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ABSTRACT 

 

This study aims to identify and empirically examine (1) the impact of human 

relations on the productivity of employees. (2) the effect of leadership on 

employee productivity. (3) the impact of training on employee productivity. (4) the 

effect of human relations, leadership, and training simultaneously on the 

productivity of employees at PT.Berkat Manunggal Jaya Semarang. This type of 

research is quantitative. The sample in this study were employees PT.Berkat 

Manunggal Jaya Semarang 100 respondents by random sampling sampling 

techniques. Methods of data collection using questionnaires. Data analysis 

techniques is multiple regression analysis, t-test, F test, and the coefficient of 

determination (R2). The results showed a partial effect between the independent 

variable on the dependent variable. F-  test data analysis finds that there are 

variables simultaneously influence human relations, leadership, and training on 

employee productivity. While the regression coefficient indicates that the variable 

human relations more dominant influence of the leadership and training on 

employee productivity. 

 

Keywords: human relations, leadership, training, employee productivity 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris (1) 

pengaruh human relation terhadap produktivitas karyawan. (2) pengaruh 

leadership terhadap produktivitas karyawan. (3) pengaruh training terhadap 

produktivitas karyawan. (4) pengaruh human relation, leadership, dan training 

secara simultan terhadap produktivitas karyawan  pada PT.Berkat Manunggal 

Jaya Semarang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini 

adalah karyawan PT.Berkat Manunggal Jaya Semarang sebanyak 100 responden 
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dengan teknik pengambilan sampel random sampling. Metode pengumpulan data 

menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yaitu analisis regresi berganda, uji-t, 

uji F, dan koefisien determinasi (R
2
). Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Analisis data uji F diketahui terdapat pengaruh secara simultan variabel human 

relation, leadership, dan training terhadap produktivitas karyawan. Sedangkan 

pada koefisien regresi menunjukkan bahwa variabel human relation berpengaruh 

lebih dominan dari pada leadership dan training terhadap produktivitas karyawan. 

 

Kata kunci: human relation, leadership, training, produktivitas karyawan  

 

1. PENDAHULUAN 

Dewasa ini, faktor yang mendorong kemajuan perusahaan  maupun organisasi 

salah satunya ialah sumber daya manusia atau manusia. M.T.E. Hariandja (2002) 

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu SDM 

harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

organisasi.  

Human relation, hubungan antar manusia merupakan elemen penting dalam 

kelancaran suatu kegiatan, terutama dalam suatu organisasi maupun perusahaan. .  

Zinun (1984)  human relation sebagai suatu lapangan dari kegiatan manajemen, 

lebih merupakan proses pengintegrasian manusia pada alam suatu situasi kerja 

sehingga mereka dapat didorong untuk bekerja sama secara produktif guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Leadership atau kepemimpinan ialah  proses mempengaruhi aktifitas yang 

diorganisir dalam suatu kelompok dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan William G. Scott (1962). Perusahaan membutuhkan 

pemimpin yang mengarahkan atau memandu bukan memerintah. pemimpin yang 
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mampu menjadi pusat di mana segala keluhan yang berhubungan dengan 

pekerjaan ditempatkan.  

Training atau pelatihan sebagai suatu kegiatan yang bermaksud untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku keterampilan, dan 

pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan keinginan perusahaan Nitisemito 

(1996). Manfaat training untuk karyawan diantaranya karyawan akan semakin 

bertambah pengetahuan yang akan berdampak  positif bagi perusahaan. 

PT.Berkat Manunggal Jaya (BMJ) adalah perusahaan dengan pengalaman 

bertahun-tahun dalam bisnis listrik. PT. Berkat Manunggal Jaya (PT.BMJ) 

Semarang sebagai perusahaan importir resmi Engine Diesel merk Mitsubishi 

sekaligus merakitnya atau Couple menjadi Genset. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah titik perhatian peneliti  (Suharsini Arikunto (1998) , 

sedangkan Obyek penelitian  dalam penelitian ini  dilakukan di PT. Berkat 

Manunggal Jaya di  

Teknik Pengumpulan Data  

Kuesioner 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan 

berupa kuesioner. Kuesioner merupakan pengumpulan data yang diperoleh 

melalui penyebaran sejumlah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematik 
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dalam satu kumpulan kepada responden. Pertanyaan dalam kuesioner yang 

digunakan disusun menggunakan skala likert.  

Teknik Analisis Data  

1.  Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur 

memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan 

Schindler, dalam Zulganef, 2006). 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran yang menujukkan bahwa alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian keperilakukan mempunyai keandalan sebagai alat ukur, 

diantaranya di ukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu 

jika fenomena yang diukur tidak berubah (Harrison, dalam Zulganef, 2006). 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi 

normal sehingga dapat dipakai dalam statistic parametrik (statistic inferensial) 

2. Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas terjadi 

multikolinieritas atau tidak. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Gasperz, Vincent (1991) mengatakan bahwa heteroskedastisitas dapat 

mengakibatkan pendugaan parameternya tidak efisien sehingga tidak 

mempunyai ragam minimum. Karena pendugaan parameter dianggap efisien 
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karena memiliki ragam yang minimum, sehingga ragam galat bersifat konstan 

atau disebut juga bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi. 

Pengujian Hipotesis  

a. Analisis Regresi Linier Ganda 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

Independen (Human relation, Leadership, dan Pelatihan) terhadap variabel 

Dependen (Produktivitas Karyawan 

b. Uji t test 

Untuk menguji variabel yang berpengaruh antara X₁, X₂, X₃ terhadap Y 

secara 

individual (parsial) maka digunakan uji t.  

c.Uji F 

Imam Ghozali (2006) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji F dapat dilakukan dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel jika F hitung > dari F tabel, (Ho di 

tolak Ha diterima).  

a. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase 

besarnya koefisien variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Data 

Hasil Uji Validitas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Human Relation (X1) 

Butir Pernyataan rxy rtabel Keterangan 

1 0,684 0,195 Valid 

2 0,695 0,195 Valid 

3 0,801 0,195 Valid 

4 0,838 0,195 Valid 

5 0,781 0,195 Valid 

    Sumber: hasil olahan data SPSS, 2016 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Leadership (X2) 

Butir Pernyataan rxy rtabel Keterangan 

1 0,841 0,195 Valid 

2 0,846 0,195 Valid 

3 0,898 0,195 Valid 

4 0,861 0,195 Valid 

    Sumber: hasil olahan data SPSS, 2016 

 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Training (X3) 

Butir Pernyataan rxy rtabel Keterangan 

1 0,722 0,195 Valid 

2 0,786 0,195 Valid 

3 0,728 0,195 Valid 

4 0,723 0,195 Valid 

    Sumber: hasil olahan data SPSS, 2016 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Produktivitas Karyawan (Y) 

Butir Pernyataan rxy rtabel Keterangan 

1 0,704 0,195 Valid 

2 0,721 0,195 Valid 

3 0,752 0,195 Valid 

4 0,760 0,195 Valid 

5 0,614 0,195 Valid 

Sumber: hasil olahan data SPSS, 2016 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Conbach 

Alpha 

Nilai 

Kritis 

Keterangan 

Human Relation (X1) 0,815 0,6 Reliabel 

Leadership (X2) 0,883 0,6 Reliabel 

Training (X3) 0,712 0,6 Reliabel 

Produktivitas Karyawan (Y) 0,749 0,6 Reliabel 

      Sumber: hasil olahan data SPSS, 2016 
 

Hasil uji reliabilitas instrumen human relation, leadership, 

training dan produktivitas karyawan diperoleh nilai cronbach alpha > 

0,6. Dengan demikian seluruh instrumen variabel penelitian 

dinyatakan reliabilitas dapat diterima atau reliabel.  

Uji Normalitas 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Probabilitas Simpulan 

Unstandardized  Residual 0,915 Normal 

    Sumber: hasil olahan data SPSS, 2016 
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Berdasarkan hasil pengujian normalitas terhadap nilai residual 

diperoleh nilai 0,915. Angka probabilitas ini lebih besar daripada 0,05 

ini menjelaskan bahwa data residual hasil estimasi menunjukkan 

penyebaran data yang normal. Dengan demikian data dalam penelitian 

ini sudah sesuai dengan syarat analisis regresi. 

Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel 

Colinearity 

Statistics Simpulan 

Tolerance VIF 

Human Relation (X1) 0.547 1.827 Bebas Multikolinieritas 

Leadership (X2) 0.589 1.697 Bebas Multikolinieritas 

Training (X3) 0.833 1.201 Bebas Multikolinieritas 

Sumber: hasil olahan data SPSS, 2016 

 

Dari tabel 4.13 diketahui bahwa hasil VIF masing-masing 

variabel berada di bawah nilai 10 dan mempunyai nilai tolerance di atas 

0,10. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan 

bebas dari masalah multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antara 

variabel bebas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel thitung Probabilitas Simpulan 

Human Relation (X1) 0.474 0.637 Bebas Heteroskedastisitas 

Leadership (X2) -0.538 0.592 Bebas Heteroskedastisitas 

Training (X3) 0.104 0.917 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: hasil olahan data SPSS, 2016 
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Dari tabel 4.14 diketahui bahwa probabilitas masing-masing 

variabel yang terdiri dari human relation, leadership dan training > dari 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut bebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Independen 
Unstandardized Coefficients 

B Standar eror 

Konstanta 5.621  

Human Relation (X1) 0.279 0.075 

Leadership (X2) 0.233 0.069 

Training (X3) 0.301 0.083 

     Sumber: hasil olahan data SPSS, 2016 

 

Dari tabel 4.15 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,621 + 0,279X1 + 0,233X2 + 0,301X3 + e 

Dari persamaan regresi tersebut, adapun interpretasi yang dapat 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1) Koefisien konstanta bernilai 5,621; artinya jika human relation, 

leadership, dan training dianggap konstan, maka nilai produktivitas 

karyawan akan meningkat.  

2) Nilai koefisien regresi untuk variabel human relation adalah sebesar 

0,279. Artinya jika human relation karyawan semakin tinggi, maka 

semakin meningkatkan produktivitas karyawan. Sebaliknya jika 

human relation karyawan semakin rendah, maka semakin 

menurunkan produktivitas karyawan. 
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3) Nilai koefisien regresi untuk variabel leadership adalah sebesar 

0,233. Artinya semakin bagus leadership (kepemimpinan) pada 

perusahaan tersebut, maka semakin meningkatkan produktivitas 

karyawan. Sebaliknya jika semakin buruk leadership pada 

perusahaan tersebut, maka semakin menurunkan produktivitas 

karyawan. 

4) Nilai koefisien regresi untuk variabel training (pelatihan) adalah 

sebesar 0,301. Artinya semakin bagus training (pelatihan kerja) 

diadakan pihak perusahaan, maka semakin meningkatkan 

produktivitas karyawan. Sebaliknya semakin buruk training 

(pelatihan kerja) diadakan pihak perusahaan, maka semakin 

menurunkan produktivitas  karyawan. 

Hasil Uji F  

Tabel 4.14 

Hasil Uji F 

Variabel Dependen Fhitung Ftabel pvalue Simpulan 

Produktivitas 

Karyawan (Y) 

38,605 2,70 0,000 Signifikan 

         Sumber: hasil olahan data SPSS, 2016 

 

Pada tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 

38,605>Ftabel(2,70) dengan probabilitas sebesar 0,000 (pvalue< 0,05). 

Hal ini berarti Ho ditolak dan H4 diterima yang artinya terdapat ada 

pengaruh secara simultan dan signifikan antara human relation, 

leadership, dan training terhadap produktivitas karyawan PT. Berkat 

Manunggal Jaya Semarang. 
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Uji Koefisien Determinasi(R
 
Square) 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

presentase besarnya koefisien variabel terikat yang disebabkan oleh 

variabel bebas. Nilai Adjusted-R
2
 dari hasil analisis diketahui sebesar 

0,532 variasi perubahan variabel produktivitas karyawan mampu 

dipengaruhi oleh variabel  human relation, leadership, dan training 

sebesar 53,2%, sedangkan sisanya sebesar 46,8% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model penelitian  ini. 

Hasil Uji t  

Tabel 4.15 

Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel p value Simpulan 

Human Relation (X1) 3.710 1,985 0.000 Signifikan 

Leadership (X2) 3.377 1,985 0.001 Signifikan 

Training (X3) 3.633 1,985 0.000 Signifikan 

         Sumber: hasil olahan data SPSS, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa variabel human 

relation memiliki nilai thitung sebesar 3,710 lebih besar dari ttabel 

sebesar 1,985 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05, sehingga Ho 

ditolak dan H1 diterima yang artinya ada pengaruh human relation 

terhadap produktivitas karyawan PT. Berkat Manunggal Jaya 

Semarang. 

Hasil analisis uji t untuk variabel leadership (kepemimpinan) 

memiliki nilai thitung sebesar 3,377 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 

dengan nilai signifikansi 0,001<0,05 sehingga Ho ditolak dan H2 



 

12 

 

diterima yang artinya ada pengaruh leadership terhadap 

produktivitas karyawan PT. Berkat Manunggal Jaya Semarang. 

Hasil analisis uji t untuk variabel training (pelatihan kerja) 

memiliki nilai thitung sebesar 3,633 lebih besar dari ttabel sebesar 1,985 

dengan nilai signifikansi 0,000<0,05 sehingga Ho ditolak dan H3 

diterima yang artinya ada pengaruh training terhadap produktivitas 

karyawan PT. Berkat Manunggal Jaya Semarang. 

4. PENUTUP 

Kesimpulan  

1. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa nilai hasil dari thitung variabel dari 

Human Relation sebesar 3,710, variabel Leadership sebesar 3,377, dan 

variabel Training sebesar 3,633 dan nilai ttabel = 1,985 ini berarti bahwa 

thitung > ttabel maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh Human Relation, 

Leadership dan Training terhadap Produktivitas Kayawan di PT.Berkat 

Manunggal Jaya. 

2. Berdasarkan uji F menunjukkan nilai Fhitung  sebesar 38,605 dan Ftabel 

2,70. Angka tersebut berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga 

keputusannya menolak. Dengan demikian secara simultan variabel 

Human Relation, Leadership dan Training secara signifikan 

mempengaruhi Produktivitas Karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh Human Relation, Leadership dan Training terhadap 

Produktivitas Karyawan. 

3. Dari hasil perhitungan determinasi (R
2
) sebesar 0,532 variasi perubahan 

variabel Produktivitas Karyawan mampu dipengaruhi oleh variabel 
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Human Relation, Leadership, dan Training sebesar 53,2%, sedangkan 

sisanya sebesar 46,8 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

penelitian ini. 

Saran  

1. Hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh positif antara Human 

Relation, Leadership, dan Training terhadap Produktivitas Karyawan, 

maka perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan oleh PT.Berkat 

Manunggal Jaya Semarang.  

2. Perusahaan dalam usaha meningkatkan Produktivitas Karyawan, maka 

perusahaan seyogyanya mengutamakan peran pimpinan dalam 

meningkatkan kualitas kerja. 
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