelah melewati training tersebut. 
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