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ABSTRAK 

Nisa’, Fadlilatun, 2019. Pengaruh Disiplin Kerja dan Pelatihan Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Bank BRI Syariah Madiun (Studi pada Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun). Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing 

Yunaita Rahmawati, M.Si., Ak. 

 

Kata Kunci: Ketaatan, Training, dan Hasil Kerja. 

 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Madiun merupakan salah 

satu Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang 

beralamatkan di Jl. Mohammad Husni Thamrin, Madiun. 

Produktivitas kerja adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan 

antara hasil keluaran dan masukan. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh disiplin 

kerja dan pelatihan. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan 

seseorang untuk menaati peraturan perusahaan. Pelatihan adalah proses secara 

sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Di 

BRI syariah kantor cabang Madiun terkait dengan kedisiplinan. Disiplin kerja 

yang tinggi belum tentu menjadikan dasar bahwa produktivitas kerjanya tinggi, 

faktanya terdapat karyawan yang memiliki disiplin kerja tinggi tetapi kinerjanya 

rendah, adapun karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah tetapi kinerjanya 

tinggi. Sedangkan terkait dengan pelatihan. Karyawan yang diberi pelatihan hasil 

kerjanya akan baik, begitupun sebaliknya. Tetapi  pada kenyataannya setelah 

mengikuti pelatihan, masih terdapat karyawan yang belum mampu menguasai 

pekerjaan. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbedaan kemampuan serta ada 

tidaknya kemauan yang tinggi pada diri karyawan dalam mengikuti pelatihan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan bank BRI syariah kantor cabang Madiun 

(2) Pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan bank BRI Syariah 

kantor cabang Madiun (3) Pengaruh disiplin kerja dan pelatihan terhadap 

produktivitas kerja karyawan bank BRI syariah kantor cabang Madiun. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kuantitatif. 

Dengan jenis dan sumber data primer. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

sampel jenuh yang berjumlah 40 responden. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner, instrumen pengumpulan data menggunakan skala likert 

dan analisis datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Adapun hasil penelitian adalah (1) disiplin kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan bank BRI syariah kantor cabang Madiun  dengan 

signifikansi 0,020 < 0,05, (2) pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan bank BRI syariah kantor cabang Madiun dengan signifikansi 0,000 < 

0,05.(3) disiplin kerja dan pelatihan secara bersama- sama berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan bank BRI syariah kantor cabang Madiun dengan 

Fhitung > Ftabel  yaitu 24,583 > 3,25 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05. Dan variabel disiplin kerja dan pelatihan berpengaruh sebesar 57,1%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Produktivitas kerja merupakan suatu alat yang menunjukan tingkat 

efisiensi proses menghasilkan dari sumber daya yang digunakan yang 

berkualitas lebih baik dengan usaha yang sama.
1
 Anoraga menyatakan 

bahwa produktivitas kerja itu dipengaruhi oleh pekerjaan yang menarik, 

upah yang baik, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, 

penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan, lingkungan atau suasana 

kerja yang baik, promosi dan perkembangan diri merasa sejalan dengan 

perkembangan perusahaan, merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

organisasi, pengertian dan simpati atas persoalan- persoalan pribadi, 

kesetiaan pemimpin pada diri si pekerja, dan disiplin kerja yang keras.
2
 

Definisi produktivitas kerja menurut Simanjuntak adalah satu  

tolak ukur pencapaian hasil usaha dengan membandingkan nilai hasil yang 

dicapai dan nilai semua bahan dan upaya yang digunakan untuk mencapai 

hasil tersebut.
3
 Dalam penjelasnya dijelaskan bahwa produktivitas kerja 

dipengaruh oleh pelatihan, mental dan kemampuan fisik karyawan serta 

hubungan antara atasan dan bawahan.
4
 

Disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

                                                           
1
  Pandji Anoraga, Psikologi Kerja (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 17. 

2
 Ibid., 34. 

3
  Payaman Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta: Fakultas 

Ekonomi UI,2011),141. 
4
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia ( Jakarta: Kencana, 2009), 103. 



 

 
 

mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesedian seseorang untuk menaati peraturan perusahaan dan 

norma- norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja akan mempengaruhi 

produktivitas kerja. Apabila kedisiplinan sudah tidak dihiraukan maka 

dapat dipastikan produktivitas kerja akan menurun, sebaliknya apabila 

kedisiplinan ditaati maka produktivitas kerja meningkat. Karena untuk 

mendapatkan produktivitas kerja sangat diperlukan kedisiplinan dari para 

pegawai. Hal tersebut diperkuat dengan adanya indikator disiplin kerja 

menurut Veithzal Rivai yaitu kehadiran, ketaatan pada peraturan, tingkat 

kewaspadaan tinggi dan bekerja etis.
5
 

Selain itu perlunya pelatihan juga dapat mempengaruhi dalam 

meningkatkan produktivitas kerja. Pelatihan menurut Rivai adalah proses 

secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai 

untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat 

ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan 

tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaanya. Hal tersebut 

dilandasai dengan adanya indikator dalam pelatihan diantaranya materi 

yang dibutuhkan, metode yang digunakan, kemampuan instruktur 

pelatihan, sarana dan fasilitas pelatihan dan peserta pelatihan.
6
 

Salah satu bank syariah yang menggunakan pengukuran tingkat 

produktivitas kerja adalah bank BRI syariah kantor cabang Madiun. Bank 

                                                           
5
 Veitzhal Rivai Zainal dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari 

Teori Ke Praktik (Jakarta: Rajawali Press,2014), 599. 
6
 Ibid., 164.  



 

 
 

BRI syariah kantor cabang Madiun memiliki 40 karyawan yang 

didalamnya terdiri dari tiga divisi, diantaranya yaitu divisi marketing yang 

meliputi marketing manager, Funding Officer, Collections Supervisior 

Account Officer, Account Officer Mikro,Mikro Maketing Manager, Unit 

Head, Collection Officer, divisi operasional yang terdiri dari Branch 

Operations Supervisor, Customer Service, Teller, General Affair, 

Operation Support, Branch Administration serta Security dan divisi 

support yang terdiri dari Legal Officer, Financing Administration, 

Appraisal, dan Area Support, Financing Support Manager, Reporting 

Custodi, Penaksir Gadai, Pimpinan Cabang. Ketiga divisi tersebut 

memiliki tugas dan tanggung jawab masing- masing.
7
 

Hasil wawancara bersama Bapak Muh. Ali Najamuddin selaku 

Manager Marketing menjelaskan bahwa terdapat peraturan tata tertib yang 

harus ditaati oleh seluruh karyawan. Peraturan tata tertib tersebut yaitu 

mematuhi aturan jam kerja, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, 

berpakaian sopan, dan beretika baik. Peraturan tata tertib tersebut di setiap 

divisi memiliki kedudukan berbeda- beda dalam hal penilaian terkait 

produktivitas kerja. Terkait dengan kedisiplinan pada setiap divisi 

menerapakan disiplin kerja yang baik. Pada divisi marketing terkait 

dengan hasil kerja , kedisiplinan memiliki prosentase lebih rendah 

dibandingkan dengan posentase perolehan target. Karena hasil kerja 

karyawan bagian marketing lebih cenderung menggunakan prosentase 

                                                           
7
 “ Muh. Ali Najamuddin, Wawancara, 5 April 2019” 



 

 
 

target. Meskipun demikian kedisiplinan tetap memberikan pengaruh 

walaupun porsinya lebih sedikit. kedisiplinan pada bagian marketing 

tersebut mencangkup absensi, ketepatan jam kerja serta pelayanan kepada 

nasabah, Karena karyawan yang memiliki disiplin kerja tinggi belum tentu 

memiliki kinerja yang tinggi, begitupun sebaliknya. Fakta dilapangan 

menunjukkan  bahwa hasil kerja para karyawan berbeda- beda, terdapat 

karyawan yang berdisiplin tinggi tetapi memiliki hasil kerja rendah, 

adapun karyawan yang memiliki disiplin kerja rendah tetapi hasil kerjanya 

tinggi. Sedangkan karyawan bagian operasional, kedisiplinan merupakan 

penilaian yang digunakan dalam menentukan produktivitas kerja. Karena 

karyawan di bagian operasional bekerja sebagai unit kerja di mana mereka 

bekerja sebagai pengendali jalannya operasional kantor. Kedisiplinan pada 

bagian operasional tersebut meliputi ketepatan jam kerja, pelayanan 

terhadap nasabah dan etika dalam pekerja. Apabila terdapat karyawan 

yang tidak berdisiplin maka akan menghambat jalannya operasional 

kantor. Di BRI syariah kantor cabang Madiun sendiri karyawan yang 

bekerja pada bagian operasional hasil pekerjaannya sudah cukup baik, 

meskipun terkadang juga terdapat karyawan yang telat datang ke kantor, 

tetapi mereka mampu menempatkan diri dengan baik sehingga 

pekerjaanya dapat terselesaikan dengan tepat.  

Hasil wawancara bersama Bapak Muh. Ali Najamuddin selaku 

Manager Marketing menjelaskan bahwa di BRI syariah kantor cabang 

Madiun terdapat berbagai macam metode pelatihan, metode pelatihan 



 

 
 

tersebut diantaranya adalah metode pelatihan sistem antri yaitu karyawan 

diberi pelatihan ditempat kerja dibawah instruksi langsung para seniornya, 

sistem pendidikan dan sistem seminar yang dilakukan setiap satu tahun 

sekali yang diadakan diluar kantor. Terkait dengan pelatihan di BRI 

syariah kantor cabang Madiun memang bgeitu penting dalam peningkatan 

produktivitas kerja. Dimana  karyawan yang diberi pelatihan dengan yang 

tidak diberi pelatihan memiliki hasil kerja yang berbeda. Karyawan yang 

diberi pelatihan hasil pekerjaannya baik, sedangkan karyawan yang tidak 

diberi pelatihan hasil pekerjaanya kurang baik.. Tetapi pada kenyataanya 

masih terdapat karyawan yang belum mampu menguasai pekerjaan setelah 

mengikuti pelatihan. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbedaan 

kemampuan pada masing- masing karyawan dalam memahami materi 

pelatihan, selain itu juga dikarenakan ada tidaknya kesungguhan para 

karyawan dalam mengikuti pelatihan.
8
  

Hasil dari penelitian Rika Okana (2017) yang berjudul Pengaruh 

Disiplin Kerja, Fasilitas Kerja dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan pada bank BRI Syariah Solo menunjukan bahwa pelatihan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 26,2%, fasilitas kerja 

tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 03,6%, dan 

pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 33,0% dan 

variabel disiplin kerja, fasilitas kerja dan pelatihan terhadap produktivitas 

kerja secara bersama- sama berpengaruh sebesar 38,1% dan sisanya 62,9% 

                                                           
8
 “ Muh. Ali Najamuddin, Wawancara, 5 April 2019” 



 

 
 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu adalah penelitian oleh Rika Okana 

menggunakan variabel disiplin kerja, fasilitas kerja pelatihan dan 

produktivitas kerja di BRI Syariah Solo, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan variabel disiplin kerja dan pelatihan terhadap produktivitas 

kerja karyawan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun.
9
 

Hasil penelitian Sulis Arifah (2018) yang berjudul Pengaruh 

disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT. BPRS Sukowati 

Sragen). Menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan sebesar 59,7%, motivasi tidak berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar 13,0% dan komitmen 

organisasi tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

sebesar 17,1% dan variabel disiplin kerja, motivasi kerja dan komitmen 

organisasi secara bersama- sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan sebesar 51,4% dan sisanya 48,6% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah penelitian oleh Sulis Arifah menggunakan variabel disiplin kerja, 

motivasi kerja, komitmen organisasi dan produktivitas kerja karyawan di 

BPRS Sukowati, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel 

                                                           
9
 Rika Okana,” Pengaruh Disiplin Kerja, Fasilitas Kerja dan Pelatihan Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan pada Bank BRI Syariah Solo”, Skripsi( Salatiga: IAIN Salatiga, 

2017), 67. 



 

 
 

disiplin kerja dan pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan di Bank 

BRI Syariah Kantor ang Madiun.
10

 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan 

antara teori tentang produktivitas kerja dengan fakta dilapangan. Hal 

tersebut membuat peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut, sehingga 

mengambil judul “ Pengaruh Disiplin Kerja dan Pelatihan Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Bank BRI Syariah Madiun (Studi 

pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun)”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun? 

2. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun? 

3. Apakah disiplin kerja dan pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

                                                           
10

  Sulis Arifah,” Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Pada PT. BPRS Sukowati Sragen),” Skripsi 

(Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), 60. 



 

 
 

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan pelatihan terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang 

Madiun. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan agar berguna bukan hanya bagi 

penulis secara pribadi, tetapi juga juga berguna sebagai salah satu 

sumbangan pemikiran bagi orang lain yaitu, sebagai berikut: 

1. Bagi pihak akademis, penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan hasil penelitian sebagai bahan referensi bagi 

mahasiswa IAIN Ponorogo untuk penelitian di masa yang akan 

datang dan menambah khasanah pustaka mengenai konsep 

disiplin kerja, pelatihan dan produktivitas kerja. 

2. Bagi lembaga, penelitian ini dapat diharapkan berguna sebagai 

sumber referensi untuk pengembangan Bank BRI Syariah 

Kantor Cabang Madiun ke depan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk lebih menetapkan strategi yang lebih baik 

lagi. 

3. Bagi penulis, penelitian ini berguna memberikan tambahan 

wawasan dan pengetahuan. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah di dalam memahami isi tulisan ini maka 

disusun sistematika pembagian bab dalam pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I  :PENDAHULUAN  



 

 
 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan 

tentang latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II    :TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

 Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan 

tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan 

tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

dan metode pengolahan dan analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan 

tentang hasil pengujian instrument (validitas dan 

reliabilitas), hasil pengujian deskripsi, hasil pengujian 

hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan 

tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Produktivitas Kerja 

a. Pengertian Produktivitas Kerja 

Produktivitas adalah suatu tolak ukur pencapaian hasil usaha 

dengan membandingkan nilai hasil yang dicapai dan nilai semua 

bahan dan upaya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 

Nilai hasil yang dicapai disebut luaran atau output. Nilai semua 

bahan yang digunakan dinamakan masukan atau input.
1
 

Produktivitas kerja menunjukan tingkat efisiensi proses 

menghasilkan sumber daya yang digunakan yang berkualitas lebih 

baik dengan usaha yang sama.
2
 

Defisini produktivitas kerja menurut Edy Sutrisno adalah 

ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran 

dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, 

sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai.
3
 

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

Menurut Simanjuntak, ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, yaitu: 

                                                           
1
 Simanjuntak, Manajemen dan Evaluasi Kinerja (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI,2011), 

141. 
2
 Pandji Anoraga, Psikologi Kerja (Jakarta: Rineka Cipta,1992), 17. 

3
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana,2009), 99. 



 

 
 

 

1) Pelatihan 

Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan 

dengan keterampilan dan cara- cara yang tepat untuk 

menggunakan peralatan kerja. Untuk itu, latihan kerja 

diperlukan bukan saja sebagai pelengkap akan tetapi sekaligus 

untuk memberikan dasar- dasar pengetahuan. Karena dengan 

latihan berarti para karyawan belajar untuk mengerjakan sesuatu 

dengan benar- benar dan tepat, serta dapat memperkecil atau 

meninggalkan kesalahan- kesalahan yang pernah dilakukan.  

2) Mental dan kemampuan fisik karyawan 

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang 

sangat penting untuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab 

keadaan fisik dan mental karyawan mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan produktivitas kerja karyawan.
4
 

3) Hubungan antara atasan dengan bawahan 

Hubungan atasan dan bawahan akan mempengaruhi 

kegiatan yang dilakukan sehari- hari. Bagaimana pandangan 

atasan terhadap bawahan, sejauh mana bawahan dikutsertakan 

dalam penentuan tujuan. Sikap yang saling jalin- menjalin telah 

mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan dalam 

bekerja. dengan demikian, jika karyawan diperlukan secara baik, 

                                                           
4
 Ibid., 103.  



 

 
 

maka karyawan tersebut akan berpartisipasi dengan baik pula 

dalam proses produksi, sehingga akan berpengaruh pada tingkat 

produktivitas kerja. 

Sedangkan menurut Pandji Anoraga menyatakan bahwa 

Produktivitas kerja dipengaruhi oleh pekerjaan yang menarik, 

upah yang baik, keamanan dan perlindungan dalam pekerjaan, 

penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan, lingkungan atau 

suasana kerja yang baik, promosi dan perkembangan diri merasa 

sejalan dengan perkembangan perusahaan, merasa terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan organisasi, pengertian dan simpati atas 

persoalan- persoalan pribadi, kesetiaan pemimpin pada diri si 

pekerja, dan disiplin kerja yang keras.
5
 

c. Indikator Produktivitas Kerja 

Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para 

karyawan yang ada diperusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja 

diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, 

sehingga ini semua akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian 

tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk mengukur produktivitas kerja, 

diperlukan suatu indikator, sebagai berikut:
6
 

1) Kemampuan 

  Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. 

Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada 

                                                           
5
 Anoraga, Psikologi Kerja, 17.  

6
 Ibid, 104. 



 

 
 

keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam 

bekerja. ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas- tugas 

yang diembannya kepada mereka. 

2) Meningkatkan hasil yang dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil 

merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang 

mengerjakan maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. 

Jadi, upaya untuk memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing- 

masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan. 

3) Semangat kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. 

Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai 

dalam satu hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. 

4) Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan 

kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan 

melihat tantangan dan harapan dengan apakah yang akan 

dihadapi. Sebab semakin kuat tantanganya, pengembangan diri 

mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi lebih baik 

pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan karyawan 

untuk meningkatkan kemampuan. 

5) Mutu 



 

 
 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari 

yang telah lalu. Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat 

menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Jadi, meningkatkan 

mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang terbaik yang pada 

gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan dirinya 

sendiri.
7
 

6) Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan 

sumber daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan 

aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup 

signifikan bagi karyawan. 

2. Disiplin Kerja 

a. Pengertian Disiplin Kerja 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma- norma sosial yang 

berlaku. Kesadaran merupakan sikap seseorang yang secara sukarela 

menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan 

tanggungjawabnya. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik 

yang tertulis maupun tidak tertulis.
8
 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

                                                           
7
 Ibid., 105.  

8
 Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013) 193-194.  



 

 
 

mengubah suatu perilaku serta sebagai serta sebagai suatu upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

peraturan perusahaan dan norma- norma sosia yang berlaku.
9
 

b. Bentuk- bentuk Disiplin Kerja 

Terdapat empat perspektif daftar yang menyangkut disiplin 

kerja yaitu: 

1) Disiplin Retributif (Retributif Discipline), yaitu berusaha 

menguhukum orang yang berbuat salah. 

2) Disiplin Korektif (Corrective Discipline), yaitu membantu 

karyawan yang mengoreksi perilakunya yang tidak tepat. 

3) Perspektif hak- hak individu (Individual Right Perspective), yaitu 

berusaha melindungi hak- hak dasar individu selama tindakan- 

tindakan disipliner. 

4) Perspektif Utilitarian (Utilitarian Perspective), yaitu berfokus 

kepada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi- 

konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak- dampak negatif. 

c. Pendekatan Disiplin Kerja 

Terdapat tiga konsep dalam pelaksanaan tindakan disipliner 

aturan tungku panas, tindakan disiplin progresif, dan tindakan 

disiplin progresif terfokus pada perilaku masa lalu. Sedangkan 

pendekatan disiplin positif berorientasi ke masa yang akan datang 
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dalam bekerja sama dengan para karyawan untuk memecagkan 

masalah- masalah sehingga masalah itu tidak timbul lagi.
10

 

1) Aturan tungku panas, pendekatan untuk melaksanakan tindakan 

disipliner disebut sebagai aturan tungku panas (hot stove rule). 

Menurut pendekatan ini, tindakan disipliner haruslah memiliki 

konsekuensi yang analog dengan menyentuh sebuah tungku 

panas. 

2) Membakar dengan segera, jika tindakan disipliner akan diambil, 

tindakan itu harus dilaksanakan segera sehingga individu 

memahami alasan tindakan tersebut. Dengan berlalunya waktu, 

orang memiliki tendensi meyakinkan mereka sendiri bahwa 

dirinya tidak salah yang cenderung sebagaian menghapuskan 

efek- efek disipliner yang terdahulu. 

3) Memberi peringatan. Hal ini penting untuk memberi peringatan 

yang sebelumnya bahwa hukuman akan mengikuti perilaku yang 

tidak dapat diterima. Pada saat seseorang bergerak semakin dekat 

dengan tungku panas, mereka diperingatkan oleh panasnya 

tungku tersebut bahwa mereka akan terbakar jika mereka 

menyentuhnya dan oleh karena itu ada kesempatan menghindari 

terbakar jika  mereka mereka memilih demikian. 
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4) Memberikan hukuman yang konsisten. Tindakan disipliner 

haruslah konsisten ketika setiap orang yang melakukan tindakan 

yang sama akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
11

 

5) Membakar tanpa membeda- bedakan. Tindakan disipliner 

seharusnya tidak membeda- bedakan. Tungku panas akan 

membakar setiap orang yang menyentuhnya, tanpa memilih- 

milih penyelia menitihberatkan pada perilaku yang tidak 

memuaskan, bukan pada karyawannya sebagai pribadi yang 

buruk. Cara yang paling efektif mencapai tujuan ini adalah 

melakukan konseling korektif. Penyelia lebih menekankan 

bagaimana masalah disiplin tersebut dapat dipecahkan. Penyelia 

mengambil tindakan disiplin dalam lingkungan yang suportif, 

memuaskan pada perbaikan kinerja dari pada penjatuhan 

hukuman.
12

 

6) Tindakan disiplin progresif (progressive discipline) dimaksudkan 

untuk memastikan bahwa terdapat hukuman minimal yang tepat 

terhadap setiap pelanggaran. Tujuan tindakan ini adalah 

membentuk program disiplin yang berkembang mulai dari 

hukuman yang ringan hingga yang sangat keras. Disiplin 

progresif dirancang untuk memotivasi karyawan agar mengoreksi 

kekeliruannya secara sukarela. Penggunaan tindakan ini meliputi 

serangkaian pertanyaan mengenai kerasnya pelanggaran. Manajer 
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hendaknya mengajukan pertanyaan- pertanyaan ini secara 

berurutan untuk menentukan tindakan. 

7) Tindakan disiplin positif 

  Dalam banyak situasi, hukuman tidaklah memotivasi 

karyawan mengubah suatu perilaku. Namun, hukumannya hanya 

mengajar seseorang agar takut atau membenci alokasi hukuman 

yang dijatuhkan penyelia. Penekanan pada hukuman ini dapat 

mendorong para karyawan untuk menipu penyelia mereka dari 

pada mengoreksi tindakan- tindakannya. Tindakan disipliner 

positif dimaksudkan untuk menutupi kelemahan tadi, yaitu 

mendorong para karyawan memantau perilaku- perilaku mereka 

sendiri dan memiliki tanggungjawab atas konsekuensi- 

konsekuensi dan tindakan- tindakan mereka. Disiplin positif 

bertumpukan pada konsep bahwa para karyawan mesti memikul 

tanggung jawab atas tingkah laku pribadi mereka dan persyaratan- 

persyaratan pekerjaan.
13

 

     Persyaratan yang perlu bagi disiplin positif adalah 

mengkomunikasikan persyaratan- persyaratan pekerjaan dan 

peraturan- peraturan kepada para karyawan. Setiap orang mesti 

mengetahui pada saat diangkat jadi pegawai dan seterusnya, apa 

yang diharpkan oleh penyelia dan manajemen. Standar- standar 

kinerja hendaklah wajar, dapat dicapai dengan upaya yang masuk 
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akal, dan konsisten dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. 

Penyelia setidaknya mengkomunikasikan jenis perilaku karyawan 

yang diharpkan dari pada sekedar membeberkan daftar larangan 

yang berlimpah. 

     Tindakan disiplin positif adalah serupa dengan disiplin 

progresif dalam hal bahwa tindakan ini juga menggunakan 

berbagai langkah yang akan meningkatkan urgensi dan kerasnya 

hukuman sampai ke langkah terakhir, yakni pemecatan. 

Sengguhpun begitu, disiplin positif mengganti hukuman yang 

digunakan dalam disiplin progresif dengan sesi- sesi konseling 

antara karyawan dan penyelia. Sesi- sesi ini dimaksudkan agar 

karyawan belajar dari kekeliruan- kekeliruan yang lalu dan 

memulai rencana untuk membuat suatu perubahan positif dalam 

perilakunya. Alih- alih tergantung pada ancaman- ancaman dan 

hukuman- hukuman, penyelia memakai keahlian- keahlian 

konselling untuk memotivasi para karyawan supaya berubah. 

Alih- alih menimpakan kesalahan pada karyawan, penyelia 

menekankan pemecahan masalah secara kolabortatif. 

 

 

 

 

 



 

 
 

d. Indikator Disiplin Kerja 

Menurut Rivai disiplin kerja memiliki beberapa indikator yaitu:
14

 

1) Kehadiran, hal ini menjadi indikator yang mendasar untuk 

mengukur kedisiplinan, dan biasanya karyawan yang memiliki 

disiplin kerja rendah terbiasa untuk terlambat dalam bekerja. 

2) Ketaatan pada peraturan, karyawan yang taat pada peraturan kerja 

tidak akan melalaikan prosedur kerja dan akan selalu mengikuti 

pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. 

3) Tingkat kewaspadaan tinggi, karyawan memiliki kewaspadaan 

tinggi akan selalu berhati- hati, penuh perhitungan dan ketelitian 

dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif 

dan efisiensi. 

4) Bekerja etis, beberapa karyawan mungkin melakukan tindakan 

yang tidak sopan kepada pelanggan atau terlibat dalam tindakan 

yang tidak pantas. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan 

indisipliner, sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud dari 

disiplin kerja karyawan. 

3. Pelatihan  

a. Pengertian Pelatihan 

Pelatihan merupakan wahana untuk membangun SDM menuju 

era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Karena itu, kegiatan 

pelatihan tidak dapat diabaikan begitu saja terutama dalam 
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memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, berat pada abad 

milienial ini. pelatihan sangat penting bagi karyawan barau maupun 

karyawan yang sudah lama. Pelatihan secara singkat, didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan 

kinerja dimasa mendatang.
15

 

Pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah 

tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan 

berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk 

melaksanakan pekerjaan saat ini. pelatihan memiliki orientasi saat ini 

dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan 

tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaanya.
16

 

b. Metode Pelatihan 

Apabila pegawai sering dirotasi, maka pelatihan bagi pegawai 

tersebut menjadi penting untuk selalu dilakukan. Beberapa metode 

pelatihan yang sering digunakan dalam pelatihan antara lain:
17

 

1. Praktik kerja langsung (on the job training) 

Sistem ini merupakan metode pelatihan yang paling banyak 

digunakan. Sistem ini memberikan tugas kepada pimpinan 

langsung pegawai untuk melatih pegawainya. Oleh karena itu, 

keberhasilan pelatihan sangat bergantung kepada kemampuan 

                                                           
15

  Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, 163. 
16

 Ibid., 163- 164.  
17

 Donni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Bandung: Alfabeta, 2016), 192.  



 

 
 

pimpinan langsung pegawai untuk memberikan pelatihan bagi 

pegawainya. 

Pelatihan mempunyai efek psikologis bagi pegawai, karena 

pegawai dilibatkan langsung dalam pekerjaan. Karena dijalankan 

pada tempat kerja yang sebenarnya, maka metode ini dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a) Formal, pimpinan langsung pegawai menunjuk seorang 

pegawai senior untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya, 

peserta pelatihan melakukan pekerjaan seperti apakah yang 

dilakukan oleh pegawai senior. 

b) Informal, pimpinan langsung pegawai menyuruh peserta 

pelatihan untuk memperhatikan orang lain yang sedang 

mengerjakan pekerjaan, kemudian ia disuruh untuk 

mempraktikannya. Kelebihan metode ini adalah bahwa peserta 

pelatihan terlibat langsung dalam pekerjaan operasional sehari- 

hari, sedangkan keburukannya adalah kegiatannya sering tidak 

teratur (tidak sistematis) dan kurang efektif, terutama jika 

instruktur maupun yang ditunjuk untuk memberikan pelatihan 

kurang berpengalaman. 

2. Vestibule 

Vestibule merupakan bentuk pelatihan dimana pelatihnya 

bukanlah berasal dari pimpinan pegawai langsung, melainkan 

pelatih khusus (trainer specialist). Melalui percobaan dibuat suatu 



 

 
 

duplikat dari bahan, alat, dan kondisi sebenarnya yang ditemui 

dalam pekerjaan. Salah satu bentuk vestibule adalah simulasi. 

Simulasi adalah merupakan peniruan dari karakteristik atau 

perilaku tertentu dari dunia nyata sedemikian rupa, sehingga 

peserta pelatihan dapat merealisasikan dalam keadaan sebenarnya. 

Dengan demikian, apabila peserta pelatihan kembali ke tempat 

pekerjaanya, maka ia akan mampu melaksanakan pekerjaan yang 

telah disimulasikan tersebut.
18

 

3. Apprenticeship 

Sistem magang ini dipergunakan untuk pekerjaan- 

pekerjaan yang membutuhkan keterampilan (skill) yang relatif 

tinggi. Program magang ini bisa mengombinasikan antara on the 

job training dengan pengalaman, serta petunjuk- petunjuk di kelas 

dalam pengetahuan- pengetahuan tertentu sesuai dengan tujuan 

dan kebutuhan organisasi. 

4. Kursus keahlian  

Merupakan bentuk pelatihan pegawai yang lebih mirip 

pendidikan. Kursus biasanya diadakan untuk memenuhi minat 

pegawai dalam berbagai bidang pengetahuan tertentu atau bidang 

lain diluar bidang pekerjaanya, misalnya kursus bahasa Inggris, 

Akuntansi, Manajemen, Kepemimpinan, dan lain sebagainya. 

Kursus- kursus tersebut biasanya dibuat dalam bentuk program 
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pembelajaran, dimana peserta pelatihan dapat belajar sendiri dan 

menyesuaikan kecepatan belajarnya sesuai dengan kemampuan 

masing- masing.
19

 

c. Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan antara lain:
20

 

1. Meningkatkan produktivitas kerja 

Karyawan yang menguasai pengetahuan dan memiliki 

keterampilan di bidang pekerjaannya akan mampu bekerja dengan 

lebih baik daripada karyawan yang kurang menguasai 

pengetahuan dan tidak memiliki keterampilan di bidang 

pekerjaanya. 

2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

Penguasaan pengetahuan dan meningkatnya keterampilan 

yang sesuai dengan bidang pekerjaanya yang diperoleh karyawan 

dari suatu program pelatihan, akan membuat mereka mampu 

bekerja secara lebih efektif dan efisien. 

3. Meningkatkan daya saing 

Karyawan yang terlatih dengan baik tidak hanya berpeluang 

mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga akan mampu 

bekerja semakin efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan 

daya saing perusahaan. Bekerja secara efektif berarti mampu 

menghasilkan produk yang standar sesuai dengan keinginan 
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pelanggan, dan secara efisien berarti dalam menghasilkan jumlah 

produk yang sama, karyawan ingin menggunakan sumber daya 

yang lebih sedikit.
21

 

d. Indikator Pelatihan 

Indikator pelatihan menurut Rivai antara lain:
22

 

1. Materi yang dibutuhkan 

Materi yang disusun dari estimasi kebutuhan tujuan latihan, 

kebutuhandalam bentuk pengajaran keahlian khusus, menyajikan 

pengetahuan yang diberikan. 

2. Metode yang digunakan 

Metode yang dipilih hendak disesuaikan dengan jenis 

pelatihan yang akan dilaksanakan 

3. Kemampuan instruktur pelatihan 

Mencari sumber- sumber informasi yang lain yang mungkin 

berguna dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan 

4. Sarana dan fasilitas pelatihan peserta 

Sarana dan fasilitas pelatihan peserta merupakan pedoman 

dimana proses belajar akan berjalan lebih efektif. 

5. Peserta pelatihan 

Peserta pelatihan sangat penting untuk menghitungkan tipe 

pekerja dan jenis pekerjaan yang akan dilatih. 
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4. Karyawan 

a. Pengertian Karyawan 

Karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan 

memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan 

dimana hasil karyanya itu sesuai dengan  profesi atau pekerjaan atas 

dasar keahlian sebagai mata pencahariannya. Karyawan merupakan 

kekayaan utama dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya 

keikutsertaan mereka, aktifitas di dalam perusahaan tidak akan 

terlaksana. Sedangkan karyawan menurut Hasibuan adalah orang 

penjual jasa, baik pikiran atau tenaga dan mendapat kompensasi 

yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu.
23

 

b. Jenis Karyawan 

Jenis- jenis karyawan dapat dibagi menjadi dua yaitu:
24

 

1) Karyawan tetap 

Karyawan tetap merupakan karyawan yang telah memiliki 

kontak ataupun perjanjian kerja dengan perusahaan dalam jangka 

waktu yang tidak ditetapkan. Karyawan tetap biasanya cenderung 

memiliki hak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 

karyawan tidak tetap. Selain itu, karyawan tetap juga cenderung 

jauh lebih aman dalam hal kepastian lapangan pekerjaan 

dibandingkan dengan karyawan tidak tetap. 
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2) Karyawan Tidak Tetap 

Karyawan tidak tetap merupakan karyawan yang hanya 

dipekerjakan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja 

tambahan saja. Karyawan tidak tetap biasanya dapat 

diberhentikan sewaktu- waktu oleh perusahaan ketika perusahaan 

sudah tidak membutuhkan tenaga tambahan lagi. Jika 

dibandingkan dengan karyawan tetap, karyawan tidak tetap 

cenderung memiliki hak yang jauh lebih sedikit dan juga 

cenderung sedikit tidak aman dalam hal kepastian lapangan 

pekerjaan. 

5. Deskripsi Pekerjaan 

a. Pengertian Pekerjaan 

Deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis yang meliputi 

tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan- hubungan lini 

baik ke atas maupun ke bawah. Deskripsi pekerjaan adalah 

pernyataan faktual yang menyangkut tugas dan tanggung jawab dari 

suatu pekerjaan tertentu.
25

   

Deskripsi pekerjaan terdiri dari pokok pekerjaan, tugas- tugas 

yang ada didalamnya, tanggung jawab dan kondisi- kondisi. 

Deskripsi pekerjaan merupakan dasar utama bagi sejumlah praktek 
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sumber daya manusia yang disusun dari seleksi yang berguna bagi 

pekerjaan.
26

 

b. Manfaat Deskripsi Pekerjaan 

Sesuai dengan pengertianya bahwa deskripsi pekerjaan adalah 

kumpulan informasi tertulis tentang suatu jabatan, maka menurut 

Ardana, Mujiati dan Utama deskripsi pekerjaan tersebut memberikan 

beberapa manfaat, antara lain:
27

 

1) Deskripsi pekerjaan membantu menghindari adanya kebingungan 

ada memberikan pemahaman dalam melaksanakan pekerjaan 

2) Dapat menghindari tumpang tindih tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas 

3) Memudahkan prosedur rekrutmen, seleksi, pelatihan dan sebagai 

aktivitas SDM 

4) Membantu pegawai dalam merencanakan karier, mengurangi 

praktik deskriminasi dalam promosi dan pemindahan serta 

memudahkan evaluasi pekerjaan untuk memastikan adanya 

keadilan dalam pemberian kompensasi 

5) Bermanfaat dalam program keselamatan kerja, dapat 

menunjukkan tindakan yang berbahaya dan mengadakan 

perubahan dalam pelaksanaan 

6) Deskripsi pekerjaan penting dalam perencanaan perubahan 

organisasi dan reorganisasi sesuai perkembangan keadaan 
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7) Memberi arahan tentang pengalaman yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan 

8) Untuk memperbaiki administrasi dan pengendalian pekerjaan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 

Rika 

Okana 

(2017) 

Pengaruh 

Disiplin 

Kerja, 

Fasilitas Kerja 

dan Pelatihan 

Karyawan 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

(Studi Kasus 

Pada Bank 

BRI Syariah 

Solo) 

1. Disiplin kerja 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan. 

2. Fasilitas kerja 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitask

erja karyawan. 

3. Pelatihan 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan 

4. Disiplin kerja, 

fasilitas kerja, 

dan pelatihan 

Persamaan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu sama- 

sama 

menggunakan 

variabel disiplin 

kerja dan 

pelatihan 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan. 

1. Penelitian oleh 

Rika Okana 

menggunakan 

tiga variabel 

bebas terdiri 

dari disiplin 

kerja (X1), 

fasilitas kerja 

(X2) dan 

pelatihan (X3), 

sedangkan 

dalam 

penelitian 

penulis 

menggunakan 

dua variabel 

bebas yaitu 

disiplin kerja 

dan pelatihan. 

2. Lokasi 

penelitian Rika 



 

 
 

secara 

bersama- 

sama 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan. 

 

Okana di BRI 

syariah Solo, 

sedangkan 

lokasi 

penelitian 

penulis di BRI 

syariah kantor 

cabang 

Madiun.  

2 

Denok 

Sunarsih 

(2018) 

Pengaruh 

Rekrutmen, 

Seleksi dan 

Pelatihan 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

pada PT. 

Mercolade 

Tangerang 

1.Rekrutmen 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja. 

2. Seleksi secara 

signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

kerja. 

3. Pelatihan 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja. 

4. Rekrutmen, 

seleksi dan 

Persamaan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu sama- 

sama 

menggunakan 

variabel 

pelatihan 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan. 

1. Penelitian 

Denok Sunarsih 

meneliti terkait 

rekrutmen, 

seleksi dan 

Pelatihan 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan, 

sedangkan 

dalam penelitian 

penulis hanya 

meneliti terkait 

pelatihan 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan. 

2. Lokasi 

penelitian 

Denok Sunarsih 

di PT. 

Mercolade 



 

 
 

pelatihan 

secara 

bersama- 

sama 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

kerja. 

Tangerang, 

sedangkan 

lokasi penelitian 

penulis di Bank 

BRI syariah 

kantor cabang 

Madiun. 

3 

Sulis 

Arifah 

(2018) 

Pengaruh 

Disiplin 

Kerja, 

Motivasi 

Kerja dan 

Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

(Studi Kasus 

Pada PT. 

BPRS 

Sukowati 

Sragen) 

1.Disiplin kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan. 

2.motivasi 

berpengaruh 

positif tetapi 

tidak 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan. 

3.komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

positif dan 

tidak 

signifikan 

Persamaan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu sama- 

sama 

menggunakan 

variabel disiplin 

kerja terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan. 

1.Penelitian Sulis 

Arifah 

menggunakan 

tiga variabel 

bebas yaitu 

disiplin kerja 

(X1), motivasi 

kerja (X2), dan 

komitmen 

organisasi (X3). 

Sedangkan 

dalam penelitian 

penulis hanya 

meneliti 

variabel terkait 

pengaruh 

disiplin kerja 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan. 

2.Lokasi 

penelitian Sulis 

Arifah di PT. 



 

 
 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan. 

4. disiplin kerja, 

motivasi kerja 

dan komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan 

BPRS Sukowati 

Sragen. 

Sedangkan 

lokasi penelitian 

penulis di BRI 

syariah kantor 

cabang Madiun.  

4 

Hana 

Septiani 

(2018) 

Pengaruh 

kecerdasan 

Emosional, 

Disiplin Kerja 

dan 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan di 

Bank Syariah 

Mandiri 

cabang 

Tulung 

Agung 

1.Kecerdasan 

emosional 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan. 

2.Disiplin kerja 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

Persamaan 

dalam 

penelitian ini 

yaitu sama- 

sama 

menggunakan 

variabel disiplin 

kerja terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan. 

1. Penelitian Hana 

Septiani 

menggunakan 

tiga variabel 

bebas yaitu 

kecerdasan 

emosional (X1), 

disiplin kerja 

(X2), 

lingkungan 

kerja (X2). 

Sedangkan 

dalam penelitian 

penulis hanya 

menggunakan 

dua variabel 



 

 
 

karyawan. 

3.Lingkungan 

kerja secara 

signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan. 

4. Kecerdasan 

emosional, 

disiplin kerja 

dan 

lingkungan 

kerja secara 

bersama- 

sama 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan 

bebas. 

2.Lokasi 

penelitian Hana 

Septiani di 

Bank Syariah 

Mandiri cabang 

Tulung Agung. 

Sedangkan 

dalam penelitian 

penulis di BRI 

syariah kantor 

cabang Madiun. 

5 
Budin 

(2017) 

Pengaruh 

Pelatihan dan 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

pada PT. 

1.Pelatihan 

secara parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja. 

2. Lingkungan 

kerja secara 

Persamaan 

dalam 

penelitian ini 

adalah sama- 

sama 

menggunakan 

variabel  

pelatihan 

terhadap 

1. Penelitian 

Budin meneliti 

terkait pelatihan 

(X1), 

lingkungan 

kerja (X2) 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan 



 

 
 

Toyonaga 

Indonesia 

parsial 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

kerja  

3. Pelatihan dan 

lingkungan 

kerja secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

produktivitas 

kerja karyawan.  

(Y), sedangkan 

dalam penelitian 

penulis meneliti 

terkait disiplin 

kerja (X1) dan 

pelatihan (X2) 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan 

(Y). 

2. Penelitian 

Budin di PT. 

Toyonaga 

Indonesia, 

sedangkan 

penelitian 

penulis di BRI 

syariah kantor 

cabang Madiun. 

3.Dalam 

penelitian Budin 

teknik 

pengambilan 

sampel 

menggunakan 

rumus Solvin, 

sedangkan 

penelitian 

penulis 

menggunakan 

sampel jenuh.  



 

 
 

6 

Ribut 

Suprapto 

(2017) 

Pengaruh 

Disiplin Kerja 

dan 

Lingkungan 

Kerja 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja 

Karyawan 

Bank Syariah 

Kantor 

Cabang 

Pembantu 

Genteng 

Banyuwangi 

1. Disiplin kerja 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan. 

2. Lingkungan 

kerja 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan 

3. Disiplin kerja 

dan 

lingkungan 

kerja secara 

parsial 

berpengaruh 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan 

Persamaan 

dalam 

penelitian ini 

adalah sama- 

sama 

menggunakan 

variabel disiplin 

kerja terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan. 

1. Penelitian 

Ribut Suprapto 

meneliti terkait 

disiplin kerja 

dan lingkungan 

kerja terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan, 

sedangkan 

dalam penelitian 

penulis meneliti 

terkait disiplin 

kerja dan 

pelatihan 

terhadap 

produktivitas 

kerja. 

2.Penelitian Ribut 

Suprapto di 

bank BRI 

syariah kantor 

cabang 

pembantu 

Genteng 

Banyuwangi, 

sedangkan 

dalam penelitian 

penulis di BRI 

syariah kantor 

cabang Madiun. 



 

 
 

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti melanjutkan kajian tentang 

disiplin kerja, pelatihan dan produktivitas kerja yang telah di teliti oleh 

peneliti terdahulu. Pada penelitian ini teori- teori yang digunakan berbeda 

dengan teori sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Okana dan 

Hana Septiani menggunakan teori disiplin kerja yang sama dari Sondang P 

Siagian dan teori pelatihan menggunakan teori dari Faustino Cardo 

Gomes, sedangkan Denok Sunarsih menggunakan teori pelatihan dari 

Gary Desller, sedangkan Sulis Arifah menggunakan teori disiplin kerja 

dari Machdarsyah Sinungan, sedangkan Budin menggunakan teori 

pelatihan dari  Handoko T Hani, dan Ribut Suprapto menggunakan teori 

disiplin kerja dari Edy Sutrisno. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tujuan penelitian, teori tentang disiplin kerja, 

pelatihan dan produktivitas kerja karyawan serta penelitian terdahulu 

diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah: 

 

   H1 

                                                         

                              

 H2 

  

Gambar 1.2 

Kerangka Pemikiran 

Disiplin Kerja 

(X1) 

Pelatihan 

(X2) 

Produktivitas Kerja 

Karyawan (Y) 
H3 



 

 
 

 Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa disiplin kerja 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, pelatihan mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan, serta disiplin kerja dan pelatihan 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan Bank BRI Syariah Kantor 

Cabang Madiun. Penyusunan kerangka pemikiran ini mengacu pada buku 

Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D oleh Sugiyono.
28

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah  

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan., belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, 

hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, sebelum jawaban yang empirik dengan data.
29

 

1. Pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja Bank BRI 

syariah kantor cabang Madiun. 

Disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati peraturan perusahaan 

dan norma- norma sosial yang berlaku.
30

  

                                                           
28

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012), 64. 

 
30

 Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, 599.  



 

 
 

Produktivitas kerja menunjukkan tingkat efisiensi proses 

menghasilkan sumber daya yang digunakan yang berkualitas lebih baik 

dengan usaha yang sama.
31

 

Menurut Anoraga (1997) produktivitas kerja dipengaruhi oleh 

disiplin kerja. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Sulis Arifah (2018) menunjukkan bahwa, disiplin kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan. Jika disiplin kerja tinggi maka 

produktivitas kerja tinggi, jika disiplin kerja rendah maka produktivitas 

kerja rendah. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

 H0 : Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan Bank BRI syariah kantor cabang Madiun. 

H1  :   Disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

Bank BRI syariah kantor cabang Madiun. 

2. Pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan Bank 

BRI syariah kantor cabang Madiun. 

Pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah 

laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan 

dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan 

pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu 

pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar 

berhasil dalam melaksanakan pekerjaanya.
32

 

                                                           
31

 Anoraga, Psikologi Kerja, 17.  
32

 Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, 163.  



 

 
 

Produktivitas kerja adalah suatu tolak ukur pencapaian hasil 

usaha dengan membandingkan nilai hasil yang dicapai dan nilai semua 

bahan dan upaya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Nilai 

hasil yang dicapai disebut luaran atau output. Nilai semua bahan yang 

digunakan dinamakan masukan atau input.
33

 

Menurut Simanjuntak (2011), produktivitas kerja dipengaruhi 

oleh pelatihan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Budin (2017) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Jika pelatihan baik maka produktivitas 

kerja tinggi, jika pelatihan buruk maka produktivitas kerja rendah. 

Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Pelatihan tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

Bank BRI syariah kantor cabang Madiun 

H2: Pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan Bank 

BRI syariah kantor cabang Madiun. 

3. Pengaruh disiplin kerja dan pelatihan terhadap produktivitas kerja 

karyawan bank BRI Syariah kantor cabang Madiun. 

Disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para 

manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia 

untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk 

                                                           
33

 Simanjuntak, Manajemen dan Evaluasi Kinerja, 141.  



 

 
 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati 

peraturan perusahaan dan norma- norma sosial yang berlaku.
34

  

Pelatihan merupakan proses secara sistematis mengubah tingkah 

laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan 

dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan 

pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu 

pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar 

berhasil dalam melaksanakan pekerjaanya.
35

 

Produktivitas kerja menurut Anoraga adalah Produktivitas kerja 

menunjukkan tingkat efisiensi proses menghasilkan sumber daya yang 

digunakan yang berkualitas lebih baik dengan usaha yang sama.
36

 

Sedangkan produktivitas kerja menurut Simanjuntak merupakan suatu 

tolak ukur pencapaian hasil usaha dengan membandingkan nilai hasil 

yang dicapai dan nilai semua bahan dan upaya yang digunakan untuk 

mencapai hasil tersebut. Nilai hasil yang dicapai disebut luaran atau 

output. Nilai semua bahan yang digunakan dinamakan masukan atau 

input.
37

 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rika Okana 

(2017) menunjukan bahwa disiplin kerja dan pelatihan secara bersama- 

sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Hubungan 

antara disiplin kerja dan pelatihan terhadap produktivitas kerja yaitu 

                                                           
34

 Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia, 599.  
35

 Ibid., 163.  
36

 Anoraga, Psikologi Kerja, 17.  
37

 Simanjuntak, Manajemen dan Evaluasi Kinerja, 141.  



 

 
 

semakin tinggi disiplin kerja dan pelatihan maka produktivitas kerja 

semakin meningkat dan semakin rendah disiplin kerja dan pelatihan 

maka produktivitas kerja semakin rendah. Sehingga peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H0: Disiplin kerja dan pelatihan secara bersama- sama tidak 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan bank BRI 

syariah kantor cabang Madiun. 

H3: Disiplin kerja dan pelatihan secara bersama- sama berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan bank BRI syariah kantor 

cabang Madiun.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
1
 

B. Tempat  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BRI syariah Madiun yaitu di jl. 

Mohammad Husni Thamrin, No. 3, Klegen Oro- Oro Ombo, Madiun, 

Madiun Kota, Jawa Timur 63119. Sedangkan waktu penelitian dilakukan 

kurang lebih selama lima bulan. 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau atau karakteristik 

dari orang, obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
2
 

 

 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta,2012), 8.  

2
 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 10.  



 

 
 

a) Variabel Bebas  (Independent Variable) 

Variabel independen (X) sering disebut sebagai variabel 

stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering 

disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen atau terikat.
3
 Variabel independen (X) 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) X1 : Disiplin Kerja 

2) X2 : Pelatihan 

Dalam penelitian kuantitatif ini melihat pengaruh variabel 

terhadap objek yang diteliti, sehingga dalam penelitian ini ada 

variabel dependen dan variabel independen. Dari situ dapat di cari 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

b) Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel Dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi  

oleh variabel lain (variabel independen), sering disebut variabel 

output, Kriteria, konsekuen.
4
 Dalam bahasa Indonesia sering 

disebut variabel terikat. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini 

adalah Produktivitas kerja karyawan pada bank BRI syariah kantor 

cabang Madiun. 

 

                                                           
3
  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.39. 

4
 Ibid., 39.  



 

 
 

2. Definisi Operasional 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel dalam 

penelitian, maka akan dijelaskan definisi operasional masing-masing 

variabel dalam penelitian. Adapun penyusunan instrumen untuk 

variabel independen dan dependen dalam penelitian ini menurut 

Sujarweni adalah sebagai berikut:
5
 

Tabel 3.1 

Defenisi Operasional Variabel 

Definisi operasional Indikator Sumber 

Disiplin kerja (X1) 

Suatu alat yang digunakan para manajer 

untuk berkomunikasi dengan karyawan 

agar mereka bersedia untuk mengubah 

suatu perilaku serta sebagai suatu upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan 

kesediaan seseorang menaati peraturan 

perusahaan dan norma- norma sosial 

yang berlaku. 

a. Kehadiran 

b. Ketaatan pada 

peraturan 

c. Tingkat 

kewaspadaan tinggi 

d. Bekerja etis 

Veitzhal 

Rivai 

Zainal, 

dkk. 

2005. 

Pelatihan (X2) 

Pelatihan adalah proses secara 

sistematis mengubah tingkah laku 

pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi, pelatihan berkaitan dengan 

keahlian dan kemampuan pegawai 

untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. 

a. Materi yang 

dibutuhkan 

b. Metode yang 

digunakan 

c. Kemampuan 

instruktur pelatihan 

d. Sarana dan fasilitas 

pelatihan 

e. Peserta pelatihan 

Veithzal 

Rivai, 

2004. 

Produktivitas Kerja  

Karyawan(Y) 

Produktivitas kerja merupakan ukuran 

efisiensi produktif. Suatu perbandingan 

antara hasil keluaran (barang- barang 

a. Kemampuan 

b. Meningkatkan hasil 

yang dicapai 

c. Semangat kerja 

d. Pengembangan diri 

Edy 

Sutrisno, 

2009. 

                                                           
5
 Wiratna Sujarweni, Metodologi  Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Pres, 2015), 80.  



 

 
 

atau jasa) dan masukan (tenaga kerja, 

barang, uang).  

e. Mutu 

f. Efisiensi 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
6
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan 

bank BRI syariah Madiun yang berjumlah 40 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu.
7
 Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik sampling jenuh merupakan teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Pada penelitian ini, jumlah karyawan di BRI syariah kantor 

cabang Madiun ada 40 orang. Maka yang menjadi sampel adalah 40 

orang. 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Jenis dan sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
8
 

a. Data primer adalah data yang didapat dan diolah langsung oleh 

obyeknya. Data primer yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data 

hasil tanggapan karyawan atau responden dengan kuesioner atau angket 

mengenai variabel- variabel penelitian yaitu disiplin kerja, pelatihan 

dan produktivitas kerja karyawan. 

b. Data sekunder adalah data yang didapat dalam bentuk sudah jadi, 

merupakan hasil dari pengumpulan dan pengolahan pihak lain.
9
 Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, judul skripsi dan 

sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data dan mengelola data dalam penelitian 

ini  maka teknik penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 

bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa 
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yang bisa diharapkan dari responden.
10

 Dalam hal ini,respondennya adalah 

karyawan bank BRI syariah kantor cabang Madiun. 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian atau pengumpulan data adalah suatu alat bantu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau untuk 

mengukur nilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan 

Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang dan atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan 

Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item- item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan.
11

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah 

kuesioner atau angket. Kuesioner dalam penelitian ini ada tiga bagian yaitu 

pernyataan/ pertanyaan yang berhubungan dengan disiplin kerja, pelatihan 

dan produktivitas kerja karyawan bank BRI syariah kantor cabang 

Madiun. Responden hanya cukup memberikan tanda check list (√) pada 

pilihan jawaban yang tersedia. Dalam penelitian ini menggunakan 5 

pilihan/ skala dalam menentukan sikap dalam fenomena sosial yang 

dinyatakan dalam pernyataan/ pertanyaan di kuesioner/ angket tersebut. 
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Dimasing- masing instrumen akan diberi jawaban dan nilai berdasarkan 

Skala Likert diantaranya: 

1. Sangat Setuju (SS)  (diberi nilai 5) 

2. Setuju (S)    (diberi nilai 4) 

3. Ragu- ragu (RR)   (diberi nilai 3) 

4. Tidak Setuju (TS)    (diberi nilai 2) 

5. Sangat Tidak Setuju (STS) (diberi nilai 1) 

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Metode Pengolahan Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini/ penelitian kuantitatif 

adalah menunggunakan statistik. Metode statistika yang digunakan 

adalah statistika inferensial atau statistika induktif yaitu metode 

statistika yang membahas bagaimana cara menganalisis data dan 

mengambil kesimpulan dengan metode tertentu tentang suatu 

fenomena,pada statistik inferensia ini melibatkan pengujian hipotesis 

sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang ditarik berdasarkan 

sampel.
12

 Analisis data adalah adalah kegiatan yang dilakukan setelah 

data dari seluruh responden penelitian dari lapangan atau sumber data 

lain terkumpul.
13

 Analisis datanya dengan statistika parametrik yaitu 

secara umum skala datanya menggunakan interval atau rasio (bentuk 
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data kuantitatif/ numerik), dan distribusi data populasinya harus 

memenuhi asumsi normal.
14

  

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengolahan data 

menggunakan bantuan program IBM SPSS 21 dan Microsof Excel. 

2. Uji kualitas data 

a. Uji validitas 

Validitas yaitu sifat yang menunjukan adanya kemampuan suatu 

instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data. 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrument yang valid atau 

sahih memiliki validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang 

valid memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apakah yang diinginkan. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel 

yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang 

dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. Instrumen yang 

dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrumen tersebut sesuai 

dengan data atau informasi lain yang mengenai variabel penelitian 

yang dimaksud.
15
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Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

masing- masing skor pertanyaan dengan total skor.
16

 Apabila nilai 

rhitung > rtabel maka pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini 

dianggap valid. Sedangkan apabila nilai rhitung < rtabel maka 

pertanyaan tersebut tidak valid atau gugur. Nilai rtabel dicari dengan 

degree of freedom (df) =n-2, dimana n adalah jumlah sampel dan 

alpha atau tingkat signifikansi 0,05 atau 5%.
17

 (tabel nilai r product 

moment). Untuk mengukur tingkat kevalidan diuji dengan rumus 

korelasi product moment. Rumus Korelasi Product Moment yaitu:
18
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Keterangan: 

x = jumlah sampel 

r = skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total dari variabel untuk responden ke-n.
19

 

     Pengolahan data menggunakan IBM SPSS version 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analysis > correlate > bivariate > ok. Lalu 

lihat pada tabel correlation pada kolom person correlation.
20
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b. Uji reliabilitas 

     Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali 

atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat 

pengukur yang sama. Uji reliabilitas alat ukur dapat dilakukan secara 

eksternal maupun internal. Secara internal, reliabilitas alat ukur 

dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir_butir yang ada 

pada instrumen dengan teknik tertentu. Pada uji reliabilitas ini alat 

ukur yang digunakan yaitu metode alpha Cronbach.  Alpha 

Cronbach sangat umum digunakan sehingga merupakan koefisien 

yang umum juga untuk mengevaluasi internal consistency. Butir 

kuesioner dikatakan reliabel (layak) apabila cronbach’s alpha > 0,60 

dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 0,60.  

Statistik uji sebagai berikut :
21
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Keterangan: 

     = koefisien reabilitas intrumen 

   = jumlah butir pertanyaan 

∑  
   = jumlah varian butir 

  
   = varian total 
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Pengolahan data menggunakan IBM SPSS version 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analysis > scale > reliability analysis > ok dan 

lihat pada table Reliability Statistic pada kolom Cronbach’s Alpha.
22

 

3. Analisis Data 

a) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah uji data yang digunakan untuk 

mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis 

lebih lanjut, guna menjawab hipotesis penelitian.
23

  Uji asumsi klasik 

dalam penelitian ini meliputi: 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi variabel independen dan dependen mempunyai 

distribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Uji statistik 

yang digunakan untuk uji normalitas ini adalah uji kolmogorov- 

smornov.
24

 

 Hipotesis : 

                          H0 : Data berdistribusi normal 

                          H1 : Data tidak berdistribusi normal 

      

Statistik uji:   
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 Dimana: 

 n = jumlah data 

 fi = frekuensi 

 fki = frekuensi kumulatif 

 

          
   

 
 

   Dtabel = D α(n) 

   Keputusan: 

   Tolak H0 apabila Dhitung ≥ Dtabel.
25

 

Apabila pengolahan data menggunakan IMB SPSS Version 

21 yaitu dengan cara pilih menu analyze > Non parametriki test > 

1-sample K-S > ok dan lihat pada tabel One-Sample kolmogorov-

smirnov Test pada nilai asymp. Sig. Jika signifikansi lebih dari ∝ 

(sig. > 0,05) maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

Dan sebaliknya apabila signifikansi kurang dari ∝ (sig. < 0,05) 

maka menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal
26

 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah 

ada korelasi antar variabel independen. Model uji regresi 
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sebaiknya tidak terjadi multikolinieritas. Cara mengetahui ada 

tidaknya multikolinieritas adalah: 

a) Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

b) Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (di 

atas 0,90) maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas.
27

 

c) Multikolinieritas juga dapat dilihat dari: 

1) Nilai tolerance ≤ 10 maka terjadi multikolinieritas dan 

apabila nilai tolerance ≥ 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

2) Nilai VIF (Variance Inflation Factory), jika VIF ≥ 10 maka 

terjadi multikolinieritas dan apabila nilai VIF ≤ 10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas.
28

 

d) Adanya multikolinieritas apabila Nilai Eigenvalue sejumlah 

satu atau lebih variabel bebas yang mendekati nol. 

e) Atau nilai VIF diantara 1-10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

analyze > regression > linier > klik statistics pilih covariance 
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matrix, colinierity diagnostic > ok, selanjutnya lihat pada tabel 

coefficient pada kolom Tolerance dan VIF.
29

 

3) Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskesdastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas.
30

 

Uji heterosekdastisitas dengan menggunakan uji glejser yaitu 

mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap 

variabel independen.
31

 Pengolahan data IMB SPSS version 21 

yaitu dengan meregresi variabel dan mendapatkan variabel 

residual (Ut) pada tampilan linier regression dengan mengaktifkan 

Unstandardzed residual kemudian absolutkan nilai residual 

(AbsUt) dengan menu transform < compute variabel > regresikan 

variabel (AbsUt) sebagai variabel dependen dan variabel disiplin 

kerja dan pelatihan sebagai variabel independen dengan cara 

analyze > regression > linier > ok. Lihat hasil pada tabel 
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coefficient (a) pada kolom sig. apabila nilai sig. > 0,05 tidak 

terjadi heteroskedastisitas.
32

 

4) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
33

 

Cara mendeteksi terjadinya autokorelasi dengan metode Durbin- 

Watson, uji durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu (frist order autocorrelation) dan mensyaratkan 

adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi 

diantara variabel bebas. Hipotesis yang akan diuji yaitu:
34

 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > klik 

statistics pilih Durbin- Watson, Estimates, covariance matrix, 

model fit, colinearity diagnostic > ok, selanjutnya lihat pada tabel 

model summry pada kolom Durbin- Watson.
35
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Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:
36

 

Table 3.2 

Kriteria Pengujian Autokorelasi 

Hipotesis Keputusan Jika 

tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

tidak ada autokorelasi positif No desicison dl < d < du 

tidak ada korelasi negative Tolak 4-dl < d < 4 

tidak ada korelasi negative No desicison 4-du ≤ d≤ 4-dl 

tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif. 
tidak ditolak du < d < 4- du 

 

5) Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah uji untuk melaksanakan uji regresi, yaitu 

untuk mengetahui apakah antara variabel independen/ bebas (X) 

dan variabel dependen/ terikat (Y) itu berbentuk linier (garis 

lurus) atau tidak. Kriteria yang digunakan dalam uji linieritas ini 

adalah apabila nilai P- value atau ditunjukkan oleh nilai sig. > 

0,05 dan sebaliknya apabila nilai P- value atau ditunjukkan oleh 

nilai sig. < 0,05 maka data tidak linier atau non linier. Apabila 

data tersebut berbentuk linier maka uji akan dilanjutkan ke uji 

regresi linier berganda.
37

  

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS Versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > compare mean > means > klik 
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options pilih test of linierity > ok, selanjutnya lihat pada tabel 

ANOVA tabel pada kolom deviation from linierity.
38

 

4. Analisis Regresi 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk model hubungan antara satu 

variabel dependen dengan satu variabel independen. Dalam 

hubungan ini variabel bersifat linier, dimana perubahan pada 

variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara 

tetap. Maka, persamaan regresi linier sederhana adalah: 

          

Dimana:  

Y : Variabel dependen 

a : Konstanta 

β : Koefisien regresi pada variabel X 

e : Eror 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mencari 

pola hubungan antara satu variabel terikat (dependen) yaitu 

produktivitas kerja dengan dua variabel bebas (independen) yaitu 

disiplin kerja dan pelatihan. Model regresi berganda dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:
39

 

 

                                                           
38

 Ibid., 59-61.  
39

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistik Parametrik dalam Penelitian,127. 

y= β0+β1X1 + β2 X 2 +   

 



 

 
 

 

Keterangan:  

y  = variabel terikat/ variabel dependen 

X  = variabel bebas/ variabel independen 

β 0, β 1, β 2  = parameter- parameter yang populasinya tidak 

diketahui 

Pengolahan data menggunakan IBM SPSS version 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > klik 

statistic > pilih estimates, model fit, R square change, descriptive > 

pilih plot masukan * sdresid untuk y, * zpred untuk x dan klik 

histogram dan normal probability plot > klik save pilih 

unstandarized pada predicted value, pilih mean dan individual > 

ok, selanjutnya lihat pada tabel coefficient pada kolom B.
40

 

5. Uji Hipotesis 

a. Uji t atau parsial 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

indenpenden (Y) dengan = 0,05 atau 5%. Jika thitung > ttabel , maka 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap terhadap variabel dependen. Jika thitung < t tabel, maka tidak 
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ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen.
41

 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > ok, 

selanjutnya lihat pada tabel coefficient pada kolom sig. 

b. Uji f atau Simultan 

Uji ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh 

yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara bersama- sama atau simultan.
42

 

Dengan criteria sebagai berikut: 

1) Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak, artinya semua variabel 

independen secara bersama- sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2) Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima, artinya semua variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Pengolahan data menggunakan IBM SPSS versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > ok, 

selanjutnya lihat pada tabel ANOVA pada kolom sig. 

c. Koefisien Determinasi  (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 
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variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen.
43

 

Pengolahan data menggunakan IMB SPSS versi 21 yaitu 

dengan cara pilih menu analyze > regression > linier > ok, 

selanjutnya lihat pada tabel Model Summary pada kolom Adjusted 

R Square. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

1. Sejarah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun 

Sejarah BRI syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mengakuisisi Bank Jasa 

Arta. Setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 

Oktober 2008 melalui surat No. 10/ 67/KEP/GBI/DpG/2008, PT. Bank 

BRI Syariah Kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah 

sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara 

konvensional. 

Pada tanggal 19 Desember 2008 kegiatan pada Bank BRI Syariah 

semakin kuat setelah ditandatangani Akta pemisahan Unit Usaha 

Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk menyesuaikan 

diri kedalam PT. BRI Syariah (proses spin off) yang kemudian berlaku 

efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan ini bernilai 

strategis sebagai bentuk dukungan nyata dari induk perusahaan kepada 

kegiatan operasional BRI Syariah.
1
 

BRI syariah kantor cabang Madiun telah resmi hadir di kota 

Madiun dari tahun 2013. Pada tahun 2013 kehadiran BRI syariah belum 

menjadi kantor cabang akan tetapi masih menjadi KCP dari Jakarta. 
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Dilihat dari perkembangan bank KCP tersebut, kini BRI syariah KCP 

Madiun berpindah tempat ke sekarisidenan Madiun yang terletak di 

Jalan Muhammad Husain Thamrin No.3, Klegen, Oro- oro Ombo, 

Madiun pada tahun 2015. Sejak pindah tempat, kini BRISyariah 

Madiun bukan lagi KCP melainkan menjadi BRISyariah kantor cabang 

Madiun. 

Sejak berada di jalan MH. Thamrin, perusahaan tersebut telah 

mengalami perkembangan dan pertumbuhan sangat cepat sehingga 

BRISyariah kantor cabang Madiun menjadi tersebar di berbagai 

wilayah diantaranya terletak di Ponorogo, Magetan, dan Ngawi.
2
 

2. Visi dan Misi BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Berikut ini visi misi BRISyariah kantor cabang Madiun: 

Visi: 

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan pelayanan financial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan 

lebih bermakna. 

Misi : 

a. Memahami keragaman individu dan mengakomondasi beragam 

kebutuhan financial nasabah. 

b. Menyediakan produk layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip- prinsip syariah. 
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c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai saranan kapanpun 

dan dimanapun. 

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketentraman fikiran. 

3. Struktur Organisasi BRISyariah Kantor Cabang Madiun 

Struktur organisasi menjadi hal yang wajib untuk mengatur dan 

menjalankan semua kegiatan dalam perbankan karena dapat 

menentukan organisasi itu sendiri. Berikut struktur organisasi BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun:
3
 

 

Gambar 1.4 

Struktur Organisasi 

 

 

                                                           
3
  “Yayuk Setiyo Rahayu, Wawancara, 5 April 2019” 



 

 
 

4. Job Describtion 

a. Pimpinan cabang, merupakan struktur tertinggi di kantor cabang  

yang memiliki tugas mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana 

kerja anggaran di kantor cabang dan kantor cabang pembantu, serta 

memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta 

mengkoordinasikan pelaporannya untuk memastikan kesesuaian 

pelaksanaan dengan rencana kerja anggaran yang ditetapkan. 

b. Manajer operasional, mempunyai tugas melakukan persetujuan 

otorisasi transaksi seuai dengan kewenangan yang diberikan dan 

prosedur yang berlaku di BRISyariah serta mengkoordinasikan 

persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 

operasional kantor cabang. Manajer operasinal dibantu oleh: 

1) Branch Operasional Supervisor berjumlah satu orang 

yangbertugas melakukan persetujuan otorisasi transaksi sesuai 

dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di 

BRISyariah. 

2) Teller berjumlah dua orang yang bertugas melaksanakan 

danbertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non 

tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan 

kebijakan serta aturan yang telah diterapkan. 

3) Customer Service berjumlah dua orang yang bertugasmelayani 

nasabah, memberikan informasi produk dan layanan serta 

melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan 



 

 
 

kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan 

serta aturan yang telah diterapkan. 

4) Operasional Support berjumlah satu orang yang tugasnyayaitu 

memproses layanan operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan 

serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat 

waktu dan konsisten. 

5) Back Office kliring tugasnya yaitu, sebagai narasumber 

dalamlayanan operasi kliring dan transfer baik untuk informasi 

bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya. 

6) General Affair tugasnya yaitu untuk mengelola SDM, rekanandan 

bagian umum yaitu menangani travel management di Kantor 

Cabang, mengatur rumah tangga Kantor Cabang dan mengelola 

ATK-BC. 

c. Manager Marketing berjumlah satu orang yang bertugas membantu 

pimpinan cabang dalam mempersiapkan rencana kerja anggaran 

dalam rangka mencapai target bisnis atas segmen yang dikelolanya. 

manager marketing dibantu oleh: 

1) Collection Officer berjumlah satu orang yang bertugasmerealisasi 

pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan. 

2) Account Officer berjumlah empat orang yang bertugasmenyusun 

rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa 

pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai 



 

 
 

kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan 

tercapai. 

3) Relationship Officer yang bertugas mengkoordinasikan, 

melaksanakan, memantau, membina, dan mengevaluasi kegiatan 

implementasi kantor layanan syariah (KLS), serta mendukung 

operasional dan aktivitas bisnis KLS yang menjadi binaannya 

untuk menjamin kelancaran operasional KLS dan pencapaian 

target rencana kerja anggaran KLS yang telah ditetapkan. 

d. Marketing Manager Micro yang mempunyai tugas atas performance 

keuntungan unit mikro syariah (UMS) dengantujuan meningkatkan 

laba perusahaan dan mengelola seluruh staf Area dan UMS dalam 

mendukung kegiatan bisnis UMS. Marketing Manager Micro 

dibantu oleh: 

1) Collection Supervisior yang bertugas melakukan monitoring 

terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan 

recovery atas pembiayaan yang sudah ekstrakomptable,Aktiva 

Yang Diambil Alih (AYDA) dan pembiayaan intrakomptable 

yang non performing. 

2) Area Financing Officer yang bertugas melakukan Financing 

Analysis dan penilaian jaminan sesuai dengan kebijakan 

pembiayaan dan pedoman pelaksanaan Mikro. 

3) Unit Head yang bertanggung jawab atas performance keuntungan 

UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta 



 

 
 

,mengelola seluruh staf UMS dalam mendukung kegiatan bisnis 

UMS dengan tujuan tercapainya sustainable growth. 

4) Sales Officer yang bertugas melakukan proses pemasaranproduk 

mikro BRISyariah kepada calon nasabah disekitar komunitasnya 

sesuai radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan 

pasar. 

5) Relationship Officer yang bertugas menyelesaikan 

tunggakannasabah dengan lama tunggakan di bawah 30 hari dan 

mencari alternatif penyelesaian lainnya. 

6) Financing Support Manager bertugas untuk memastikan 

seluruhkegiatan yang berkaitan dengan aspek Financing Support 

telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku 

serta melakukan kegiatan pengawasan dokumentasi dan kualitas 

pembiayaan yang diberikan. Financing support manager dibantu 

oleh: 

a) Legal yang bertugas mengontrol, mengatur, dan 

mematuhibatas-batas hak dan kewajiban antara nasabah 

sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu 

sendiri. 

b) Appraisal dan Investigation yang bertugas melakukanpenilaian 

jaminan dan trade checking. 

c) Financing Administration yang bertugas melakukan 

pencairanpembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau 



 

 
 

dokumen yang sudah jatuh tempo dan mengverifikasi data 

administrasi customer bank dan produk perbankan. 

d) Reporting Custody yang bertugas melakukan pengolahan 

datadan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan 

internal maupun eksternal sesuai dengan standar atau 

ketentuan yang berlaku. 

e. Branch Quality Assurance (BQA) bertugas sebagai pemeriksa kantor 

cabang pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini tidak 

bertanggung jawab kepada pimpinan cabang melainkan bertanggung 

jawab langsung kepada kantor pusat. 

f. Bagian kebersihan dan keamanan: 

1) Driver bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput 

pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara 

kendaraan kantor. 

2) Security bertugas menjaga keamanan kantor, memantau setiap 

nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi 

situasi yang terjadi. 

3) Office Boy bertugas menjaga kebersihan kantor untuk 

kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan 

lain ketika dibutuhkan. 

 

 

 



 

 
 

B. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika item pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut.
4
 

Apabila nilai rhitung > rtabel maka pertanyaan yang digunakan dalam 

penelitian ini dianggap valid. Sedangkan apabila nilai rhitung < rtabel, 

maka pertanyaan tidak valid atau gugur.  

Nilai rtabel dicari dengan degree of freedom (df) = n-2 dimana n 

adalah jumlah sampel dan alpha atau tingkat signifikansi 0,05 atau 5% 

(tabel nilai r product moment). Berikut ini adalah hasil uji validitas dari 

variabel disiplin kerja, pelatihan dan produktivitas kerja karyawan. 

a) Validitas instrumen disiplin kerja (X1) 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Disiplin Kerja 

No item r hitung r tabel Keterangan 

X1.1 0,390 0,361 Valid 

X1.2 0,512 0,361 Valid 

X1.3 0,787 0,361 Valid 

X1.4 0,659 0,361 Valid 

X1.5 0,671 0,361 Valid 

X1.6 0,363 0,361 Valid 

X1.7 0,417 0,361 Valid 

X1.8 0,403 0,361 Valid 

                        Sumber: Data diolah dengan SPSS 21.   
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Berdasarkan Tabel 4.1 variabel disiplin kerja terdapat  8 item 

pertanyaan dan setelah dilakukan pengujian validitas, semua item 

memiliki nilai rhitung > rtabel, maka semua item variabel disiplin kerja 

disebarkan pada responden asli. 

b) Validitas Instrumen Pelatihan (X2) 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Pelatihan 

No item rhitung rtabel Keterangan 

X2.1 0,712 0,361 Valid 

X2.2 0,649 0,361 Valid 

X2.3 0,753 0,361 Valid 

X2.4 0,786 0,361 Valid 

X2.5 0,717 0,361 Valid 

X2.7 0,422 0,361 Valid 

X2.8 0,460 0,361 Valid 

X2.10 0,808 0,361 Valid 

        Sumber: Data diolah dengan SPSS 21.  

Berdasarkan Tabel 4.2 instrumen pelatihan terdiri dari 10 item 

pertanyaan. Setelah dilakukan pengujian validitas dengan ketentuan 

rhitung > rtabel maka item tersebut valid, sedangkan jika rhitung < rtabel 

maka item tersebut tidak valid, sehingga tidak digunakan/ disebar 

pada responden asli. Item X2.6 dan X2.9 adalah item yang tidak 

valid karena nilai rhitung < rtabel maka tidak disebarkan pada karyawan 

BRI syariah kantor cabang Madiun. 

c) Validitas Instrumen Produktivitas Kerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.3 



 

 
 

Hasil Uji Validitas Produktivitas Kerja Karyawan 

No item rhitung rtabel Keterangan 

Y.1 0,870 0,361 Valid 

Y.2 0,626 0,361 Valid 

Y.3 0,674 0,361 Valid 

Y.4 0,798 0,361 Valid 

Y.5 0,671 0,361 Valid 

Y.6 0,644 0,361 Valid 

Y.7 0,585 0,361 Valid 

Y.8 0,383 0,361 Valid 

Y.10 0,412 0,361 Valid 

Y.12 0,745 0,361 Valid 

                              Sumber: data diolah dengan SPSS 21  

Berdasarkan Tabel 4.3 Instrumen pelatihan terdiri dari 12 item 

pertanyaan. Setelah dilakukan pengujian validitas dengan ketentuan 

rhitung > rtabel maka item tersebut valid, sedangkan jika rhitung < rtabel 

maka item tersebut tidak valid, sehingga tidak digunakan/ disebar 

pada responden asli. Item X2.9 dan X2.11 adalah item yang tidak 

valid karena nilai rhitung < rtabel maka tidak disebarkan pada karyawan 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau 

lebih terhadap gejala dan penggunaan alat pengukuran yang sama. Butir 

kuesioner dikatakan reliabel (layak) apabila cronbach’s alpa > 0,60 dan 



 

 
 

dikatakan tidak reliabel jika nilai cronbach’s alpha <  0,60.
5
 Jumlah 

responden sebanyak 30 responden untuk try out (uji coba). Berikut 

adalah hasil uji reliabilitas dari variabel disiplin kerja, pelatihan dan 

produktivitas kerja. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Disiplin Kerja 0,621 Reliabel 

Pelatihan 0,834 Reliabel 

Produktivitas Kerja 0,840 Reliabel 

                       Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 21. 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil pengujian 

reliabilitas seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai 

cronbach’s alpha  > 0,60 ,maka seluruh variabel tersebut dinyatakan 

reliabel.  

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Hasil Pengujian Deskripsi Data Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari disiplin kerja (X1) dan 

pelatihan (X2) sebagai variabel bebas (independen) dan produktivitas 

kerja (Y) sebagai variabel terikat (dependen). Data variabel- variabel 

tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar kepada 

responden penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan 

dibawah ini. 
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a. Hasil Skor Kuesioner Disiplin Kerja (X1) 

Tabel 4.5 

Skor Kuesioner Disiplin Kerja 

No. 

Item 

Total 

SS 
% 

Total 

S 
% 

Total 

RR 
% 

Total 

TS 
% 

Total 

STS 
% Total 

X1.1 16 38,5 22 55,5 2 5,0 0 0 0 0 40 

X1.2 11 27,5 25 65,5 4 10,0 0 0 0 0 40 

X1.3 16 40,0 18 45,0 5 12,5 1 2,5 0 0 40 

X1.4 10 25,0 24 60,0 5 12,5 1 2,5 0 0 40 

X1.5 13 32,5 18 47,0 9 22,5 0 0 0 0 40 

X1.6 10 25,0 22 55,0 8 20,0 0 0 0 0 40 

X1.7 10 25,0 26 65,5 4 10,0 0 0 0 0 40 

X1.8 14 32,5 21 52,5 4 10,0 1 2,5 0 0 40 

     Sumber: Data diolah dengan SPSS 21  

Berdasarkan  keterangan  tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan disiplin kerja 

(X1.1) adalah: 40,0% menyatakan sangat setuju, 55,0% setuju, 5,0% 

netral, 0% tidak setuju, 0%% sangat tidak setuju. (X1.2) adalah: 27,5% 

menyatakan sangat setuju, 62,5% setuju, 10,0% netral, 0% tidak setuju, 

0% sangat tidak setuju, (X1.3) adalah: 40,0% sangat setuju, 45,0% 

setuju, 12,5% netral, 2,5% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. (X1.4) 



 

 
 

adalah: 25,0% sangat setuju, 60,0% setuju, 12,5,% netral, 2,5% tidak 

setuju, 0% sangat tidak setuju. (X1.5) adalah: 32,5% sangat setuju, 

45,0% setuju, 22,5% netral, 0% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. 

(X1.6) adalah: 25,0% sangat setuju, 55,0% setuju, 20,0% netral, 0% 

tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. (X1.7) 25,0% sangat setuju, 65,0% 

setuju, 10,0% netral, 0% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. (X1.8) 

35,0% sangat setuju, 52,5% setuju, 10,0% netral, 2,5% tidak setuju, 0% 

sangat tidak setuju. 

b. Hasil Skor Kuesioner Pelatihan 

Tabel 4.6 

 Skor Kuesioner Pelatihan 

No. Item 
Total 

SS 
% 

Total 

S 
% 

Total 

RR 
% 

Total 

TS 
% 

Total 

STS 
% 

Total 

X2.1 18 45,0 22 55,0 0 0 0 0 0 0 40 

X2.2 9 22,5 27 67,5 3 7,5 1 2,5 0 0 40 

X2.3 16 40,0 17 42,5 7 17,5 0 0 0 0 40 

X2.4 11 27,5 26 65,0 3 7,5 0 0 0 0 40 

X2.5 9 22,5 27 67,5 4 10,0 0 0 0 0 40 

X2.6 15 37,5 18 45,0 7 17,5 0 0 0 0 40 

X2.7 17 42,5 16 40,0 7 17,5 0 0 0 0 40 

X2.8 10 25,0 22 55,0 8 20,0 0 0 0 0 40 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan  keterangan  tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan pelatihan 

(X2.1) adalah: 45,0% sangat setuju, 55,0% setuju, 0% netral, 0% tidak 

setuju, 0% sangat tidak setuju. (X2.2) adalah: 22,5% sangat setuju, 



 

 
 

67,5% setuju, 7,5% netral, 2,5% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. 

(X2.3) adalah 40,0% sangat setuju, 42,5% setuju, 17,5% netral, 0% 

tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. (X2.4) adalah: 27,5% sangat 

setuju, 65,0% setuju, 7,5% netral, 2,5% tidak setuju, 0% sangat tidak 

setuju. (X2.5) adalah 22,5% sangat setuju, 67,5% setuju, 10,0% netral, 

0% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. (X2.6) adalah: 37,5% sangat 

setuju, 45,0% setuju, 17,5% netral, 0% tidak setuju, 0% sangat tidak 

setuju. (X2.7) 42,5% sangat setuju, 40,0% setuju, 17,5% netral, 0% 

tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. (X2.8) 25,0% sangat setuju, 55,0% 

setuju, 20,0% netral, 0% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. 

c. Hasil Skor Kuesioner Produktivitas Kerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.7 

Skor Kuesioner Produktivitas Kerja 

No. 

Item 

Total 

SS 
% 

Total 

S 
% 

Total 

RR 
% 

Total 

TS 
% 

Total 

STS 
% 

Total 

Y.1 10 25,0 28 70,0 2 5,0 0 0 0 0 40 

Y.2 9 22,5 20 47,5 10 25,0 1 2,5 0 0 40 

Y.3 12 30,0 20 50,0 8 20,0 0 0 0 0 40 

Y.4 10 25,0 24 60,0 6 15,0 0 0 0 0 40 

Y.5 14 35,0 26 65,0 0 0 0 0 0 0 40 

Y.6 11 27,5 20 50,0 9 22,5 0 0 0 0 40 

Y.7 13 32,5 21 52,5 6 15,0 0 0 0 0 40 

Y.8 8 20,0 25 62,5 7 17,5 0 0 0 0 40 

Y.9 6 15,0 27 67,5 7 17,5 0 0 0 0 40 

Y.10 5 12,5 22 55,0 13 32,5 0 0 0 0 40 

 Sumber :data diolah dengan SPSS 21 



 

 
 

Berdasarkan keterangan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa 

tanggapan responden tentang kuesioner item pertanyaan produktivitas 

kerja (Y1) adalah: 25,0% sangat setuju, 70,0% setuju, 5,0% netral, 0% 

tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. (Y2) adalah: 22,5% sangat setuju, 

47,5 setuju, 25,0% netral, 2,5% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. 

(Y3) adalah 30,0 sangat setuju, 50,0% setuju, 20,0% netral, 0% tidak 

setuju, 0% sangat tidak setuju. (Y4) adalah: 25,0 sangat setuju, 60,0% 

setuju, 15,0% netral, 0% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. (Y5) 

adalah: 35,0% sangat setuju, 65,0% setuju, 0% netral, 0% tidak setuju, 

0% sangat tidak setuju. (Y6) adalah: 27,5% sangat setuju, 50,0% setuju, 

22,5% netral, 0% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. (Y7) adalah: 

32,5% sangat setuju, 52,5% setuju, 15,05 netral, 0% tidak setuju, 0% 

sangat tidak setuju. (Y8) adalah: 20,0 sangat setuju, 62,5% setuju, 

17,5% netral, 0% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. (Y9) adalah: 

15,0% sangat setuju, 67,5% setuju, 17,5% netral, 0% tidak setuju, 0% 

sangat tidak setuju. (Y10) adalah 12,5% sangat setuju, 55,0% setuju, 

32,5% netral, 0% tidak setuju, 0% sangat tidak setuju. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) 

data. Uji statistik yang digunakan untuk uji normalitas ini adalah uji 

kolmogorov smirnov. Jika signifikansi lebih dari α (sig. > 0,05) maka 



 

 
 

menunjukan bahwa data berdistribusi normal. Dan sebaliknya 

apabila signifikansi kurang dari α (sig. < 0,05) maka menunjukan 

bahwa data tidak berdistribusi normal.
6
 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 
Std. Deviation 2.32840786 

Most Extreme Differences 
Absolute .080 
Positive .056 
Negative -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z .508 
Asymp. Sig. (2-tailed) .959 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

                                    Sumber: data diolah dengan SPSS 2 

Berdasarkan tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa hasil uji 

normalitas pada tabel one- sample kolmogorov- smirnov test 

diperoleh nilai Aymp sig 0,959 > 0,05. Maka data dalam penelitian 

ini berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi antara variabel independen. Model regresi sebaiknya tidak 

terjadi multikolinieritas juga dapat dilihat dari: 

1)  Nilai tolerance ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10,00 maka terjadi 

multikolinieritas 

2) Nilai tolerance  ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10,00 maka tidak terjadi 

multikolinieritas 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 5.956 4.970  1.198 .238   

disiplin_kerja 

(X1) 

.265 .109 .285 2.438 .020 .850 1.177 

pelatihan 

(X2) 

.772 .151 .598 5.115 .000 .850 1.177 

a. Dependent Variable: produktivitas_kerja (Y) 

        Sumber: data diolah dengan SPSS 21 

Dari tabel 4.9 diketahui bahwa variabel disiplin kerja 

mempunyai nilai tolerance 0,850 ≥ 0,10 dan nilai VIF 1,177 ≤ 10 

dan variabel pelatihan mempunyai nilai tolerance 0,850 ≥ 0,10 dan 

nilai VIF 1,177 ≤ 10. Sehingga dapat disimpulkan dalam model 

regresi ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang  homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji glejser. Uji glejser 



 

 
 

yaitu mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap 

variabel independen.  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.052 2.911  1.049 .301 

disiplin_kerja 

(X1) 

-.033 .064 -.091 -.514 .611 

pelatihan (X2) -.003 .088 -.006 -.035 .972 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber: data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa nilai sig. 

variabel disiplin kerja 0,611 > 0,05 dan variabel pelatihan 0,972 > 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.   

d. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi linier berganda yang baik adalah yang tidak 

memiliki masalah autokorelasi. Cara mendeteksi terjadinya 

autokorelasi dengan metode Durbin- Watson, uji durbin- Watson 

hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (frist order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel 

independen. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

H0 : tidak ada autokorelasi 

H1 : ada autokorelasi 



 

 
 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:
7
 

Hipotesis Keputusan Jika 

tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

tidak ada autokorelasi positif No desicison dl < d < du 

tidak ada korelasi negatif  Tolak 4-dl < d < 4 

tidak ada korelasi negatif  No desicison 
4-du ≤ d≤ 4-

dl 

tidak ada autokorelasi positif atau 

negatif  
tidak ditolak 

du < d < 4- 

du 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .755
a
 .571 .547 2.391 1.623 

a. Predictors: (Constant), pelatihan, disiplin_kerja 

b. Dependent Variable: produktivitas_kerja 

Sumber: data diolah dengan SPSS 21 

Dari hasil tabel 4.11 diperoleh nilai Dw = 1,623, n= 40, k= 2, 

dU= 1,600 dL= 1,391. Sehingga dU < d < 4-dU, (1,600 < 1,623< (4- 

1,600)  yaitu 1,600 < 1,623 < 2,4. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif.  

e. Uji Linieritas 

Kriteria yang digunakan dalam uji linieritas ini adalah apabila 

dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier apabila 

nilai P- Value atau ditunjukan oleh nilai sig > 0,05 dan sebaliknya 

apabila nilai P-value atau ditunjukan oleh nilai sig < 0,05 maka data 
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 Ghozali, Aplikasi Analisis Multivareite Dengan Program IBM SPSS 21,108.  



 

 
 

tidak linier atau non linier. Apabila data tersebut berbentuk linier 

maka uji akan dilanjutkan ke uji regresi linier berganda. 

1) Uji linieritas pada variabel disiplin kerja (X1) 

Tabel 4.12 

ANOVA 

ANOVA Table 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

produktivitas_kerja (Y) * 
disiplin_kerja (X1) 

Between 
Groups 

(Combined) 
298.517 12 24.876 3.464 .004 

Linearity 131.437 1 131.437 18.304 .000 

Deviation from 
Linearity 

167.079 11 15.189 2.115 .055 

Within Groups 193.883 27 7.181   

Total 492.400 39    

Sumber: data diolah dengan SPSS 21 

 Hasil nilai P- Value atau ditunjukan oleh nilai sig. Pada 

deviation from linierity yaitu 0,055 > 0,05 maka garis regresi 

linier. 

2) Uji Linieritas pada variabel pelatihan 

Tabel 4.13 

ANOVA 

ANOVA Table 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

produktivitas_kerja (Y) * 
pelatihan (X2) 

Between 
Groups 

(Combined) 
322.067 11 29.279 4.813 .000 

Linearity 246.983 1 246.983 40.600 .000 

Deviation from 
Linearity 

75.084 10 7.508 1.234 .313 

Within Groups 170.333 28 6.083   

Total 492.400 39    



 

 
 

Sumber: data diolah dengan SPSS 21 

     Hasil nilai P- Value atau ditunjukkan oleh nilai sig. pada 

deviation from linierity yaitu 0,313 > 0,05 maka garis regresi 

linier. 

2. Analisis Regresi 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

1) Analisis pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan bank BRI syariah kantor cabang Madiun 

Untuk mengetahui pengaruh antara satu vatiabel independen 

dengan satu variabel dependen, digunakan analisis regresi linier 

sederhana. Dan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. 

hasil uji regresi linier sederhana serta uji t untuk variabel X1 (disiplin 

kerja) terhadap Y (produktivitas kerja) sebagai berikut: 

Tabel 4.14  

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana X1 terhadap Y 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 24.708 4.327  5.711 .000 

disiplin_kerja .480 .129 .517 3.720 .001 

a. Dependent Variable: produktivitas_kerja 

  Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 



 

 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi 

sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX + e  

Y = 24, 708 + 0,480 + e 

Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut: 

a) Diperoleh nilai konstan sebesar 24,708, menyatakan bahwa jika 

ada disiplin kerja, maka produktivitas kerja adalah -24,708. 

b) Nilai koefisien regresi variabel disiplin kerja sebesar 0,480 

artinya, apabila variabel independen dianggap konstan, maka 

motivasi akan naik sebesar 0,480. 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, diperoleh 

perhitungan thitung positif, artinya maka semakin meningkat 

disiplin kerja maka produktivitas kerja semakin meningkat pula, 

dan sebaliknya jika disiplin kerja rendah  maka produktivitas 

kerja semakin menurun karena thitung > ttabel (3,720 > 2,026) maka 

H0 ditolak dan Ha diterima atau koefisien regresi signifikan, 

disiplin kerja ada hubungannya dengan produktivitas kerja. 

2) Analisis pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja kerja 

karyawan bank BRI syariah kantor cabang Madiun 

Hasil regresi linier sederhana serta uji t untuk variabel X2 (pelatihan) 

terhadap produktivitas kerja (Y) sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana X2 Terhadap Y 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 9.987 4.983  2.004 .052 

Pelatihan .914 .148 .708 6.184 .000 

a. Dependent Variable: produktivitas_kerja 



 

 
 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 21 

   

  Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh persamaan regresi 

sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX + e 

Y = 9,987 + 0,914 + e 

Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut: 

a) Nilai koefisien regresi variabel pelatihan sebesar 9,987. Artinya, 

apabila variabel independen dianggap konstan, maka pelatihan 

akan meningkat sebesar 9,987. 

b) Nilai koefisien regresi variabel pelatihan sebesar 0,914. Artinya, 

apabila variabel independen dianggap konstan, maka pelatihan 

akan meningkat sebesar 0,914. 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, diperoleh 

perhitungan thitung sebesar 6,184. Nilai thitung positif, artinya semakin 

meningkatnya pelatihan maka produktivitas kerja semakin 

meningkat, dan sebaliknya jika pelatihan rendah maka produktivitas 

kerja semakin rendah. Karena thitung > ttabel (6,184 > 2,026) maka H0 

ditolak dan H1 diterima, pelatihan ada hubungannya dengan 

produktivitas kerja karyawan. 

Dengan berbagai proses yang telah dilakukan diatas maka 

kesimpulannya adalah terdapat pengaruh antara disiplin kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

 



 

 
 

 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi ganda digunakan untuk mencari pola hubungan 

antara satu variabel terikat (dependen) yaitu produktivitas kerja 

karyawan dengan dua variabel bebas (independen) yaitu disiplin kerja 

dan pelatihan. 

Tabel 4.16 

Coefficient 

Coefficient
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 

5.956 4.970  1.198 .238 

disiplin_kerja (X1) .265 .109 .285 2.438 .020 

pelatihan (X2) .772 .151 .598 5.115 .000 

a. Dependent Variable: produktivitas_kerja (Y) 

Sumber :data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan Tabel 4.16 persamaan regresi linier berganda dapat 

di susun sebagai berikut: 

y = β0 + β1 X1 + β2 X2 +   

y = 5,956 + 0,265 X1 + 0,772 X2 +   

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta sebesar 5,956 menunjukkan bahwa jika variabel 

disiplin kerja dan pelatihan adalah 0, maka produktivitas kerja 



 

 
 

karyawan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sebesar 5,956 

satuan dengan asumsi faktor- faktor lain dianggap tetap. 

2) Nilai koefisien regresi variabel disiplin kerja bernilai positif sebesar 

0,265. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja ditingkatkan satu 

satuan dengan catatan variabel pelatihan dianggap konstan, maka 

akan meningkatkan tingkat produktivitas kerja karyawan Bank BRI 

Syariah Kantor Cabang Madiun sebesar 0,265. Artinya variabel 

disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 

0,265. 

3) Nilai koefisien regresi variabel pelatihan bernilai positif sebesar 

0,772. Hal ini berarti jika nilai variabel pelatihan ditingkatkan satu 

satuan dengan catatan variabel disiplin kerja dianggap konstan, maka 

akan meningkatkan tingkat produktivitas kerja karyawan di Bank 

BRI Syariah Kantor Cabang Madiun sebesar 0,772. Artinya variabel 

pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 0,772. 

c. Uji t atau Parsial 

Uji ini digunakan untuk menentukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Atau menentukan signifikansi atau tidak 

signifikansi dari masing- masing nilai koefisien regresi (X1 dan X2) 

secara sendiri- sendiri terhadap variabel terikat (Y). Dalam regresi linier 

berganda, hal ini perlu dilakukan karena tiap- tiap variabel independen 

memberi pengaruh yang berbeda dalam model, untuk pengambilan 



 

 
 

kesimpulannya dinyatakan dengan melihat nilai sig. dan 

membandingkan dengan taraf kesalahan (5% atau 0,05) yang dipakai 

yakni jika sig. < 0,05, dan jika thitung > ttabel maka H0 ditolak. 

Tabel 4.17 

Coefficients 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
5.956 4.970  1.198 .238 

disiplin_kerja (X1) .265 .109 .285 2.438 .020 

pelatihan (X2) .772 .151 .598 5.115 .000 

a. Dependent Variable: produktivitas_kerja (Y) 

Sumber: data diolah dengan SPSS 21 

1) Pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa nilai thitung  sebesar 

2,438 dan nilai sig sebesar 0,020. Pada α = 5% (karena pengujian dua sisi 

sehingga 0,05: 2= 0,025) maka nilai derajat keabsahan (df) n-k-1 yaitu  40- 

2-1= 37 (dimana k merupakan jumlah variabel independen). Dengan nilai 

df sebesar 37 maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,026. Karena nilai thitung 

sebesar 2,438 > ttabel 2,026 dan nilai sig. 0,020 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya disiplin kerja 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan bank BRI 

syariah kantor cabang Madiun. 

2) Pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 



 

 
 

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai thitung  sebesar 

5,115 dan nilai sig sebesar 0,000. Pada α = 5% (karena pengujian dua sisi 

sehingga 0,05: 2= 0,025) maka nilai derajat keabsahan (df) n-k-1 yaitu  40- 

2-1= 37 (dimana k merupakan jumlah variabel independen). Dengan nilai 

df sebesar 37 maka diperoleh nilai ttabel sebesar 2,026. Karena nilai thitung 

sebesar 5,115 > ttabel 2,026 dan nilai sig. 0,000 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya pelatihan 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan bank BRI 

syariah kantor cabang Madiun. 

d. Uji F Atau Simultan 

Uji ini dilakukan dengan melihat apakah variabel independen (X1 

dan X2) secara bersama- sama berpengaruh atau tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y). untuk melihat berpengaruh signifikan 

yang terjadi dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi 

dengan nilai tingkat kepercayaan 0,05. Apabila nilai sig lebih kecil dari 

nilai derajat kepercayaan (sig < 0,05) dan apabila nilai Fhitung  > Ftabel 

maka H0 tolak. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tabel 4.18 

Anova 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 280.962 2 140.481 24.583 .000
b
 

Residual 211.438 37 5.715   

Total 492.400 39    
a. Dependent Variable: produktivitas_kerja (Y) 

b. Predictors: (Constant), pelatihan (X2), disiplin_kerja (X1) 

                   Sumber: data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh hasil nilai Fhitung sebesar 24,583 

dan nilai sig. sebesar 0,000. F = (k;n-k-1) nilai df untuk pembilang yaitu 

k=2. Kemudian nilai df penyebut dengan cara (n-k-1) (40-2-1) = 37, 

diperoleh nilai Fhitung sebesar 24,583 > Ftabel sebesar 3,25. Maka H0 

ditolak dan H1 diterima, artinya disiplin kerja dan pelatihan secara 

bersama- sama berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

bank BRI syariah kantor cabang Madiun.  

e. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui hubungan 

variabel bebas (disiplin kerja dan pelatihan) secara serentak terhadap 

variabel terikat (produktivitas kerja karyawan). Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0-1. Nilai R
2
 yang kecil dalam menjelaskan 

variabel- variabel independen terbatas. Apabila nilai R
2
 yang mendekati 

1 berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam atau 



 

 
 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

 

Tabel 4.19 

Model Summary 

Model Summary 

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

1 
.755

a
 .571 .547 2.391 

a. Predictors: (Constant), pelatihan (X2), disiplin_kerja (X1) 

                Sumber: data diolah dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa besarnya nilai R 

Square yaitu 0,571. Dengan demikian besarnya pengaruh variabel 

disiplin kerja dan pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan 

sebesar 57,1%.  Adapun sisanya sebesar 42,9% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

E. Pembahasan 

Dari hasil analisis maka pembahasan tentang hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer 

untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk 

mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan 

kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati peraturan perusahaan 

dan norma- norma sosial yang berlaku. Indikator untuk disiplin kerja 



 

 
 

yaitu: kehadiran, ketaatan pada peraturan, tingkat kewaspadaan tinggi 

dan bekerja etis.
8
 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel (X1) berpengaruh terhadap variabel produktivitas kerja 

karyawan, artinya jika semakin tinggi tingkat kedisiplinan maka 

semakin tinggi pula tingkat produktivitas kerjanya. Hal ini didukung 

dengan hasil variabel disiplin kerja memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 

2,438 > 2,026 dengan tingkat signifikansi0,020 < 0,05 . Maka hal ini 

berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 menolak H0, sehingga secara 

parsial variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja sebesar 0,265. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh 

Sulis Arifah bahwa dalam penelitianya bahwa disiplin kerja 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan BPRS Sukowati 

Sragen. Hal ini ditunjukkan dengan nilai statistik thitung 3,944 > 2,026.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila disiplin kerja 

ditaati maka produktivitas kerja meningkat. Dan sebaliknya apabila 

kedisiplinan tidak dihiraukan maka produktivitas kerja menurun. 

2. Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku 

pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan 

keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat 

                                                           
8
  Veitzhal Rivai Zainal dkk, Manajemen Sumber Daya Manuisia untuk Perusahaan dari 

Teori ke Praktik, 599.  



 

 
 

ini. pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk 

mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam 

melaksanakan pekerjaanya .
9
 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel (X2) berpengaruh terhadap variabel produktivitas kerja 

karyawan artinya jika pelatihan diperbaiki maka produktivitas kerja 

meningkat. Hal ini didukung dengan hasil variabel pelatihan memiliki 

nilai thitung > ttabel yaitu 5,115 > 2,026 dengan tingkat signifikansi 0,000 

> 0,05. Maka hal ini berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 dan 

menolak H0, sehingga secara parsial variabel pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja sebesar 0,772. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh 

Budin bahwa dalam penelitiannya variabel pelatihan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja kerja karyawan PT. Toyonaga Indonesia . 

hal ini ditunjukan dengan nilai thitung 20,009 >  ttabel  2,005. 

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa adanya 

pelatihan merupakan elemen penting dalam mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan. Karena dengan adanya pelatihan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. 

3. Pengaruh Disiplin Kerja dan Pelatihan Terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan 
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Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa 

variabel (X1 dan X2) berpengaruh terhadap variabel Y. disiplin kerja dan 

pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan terlihat 

dari nilai Fhitung > Ftabel yaitu 24,583 > 3,25 dengan tingkat signifikansi 

0,000 > 0,05 maka hal ini berarti bahwa uji hipotesis menerima H1 

menolak H0, sehingga secara simultan atau bersama- sama variabel 

disiplin kerja dan pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R
2
) pada R square 

sebesar 0,571 atau 57,1% dan sisanya 42,9% dijelaskan oleh faktor lain. 

Penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang 

menunjukkan bahwa ada pengaruh disiplin kerja dan pelatihan secara 

bersama- sama atau simultan terkait produktivitas kerja karyawan. 

Penelitian oleh Rika Okana, bahwa disiplin kerja, fasilitas kerja dan 

pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan bank BRI 

syariah Solo. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Disiplin kerja (X1) berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

(Y) di bank BRI syariah kantor cabang Madiun yaitu diperoleh nilai 

thitung > ttabel yaitu 2,438 > 2,026 dengan tingkat signifikansi 0,020 < 0,05 

dan pada uji regresi linier berganda untuk variabel disiplin kerja sebesar 

0,265 berarti kontribusi atau peran variabel disiplin kerja mampu 

menjelaskan variabel produktivitas kerja karyawan sebesar 0,265. 

2. Pelatihan (X2) berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan (Y) 

di bank BRI syariah kantor cabang Madiun yaitu diperoleh nilai thitung > 

ttabel 5,115 > 2,026 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan pada uji 

regresi linier berganda untuk variabel pelatihan sebesar 0,772 berarti 

kontribusi atau peran variabel pelatihan mampu menjelaskan variabel 

produktivitas kerja karyawan sebesar 0,772. 

3. Disiplin kerja dan pelatihan secara bersama- sama berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan bank BRI syariah kantor cabang 

Madiun yaitu diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 24,583 > 3,25 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai R square sebesar 0,571  

menunjukkan besarnya kontribusi atau peran disiplin kerja dan 

pelatihan mampu menjelaskan variabel produktivitas kerja karyawan 

sebesar 57,1% dan sisanya sebesar 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar penelitian. 



 

 
 

B. Saran 

Dari kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa 

saran yang mungkin dapat berguna bagi semua pihak yang 

berkepentingan, beberapa saran tersebut antara lain: 

1. Bagi bank BRI syariah kantor cabang Madiun, Peneliti ini diharapkan 

dapat berguna sebagai bahan masukan tentang pengaruh disiplin kerja 

dan pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

2. Bagi akademik hendaknya menambah literatur kepustakaan yang dapat 

dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian 

khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, jumlah sampel dapat diperluas lagi agar 

dapat digeneralisasi dengan lingkungan yang lebih luas serta untuk 

menambah atau lebih mengembangkan variabel – variabel yang 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 
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