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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Bahan referensi yang akan dijadikan peneliti untuk acuan dalam 

pembuatan hipotesis, berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

yaitu terkait dengan pelatihan, lingkungan kerja, dan produktivitas kerja 

karyawan. Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan penelitian 

antara lain:  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Uraian 

1 

 

 

 

Peneliti Debora Adella S (2016) 

Alat analisis Regresi linier berganda 

Hasil Penelitian Hasil dari uji T (secara parsial) menunjukan 

bahwa variabel pelatihan kerja, motivasi kerja dan 

kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap produktivitas karyawan dengan 

nilai adjusted r square sebesar 0,941 yang berarti 

variabel bebas mampu menjelaskan variasi 

perubahan variabel terikat sbesar 94,1% dan 

sisanya sebesar 5,9 % dijelaskan oleh variabel lain 

diluar penelitian. 

2 

Peneliti Fani Choirun Nizak (2015) 

Alat analisis Regresi linier berganda 

Hasil Penelitian Pelatihan, inovasi, dan karakteristik wirausaha 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap produktivitas usaha mikro di 

desa Jabon. 
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3 

Peneliti Muhazir (2017) 

Alat analisis Regresi linier berganda 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

pelatihan pengembangan dan bantuan permodalan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

produktivitas pedagang di Pasar tradisonal 

Giwangan secara parsial maupun secara simultan. 

4. 

Peneliti Kadek Rai Suwena (2012) 

Alat Analisis Regresi Linier berganda 

Hasil Penelitian Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap 

produktivitas kerja hal ini ditunjukkan dari 

signifikansi lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan 0,000<0,05atau nilai 

t-hitung > t-tabel yaitu 3,820 > 1,684 dengan 

persentase pengaruhnya sebesar 27,7%. 

5. 

Peneliti Anna Fitri Anitasari (2007) 

Alat Analisis Korelasi product moment dan regresi linier 

berganda 

Hasil Penelitian Pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan (t-hitung = 4,064 > t-tabel = 

1,669) 

6. 

Peneliti Ariefiantoro (2012) 

Alat Analisis Regresi linier berganda 

Hasil Penelitian Nilai t-hitung = 6,364 > t-tabel = 1,990 (dan angka 

signifikansi =0,000 < 0,05 sehingga signifikan. 

Koefisien regresi =0,528 karena bertanda positif 

maka adanya penigkatan variabel lingkungan 

kerja akan dapat menigkatkan variabel 

produktivitas kerja karyawan 

 

B. Landasan Teori 

1. Produktivitas Kerja 

a. Pengertian Produktivitas 

Yuniarsih (2013:156) mengemukakan bahwa produktivitas kerja 

dapat diartikan sebagai hasil kongkrit (produk) yang dihasilkan oleh 
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individu atau kelompok, selama satuan waktu tertentu dalam suatu 

proses kerja. 

International Labour Organization (ILO) yang dikutip oleh 

Hasibuan (2005:127) mengungkapkan bahwa secara lebih sederhana 

arti dari produktivitas adalah perbandingan secara ilmu hitung antara 

jumlah yang dihasilkan dan jumlah setiap sumber daya yang 

dipergunakan selama produksi berlangsung. 

Menurut Sutrisno (2012), mengemukakan bahwa produktivitas 

adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta 

tenaga kerja per satuan waktu. Peran serta tenaga kerja disini adalah 

penggunaan sumber daya serta efisien dan efektif. 

b. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Produktifitas 

Sutrisno (2011:211) mengungkapkan beberapa faktor yang 

berkaitan dengan produktivitas sebagai berikut: kemampuan, 

meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan 

diri, mutu, dan efisiensi. Adapun tiga faktor yang dianggap 

mempengaruhi produktivitas Menurut Simanjuntak dalam Sutrisno 

(2009:102) diantaranya adalah pelatihan, mental karyawan, dan 

kemampuan fisik karyawan serta hubungan antara atasan dan 

bawahan. 

Selain pelatihan kerja, faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja pada suatu 

perusahaan perlu diperhatikan, hal ini disebabkan karena lingkungan 
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kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap produktivitas 

karyawan. Menurut Sedarmayanti (2009, dalam purwaningsih 2012) 

menyatakan yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas 

kerja adalah tingkat penghasilan dan lingkungan kerja. Lingkungan 

kerja yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan dan 

sebaliknya, jika lingkungan kerja yang tidak memadai maka akan 

mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Menurut Ishak dan 

Tanjung (2003), manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan 

gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. 

Yuniarsih (2013:159) mengelompokkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas dalam dua kelompok yaitu: 

1) Faktor Internal 

a) Organisasi: visi, misi, tujuan, sistem, dan praktik 

manajemen, sumber daya (kualitas dan kuantitasnya), ICT, 

kepemimpinan, komunikasi, struktur, serta desain budaya 

kerja. 

b) Individu: komitmen, loyalitas, motivasi, etos kerja, disiplin, 

latar belakang, keterampilan, kemampuan, kepribadian 

(personality). 

2) Faktor Eksternal 

Kultur lingkungan, kebijakan pemerintah, pengaruh politis, 

dampak globalisasi, umpan balik masyarakat, kemitraan, 

dukungan stekholders. 
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c. Pengukur Produktivitas Kerja 

Menurut Yuniarsih (2013:162) produktivitas dapat diukur 

dengan produktivitas fisik. Secara fisik produktivitas dapat diukur 

secara kuantitatif seperti banyaknya keluaran (kuantitas), berat 

maupun panjang (kualitas) dan lamanya waktu. 

Menurut Simamora (2004:612) indikator yang digunakan dalam 

pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas 

kerja, dan ketepatan waktu. 

1) Kuantitas kerja adalah suatu hasil yang dicapai karyawan dalam 

jumlah tertentu dengan perbandingan standar ada atau 

ditetapkan oleh perusahaan. 

2) Kualitas kerja adalah suatu hasil standar yang berkaitan dengan 

mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam 

hal ini merupakan suatu kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan 

standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 

3) Ketepatan waktu adalah tingkat sutu aktifitas yang diselesaikan 

pada awal waktu yang di tentukan, dilihat dari sudut koordinasi 

dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk aktifitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi 

karyawan terhadap suatu aktivitas yang disediakan diawal waktu 

sampai menjadi output. 
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Adapun pengukuran produktivitas kerja karyawan menurut 

Umar (2001:9) sebagai berikut: 

1) Kualitas produk, merupakan mutu dari produk yang dihasilkan 

oleh karyawan, dari kualitas produk yang baik dapat dikertahui 

apakah hasil produk yang dihasilkan karyawan sesuai dengan 

yang ditetapkan perusahaan. 

2) Kuantitas produk, merupakan jumlah produk yang dihasilkan 

karyawan setiap periode tertentu, dari kuantitas produk yang 

baik dapat diketahui apakah jumlah produk yang dihasilkan 

sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan. 

3) Ketepatan waktu, dalam melaksanakan tugas karyawan 

diberikan target waktu tertentu oleh perusahaan jadi karyawan 

harus dapat bekerja tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 

2. Pelatihan 

a. Pengertian Pelatihan 

Pelatihan karyawan menurut Mangkunegara (2007:43), 

merupakan suatu usaha peningkatan knowledge dan skills seorang 

karyawan untuk menerapkan aktivitas kerja tertentu. Dengan 

pelatihan perusahaan memperoleh masukan untuk menghadapi 

tantangan manajemen yang terus berkembang dengan memiliki 

karyawan yang dapat memenuhi penyelesaian masalah yang terjadi. 
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Menurut Andrew dalam Mangkunegara (2007:44) pelatihan 

adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan 

prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan 

operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian 

untuk tujuan tertentu. 

b. Tujuan dan Manfaat Pelatihan 

Menurut Mangkunegara (2007:45) tujuan pelatihan dan 

pengembangan antara lain : 

1) Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideology. 

2) Meningkatkan produktivitas kerja. 

3) Meningkatkan kualitas kerja. 

4) Meningkatkan ketetapan peningkatan sumber daya manusia. 

5) Meningkatkat sikap moral dan semangat kerja. 

6) Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi 

secara maksimal. 

7) Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 

8) Menghindari kerusakan. 

9) Meningkatkan perkembangan pribadi pegawai. 

Pada umumnya pelatihan memiliki tujuan mempersiapkan dan 

membina tenaga kerja, baik structural maupun fungsional yang 

memiliki kemampuan dalam profesinya, kemampuan melaksanakan 

loyalitas, kemampuan melaksanakan dedikasi dan kemampuan 

kedisiplinan yang baik. Jadi tujuan dan manfaat kegunaan pelatihan 
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kerja harus jelas dan terstruktur serta ditentukan sebelum 

melaksanakan program pelatihan agar produktivitas kerja karyawan 

meningkat dan memperkecil biaya kerusakan mesin maupun 

kecelakaan kerja serta meningkatkan pelayanan yang baik dari 

karyawan kepada pihak lain karenapemberian pelayanan yang baik 

akan meningkatkan daya tarik yang sangat penting bagi pihak lain 

atau rekan-rekan perusahaan bersangkutan. 

c. Metode Pelatihan 

Ada beberapa macam metode pelatihan yang dipergunakan 

dalah usaha meningkatkan kualitas karyawan, baik dalam 

pengetahuan maupun keterampilan dan sikapnya sehingga dapat 

meningkatkan prestasi kerja karyawan dalam bidang produksi. 

Menurut Panggabean (2002) mengemukakan bahwa pada dasarnya 

metode pelatihan dikelompokan pada dua kelompok, yaitu : 

1) On the job training (latihan sambil kerja) 

On the job training meliputi semua upaya melatih karyawan 

untuk mempelajari suatu pekerjaan sambil mengerjakannya di 

tempat kerja yang sesungguhnya. On the job training, meliputi 

program magang, rotasi pekerjaan dan understudy atau  

coaching. 

2) Off the job training 

Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan pada lokasi 

terpisah dengan tempat kerja. Program ini memberikan 
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individu dengan keahlian dan pengetahuan yang mereka 

butuhkan untuk melakukan pekerjaan pada waktu terpisah dari 

waktu kerja regular. 

d. Indikator Pelatihan 

Indikator pelatihan yang efektif yang diberikan oleh perusahaan. 

Menurut Rae dalam Sofyandi (2008:119-120), dapat dinilai melalui: 

1) Isi pelatihan, yaitu apakah isi pelatihan relevan dan sejalan 

dengan kebutuhan pelatihan dan apakah pelatihan tersebut up to 

date. 

2) Metode pelatihan, yaitu metode yang diberika sesuai untuk 

subjek itu dan metode pelatihan yang diberikan sesuai dengan 

gaya belajar peserta pelatihan. 

3) Instruktur atau pelatih, yaitu instruktur yang memiliki 

kemampuan, sikap, dan keterampilan penyampainan untuk 

mendorong orang belajar. 

4) Lama waktu pelatihan, yaitu lama waktu pemberian materi 

pokok yang dipelajari dan seberapa cepat tempo penyampaian 

materi pelatihan. 

5) Fasilitas pelatihan, yaitu tempat pelatihan dapat dikendalikan 

oleh instruktur dan peralatan yang mendukung. 
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3. Lingkungan Kerja 

a. Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan faktor penting dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan, hal ini disebabkan karena 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para 

karyawan. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus 

didukung oleh situasi lingkungan kerja yang aman, nyaman, bersih, 

terang, tidak bising, dan bebas dari segala ganggugan yang dapat 

menghambat karyawan untuk bekerja secara optimal (Lewa dan 

Subowo, 2005:131). 

Menurut Niriserno dalam Lewa dan Subowo (2005:130) 

lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja 

yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang diembankan kepadanya. Lingungan kerja yang kondusif dapat 

membuat kinerja karyawan lebih baik. Hal ini seperti pendapat Mill 

dalam Wahyudi dan Suryono (2006:5) lingkungan kerja yang 

menyenangkan mungkin dapat menjadi kunci pendorong bagi para 

karyawan untuk menghasilkan kinerja puncak. 

b. Faktor-Faktor Lingkungan Kerja 

Sihombing dalam Naibaho (2012:22) menyatakan bahwa 

lingkungan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 

1) Fasilitas kerja, lingkungan kerja yang kurang mendukung, 

pelaksanaan pekerjaan ikut menyebabkan kinerja karyawan 
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buruk, seperti kurangnya alat kerja, ruang kerja pengap, ventilasi 

yang kurang serta prosedur yang tidak jelas. 

2) Gaji dan tunjangan. Gaji yang tidak sesuai dengan harapan 

pekerja akan membuat pekerja setiap saat melirik pada 

lingkungan kerja yang lebih menjamin pencapaian harapan 

kerja. 

3) Hubungan kerja. Kelompok kerja dengan kekompakan dan 

loyalitas yang tinggi akan meningkatkan produktivitas kerja, 

karena antara satu pekerja dengan pekerja lainnya akan saling 

mendukung pencapaian tujuan dan atau hasil. 

c. Jenis Lingkungan Kerja 

Menurut Sedarmayanti (2007) secara garis besar, jenis 

lingkungan kerja terbagi menjadi dua yakni lingkungan kerja non 

fisik dan fisik. 

1) Lingkungan Kerja Fisik 

Menurut Sedarmayanti (2007) lingkungan kerja fisik adalah 

semua yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Sedangkan Sarwono (2005) berpendapat bahwa 

lingkunngan kerja fisik adalah tempat kerja karyawan 

melakukan aktivitasnya. Setiap perusahaan wajib menyediakan 

lingkungan kerja yang baik bagi karyawannya sehingga mereka 

dapat bekerja sesuai dengan keinginan perusahaan dalam upaya 
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pencapaian tujuan perusahaan (Konradus dalam Sukmawati, 

2008:177) Lewa dan Subowo (2005:131) mengemukakan bahwa 

saat ini lingkungan kerja didesain sedemikian rupa untuk 

menciptakan hubungan kerja yang mengikat pekerja dalam 

lingkungannya sehingga apapun yang ada dalam lingkungan 

kerja dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

2) Lingkungan Kerja Non Fisik 

Lingkungan kerja non fisik merupakan lingkungan kerja 

yang tidak dapat terdeteksi oleh panca indera manusia, namun 

dapat dirasakan (Dharmawan, 2011:59). Menurut Wursanto 

(2009) disebutkan ada beberapa macam lingkungan kerja yang 

bersifat non fisik yakni: 

a) Adanya perasaan aman dari para pegawai dalam 

menjalankan tugasnya, 

b) Adanya loyalitas, dan 

c) Adanya perasaan puas dari kalangan pegawai. 

Lingkungan kerja non fisik hanya dapat disarankan oleh 

karyawan itu sendiri (Dharmawan, 2011:62). Setiap manusia 

memiliki cara sendiri untuk dapat menyesuaikan dengan 

lingkungannya agar kinerjanya menjadi lebih baik. Namun, 

pembentukan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas 

kerja akan menimbulkan kepuasan kerja bagi pekerja dalam 
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suatu lingkungan organisasi (Fraser dalam Wahyudi dan 

Suryono, 2006:5). 

Lain halnya dengan Sedarmayanti, menurut P.Schultz dan 

E.Schutlz dalam Mangkunegara (2013:107) indikator 

lingkungan kerja non fisik terdiri dari lingungan kerja temporer 

dan lingkungan kerja psikologis. 

a) Lingkungan kerja temporer 

Lingkungan kerja seperti ini berhubungan dengan 

penjadwalan dari pekerjaan, lamanya bekerja dalam hari 

dan dalam waktu sehari atau selama orang tersebut bekerja. 

Kondisi seperti ini yang harus diperhatikan agar para 

karyawan dapat merasa nyaman dalam bekerja. 

1) Waktu kerja 

 Dalam kebijakan pegawai di Indonesia standar jumlah 

jam kerja minimal 35 jam dalam seminggu. Karyawan 

dikategorikan pekerja penuh apabila mereka bekerja 

minimal 35 jam dalam seminggu. Sebaliknya, 

karyawan bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, 

dikategorikan karyawan setengah pengangguran yang 

terlihat (visible underemployed). 
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b) Lingkungan kerja psikologis 

Kondisi psikologis dari lingkungan kerja dapat 

mempengaruhi kinerja yang meliputi perusahaan yang 

bersifat pribadi atau kelompok. Hal tersebut pula dapat 

dihubungkan dengan sejumlah lokasi ruang kerja dan 

sejumlah pengawasan atau lingkungan kerja. 

1) Bosan kerja 

Bosan kerja dapat disebabkan perasaan tidak enak, 

kurang bahagia, kurang istiirahat dan perasaan lelah. 

Untuk dapat mengurangi perasaan bosan kerja, 

perusahaan dapat melakukan penempatan jam kerja 

yang sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan 

karyawan, pemberian motivasi dan rotasi kerja. 

2) Pekerjaan yang monoton 

Suatu pekerjaan yang sifatnya rutin tanpa variasi akan 

dapat menimbulkan rasa bosan karena pekerjaan yang 

dilakukan akan terasa monoton, sehingga menimbulkan 

kemalasan yang dapat mengakibatkan menurunnya 

motivasi kerja karyawan. 

3) Hubungan atasan dengan bawahan 

Hubungan komunikasi antara atasan dengan bawahan 

diperusahaan baik diperusahaan maupun diluar 

perusahaan. Perhatikan yang diberikan atasan dan 
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tingkat rasa hormat kepada atasan baik diperusahaan 

maupun diluar perusahaan. 

4) Hubungan antar pegawai 

Hubungan komunikasi sesama rekan kerja dalam 

melakukan pekerjaan, hubungan dalam melakukan 

tugas yaitu mengerjakan tugas berkelompok dan 

kebersamaan karyawan di perusahaan maupun diluar 

perusahaan. 

C. Hubungan antar Variabel 

1. Hubungan pelatihan dengan produktivitas kerja karyawan 

Pelatihan yang efektif dan mudah diserap oleh karyawan bertujuan 

untuk meningkatkan produktivitis kerja karyawan. Menurut Sutrisno 

(2011:211) mengungkapkan beberapa faktor yang berkaitan dengan 

produktivitas sebagai berikut: kemampuan, meningkatkan hasil yang 

dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Adapun 

tiga faktor yang dianggap mempengaruhi produktivitas Menurut 

Simanjuntak dalam Sutrisno (2009:102) diantaranya adalah pelatihan, 

mental karyawan, dan kemampuan fisik karyawan serta hubungan antara 

atasan dan bawahan. Hal itu sejalan dengan pendapat menurut 

Mangkunegara (2006:52) menyatakan bahwa tujuan pelatihan antara lain 

adalah meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghayatan 

jiwa dan ideology serta meningkatkan perkembangan pribadi karyawan. 

Pendapat Sutrisno dan Mangkunegara dibuktikan dengan hasil penelitian 
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Fani Choirun Nizak (2015) yang menyatakan bahwa pelatihan 

berpengaruh signifikan dan kuat terhadap produktivitas kerja karyawan. 

2. Hubungan lingkungan kerja dengan produktivitas kerja karyawan 

Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi karyawan 

akan memacu motivasi dalam bekerja serta meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan. Menurut Sedarmayanti (2009, dalam purwaningsih 

2012) menyatakan yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas 

kerja adalah tingkat penghasilan dan lingkungan kerja. Terbukti dari hasil 

penelitian Kadek Rai Suwena (2012) yang menyatakan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

3. Hubungan pelatihan dan lingkungan kerja dengan produktivitas 

kerja karyawan 

Hasil dari penelitian Debora Adella S (2016) dan Ariefiantoro (2012) 

menjelaskan bahwa pelatihan dan lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap produktivitas kerja karyawan. 

D. Kerangka Pikir 

Menurut Widayat (2004), kerangka pikir adalah kerangka konsepsual 

yang merupakan model konsepsual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Suatu kerangka pikir akan memberikan penjelasan sementara terhadap gejala 

yang menjadi masalah objek penelitian. Berdasarkan pendapat yang 
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dikemukakan maka secara sistematis dapat digambarkan hubungan dari 

ketiga variabel dalam suatu kerangka pikir. 

 

Gambar 2.1 

Hubungan Pelatihan, Lingkungan Kerja, dan Produktivitas Kerja 

 

Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa 

pelatihan yang diberikan kepada karyawan adalah untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. Pelatihan tersebut meliputi isi pelatihan, 

metode pelatihan, instruktur, lama waktu, dan fasilitas pelatihan supaya 

pelatihan terlaksana dengan maksimal, selnajutnya yaitu lingkungan kerja 

non fisik yang tersedia bagi karyawan juga dapat meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan dengan memperhatikan lingkungan kerja temporer dan 

lingkungan kerja psikologis seperti waktu jam kerja, waktu istirahat kerja, 

Pelatihan (X1) 

1. Isi pelatihan  

2. Metode Pelatihan  

3. Instruktur  

4. Lama waktu  

5. Fasilitas  

Lingkunga Kerja (X2) 

1. Waktu kerja 

2. Bosan kerja 

3. Kerja yang monoton 

4. Hubungan antara atasan 

dan bawahan 

5. Hubungan antara pegawai 

 

Produktivitas kerja (Y) 

1. Kuantitas  

2. Kualitas  

3. Ketepatan waktu 
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bosan kerja, kerja yang monoton, keletihan kerja, hubungan antara atasan 

dengan bawahan, dan hubungan antar karyawan. Karyawan yang 

mendapatkan pelatihan yang baik dan tepat serta kondisi lingkungan yang 

kondusif dan nyaman bagi karyawan maka dapat meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu yang telah 

ditetapkan. 

E. Hipotesis 

Menurut Sugiono (2015:96) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan 

rumusan penelitian ini dan landasan penelitian terdahulu maka peneliti 

mengemukakan hipotesis atau kesimpulan sementara sepertii dibawah ini: 

H1  : Diduga pelatihan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

H2  : Diduga lingkungan kerja berpengaruh dominan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

 


