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ABSTRACT 
 

PT.AJ. Sequislife is a company engaged in life insurance. To get that high 
productivity hence necessary to provide training for employees gain expertise, skills 
and new knowledge. Benefits in this research is as a medium adder insight about the 
science of management of human resources, especially in the field of training of 
employees as well as the importance of employee training with respect to the progress 
of a company. Data analysis method which is used at this thesis is test of the validity 
of realibility, classic hypotetic, test, multiply regression analysis, T test, f test the 
determination of coefision test. Based on test t (partial test), Obtained that the 
probabilities under 0,05. So it can be said to be a variable the training participants, 
material training and coach influence significantly to productivity an employee at first 
significant 5 %. and the results of testing simultaneously (simultaneous) shows the 
value of significance below 0.05. This means shows evidence that simultaneously 
variable training participants, training material and trainers has a positive and 
significant impact on employee productivity 

Keywords : Training Participants, Material Training, Coach, Employee 
Productivity 

A. PENDAHULUAN 
 
Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat memperoleh laba maksimal 

yang ingin dicapainya. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting 
mengingat sumber daya manusia merupakan penentu kegiatan perusahaan baik 
perencanaan, pengorganisasian, serta pengambilan keputusan.  

Seiring berkembangnya ilmu dan pengetahuan yang makin maju maka 
perusahaan dituntut untuk lebih dapat menjadikan karyawannya lebih terampil dan 
terlatih dalam mengerjakan tugasnya. Oleh karena itu perusahaan berinisiatif untuk 
mengadakan progam pelatihan bagi karyawan, karena pelatihan membuat mereka 
lebih percaya diri sehingga menimbulkan rasa puas dalam bekerja dan lebih dihargai, 
serta mampu berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian 
penjualan. Setelah program pelatihan itu dilaksanakan diharapkan adanya 
peningkatan produktivitas kerja dalam bagian penjualan pada suatu perusahaan yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan hasil penjualan. 
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Terbatas pada minimnya pengetahuan dan waktu penulis, penelitian ini hanya 
berfokus pada pengaruh pemberian pelatihan terhadap peningkatan produktivitas, 
yang mana nantinya akan penulis kaitkan dengan pemberian pelatihan terhadap 
peningkatan produktivitas karyawan pada PT. AJ. Sequislife. Menyadari bahwa 
PT.AJ. Sequislife merupakan perusahaan asuransi nasional, penulis membatasi ruang 
lingkup bahasan hanya pada cakupan agency rising star Medan yaitu Cabang Star 
Medan-11 

 
Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 
 
 Defenisi manajemen sumber daya manusia menurut John B. Miner dan Mary 
Green Miner dalam [Hasibuan][1] menjelaskan bahwa : ”Manajemen sumberdaya 
manusia didefenisikan sebagai suatu proses pengembangan, menerapkan, dan menilai 
kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, metode-metode, dan program-program yang 
berhubungan dengan individu karyawan dalam organisasi". 
 
Pengertian Pelatihan  

Pada dasarnya tujuan pelatihan yaitu ingin mengembangkan karyawan untuk 
terampil, terdidik, dan terlatih secara professional dan siap pakai dalam bidangnya 
masing-masing. Dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar 
suatu kegiatan dapat disebut sebagai suatu pelatihan, [Hariandja][2], ketiga syarat 
tersebut adalah: 
1. Pelatihan harus membantu pegawai menambah kemampuannya. 
2. Pelatihan harus menghasilkan perubahan dalam kebiasaaan bekerja dari pegawai 
dalam sikapnya terhadap pekerjaan, dalam informasi, dan pengetahuan yang 
diterapkan dalam pekerjaan sehari-harinya. 
3. Pelatihan harus berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Pelatihan berhubungan 
dengan menambah pengetahuan keterampilan dan kecakapan untuk melakukan 
pekerjaan tertentu. 
 
Pengertian Produktivitas  

Definisi produktivitas menurut  [Mangkuprawira][3]menjelaskan bahwa: 
"Produktivitas merupakan rasio antara hasil kegiatan (input) dan segala pengorbanan 
(biaya) untuk mewujudkan hasil (output). Dimana peningkatan produktivitas akan 
meningkatkan pendapatan karyawan yang akan menambah daya beli masyarakat". 

Rumus Produktivitas karyawan yang digunakan adalah : 

 Y =     Output yang dihasilkan           
 (1) 

 Input yang digunakan 
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Keterangan: 
Y        = Produktivitas Karyawan 
Output yang dihasilkan  = Segala hasil yang dihasilkan yang dapat diukur 
Input yang digunakan     = hal-hal atau kegiatan yang digunakan untuk diolah 

B.  METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan tetap dan agen 
yang telah mengikuti pelatihan pada PT. AJ Sequislife Rising Star Medan11 
sebanyak 20 orang, Lalu penentuan sampel  menggunakan sampel jenuh, yaitu 

memakai semua populasi yang ada. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah 
Peserta Pelatihan(X1), Materi Pelatihan (X2), Pelatih (X3) dan  variabel terikatnya 
adalah Produktivitas Karyawan (Y1). 

Variabel Defenisi Variabel Indikator Skala 
Ukur 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 
 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menunjukan ukuran yang benar-benar mengukur 
apa yang hendak diukur. [Ghozali][4]. Dasar pengambilan keputusan adalah : 

a. Jika r hitung > r tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut valid. 
b. Jika r hitung < r tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut tidak valid. 

 

Tabel 1 Hasil Pengujian Validitas 

No Indikator r hitung r table Keterangan 
1 Peserta pelatihan 

Indikator 1 
 
0,534 

 
0,444 

 
Valid 

Peserta 
pelatihan 
(X1) 
 

Merupakan individu yang 
telah menjadi bagian dari 
perusahaan yang akan 
melalui pelatihan untuk 
meningkatkan skill mereka. 

1. Jumlah peserta pelatihan 
2. Tingkat kejenuhan 

peserta 
3. Konsentrasi peserta 
4. Siap lembur 

Skala 
likert 

Materi 
pelatihan 
(X2)  

Sesuatu yang diberikan 
kepada para peserta untuk 
dihayati, dipelajari sebagai 
dasar dalam pekerjaan yang 
akan datang 

1. Sesuai jenis pekerjaan 
2. Sesuai perkembangan 

perusahaan 
3. Dapat diterima peserta 
4. Mudah diperoleh 

Skala 
likert 

Pelatih (X3) Individu yang memberikan 
pelatihan dan memperbaiki 
kemampuan karyawan 
dengan meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan 
dalam pekerjaan 

1. Memiliki sertifikat 
2. Komunikasi yang baik 
3. Pelatihan sesuai dengan 
materi 
4. Mudah dihubungi 

Skala 
likert 

Produktivitas 
karyawan 
(Y) 

Tingkat keahlian, 
pengetahuan karyawan dalam 
upaya memperlancar tugas 
yang diberikan kepada 
karyawan demi mencapai 
tujuan perusahaan tersebut 

1. Kuantitas, yaitu jumlah 
atau       hasil pekerjaan. 
2.  Kualitas, yaitu mutu 
pekerjaan. 
3. Ketepatan waktu, yaitu 
standar waktu yang telah 
ditetapkan. 
4. Loyalitas, yaitu absensi 
bagus, rela lembur, dll 
 

Skala 
likert 
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No Indikator r hitung r table Keterangan 
Indikator 2 
Indikator 3 
Indikator 4 

0,671 
0,467 
0,636 

0,444 
0,444 
0,444 

Valid 
Valid 
Valid 

2 Materi pelatihan 
Indikator 1 
Indikator 2 
Indikator 3 
Indikator 4 

 
0606 
0,471 
0,496 
0,749 

 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

3 Pelatih 
Indikator 1 
Indikator 2 
Indikator 3 
Indikator 4 

 
0,865 
0,750 
0,780 
0,823 

 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

5 Produktivitas karyawan 
Indikator 1 
Indikator 2 
Indikator 3 
Indikator 4 

 
0,679 
0,646 
0,816 
0,725 

 
0,444 
0,444 
0,444 
0,444 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 

Uji Reliabilitas  

 Uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 
merupakan indikator dari variable atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable 
atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari 
waktu ke waktu . SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 
statistic Cronbach Alpha (a). suatu variable dikatakan reliabel jika memberikan nilai 
a > 0,60)[Ghozali][4]. 
 
 

Tabel 2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Alpha Koefisien Alpha Keterangan 

Peserta pelatihan 0,774 0,6 Reliabel 

Materi pelatihan 0,760 0,6 Reliabel 

Pelatih 0,864 0,6 Reliabel 

Produktivitas 
karyawan 

0,849 0,6 Reliabel 
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Uji Asumsi klasik 
 

Uji Normalitas 
 

 Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable dependen, variable 
independent, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 
yang baik adalah berdistribusi normal atau mendekati normal. Suatu data dikatakan 
mengikuti distribusi normal di lihat dari penyebaran data pada sumbu diagonal dari 
grafik  [Ghozali] [4]. 

 Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut  
a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 
maka model regresi memenuhi normalitas. 
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 
diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Grafik Normal Probability Plot 

  Berdasarkan tampilan grafik Normal Probability Plot pada Gambar 4.1 di atas 
menunjukkan bahwa titik-titik (yang menggambarkan data sesungguhnya) terlihat 
menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi, 
hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi 
(r).  
a. Jika VIF < 10, maka tingkat kolinieritas dapat ditoleransi 
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b. Nilai eigen value sejumlah satu atau lebih, variabel bebas yang mendekati nol 
memberikan petunjuk adanya multikolinieritas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 Tabel Nilai Tolerance dan Nilai VIF 

Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Total_pesertapelatihan ,706 1,417 
Total_materipelatihan ,734 1,363 
Total_pelatih ,949 1,054 

 
Tabel 4.3 menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Variance inflation 
Factor (VIF) > 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada.multikolinieritas antar variabel 
independen dalam model regresi pada penelitian ini. 

 
 Uji Heteroskedastisitas 

 
Jika ada titik titik membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika titik titik 
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola 
tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas  [Ghozali] [4]. 
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Gambar 2 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedatisitas 

 
Dengan melihat sebaran titik yang acak baik di atas maupun dibawah angka 0 dari 
sumbu y dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedatisitas dalam model regresi ini. 
 
 
 
Analisis Regresi Linear Berganda 

 
Regresi linear berganda diginakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu 

independent variabel terhadap dependent variabel. 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Uji F ( Uji Simultan) 
 

  Uji F adalah metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.4 Anova Uji F ( Uji Simultan) 
 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 65,824 3 21,941 3,607 ,046 
Residual 112,976 16 7,061   
Total 178,800 19    

 
Nilai Fhitung (3,607) lebih besar dibandingkan Ftabel (3,24), dan tingkat 

signifikansinya (0.046 < 0.10). Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas yaitu 
peserta pelatihan,materi pelatihan, dan pelatih berpengaruh sangat signifikan terhadap 
produktivitas karyawan PT. AJ. Sequislife cabang rising star medan11 
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Uji t ( Uji Parsial ) 

 
Uji parsial adalah metode pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. 
 

Tabel  5 Coefficients Uji t (Uji Parsial) 

 

Dari hasil analisis diketahui bahwa secara parsial variabel yang paling dominan 
berpengaruh terhadap produktivitas karyawan pada PT AJ Sequislife cabang star 
medan 11 adalah variabel materi pelatihan. Artinya, variabel materi pelatihan lebih 
berperan dalam menentukan produktivitas di PT AJ Sequislife cabang star medan 11 
dibandingkan dengan variabel peserta pelatihan dan pelatih. 

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi berganda dengan dua variabel 
independen adalah sebagai berikut : 

Y= -0,807+ 0,413 X1 + 0,398 X2 +  0,214 X3                                

 Nilai Adjusted R Square 
  

 
 
 

Tabel 6 Nilai Adjusted R Square 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0.368. Hal 
ini berarti variabel produktivitas karyawan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel peserta 
pelatihan (X1), materi pelatihan (X2), dan pelatih (X3) pada sebesar 36.8%. 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -,807 5,851  -,138 ,892 

Total_pesertapelatihan ,413 ,368 ,265 1,120 ,027 
Total_materipelatihan ,398 ,268 ,344 1,485 ,040 
Total_pelatih ,214 ,176 ,248 1,213 ,024 

 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 

1 ,607a ,368 ,250 2,657 
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Sedangkan sisanya 63,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan uji F variabel peserta pelatihan, materi pelatihan dan harga 

berpengaruh sangat signifikan terhadap produktivitas karyawan PT.AJ. Sequislife 
Cabang Medan 11. Sedangkan berdasarkan Uji t variabel materi pelatihan lebih 
berpengaruh dari pada variabel peserta pelatihan dan variabel pelatih pada 
produktivitas karyawan PT.AJ. Sequislife Cabang Medan 11. 

Nilai koefisien determinasi sebesar 0.368. Hal ini berarti variabel 
produktivitas karyawan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel peserta pelatihan (X1), 
materi pelatihan (X2), dan pelatih (X3) pada sebesar 36.8%. Sedangkan sisanya 63,2% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan dapat diberikan saran-saran bagi penelitian yang 

akan datang maupun kepada pihak PT.AJ. Sequislife Cabang Medan 11 sebagai 
berikut: 
1. Pelatihan hendaknya diberikan secara berkala kepada karyawan, bahkan sejak 

awal penempatan karyawan agar dapat menyesuaikan diri terhadap pekerjaan. 
2. Menggunakan pelatih yang handal dalam menyampaikan materi pelatihan dan 

profesional di bidangnya akan berdampak positif terhadap para peserta pelatihan 
atau karyawan yang dilatih sehingga akan meningkatkan produktivitas karyawan. 
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