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Abstrak  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh pelatihan dan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening di Bank BRI Kantor Cabang 

KC BRI Kapas Krampung Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan 

kepada 108 karyawan di Bank BRI Kantor Cabang KC BRI Kapas Krampung 

Surabaya. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda dan 

analisis jalur dengan SPSS 17.  

Hasil penelitian ini menunjukan: terdapat pengaruh signfikan pelatihan 

terhadap produktivitas, terdapat pengaruh signfikan gaya kepemimpinan terhadap 

produktivitas, terdapat pengaruh signfikan  pelatihan terhadap kepuasan kerja, 

terdapat pengaruh signfikan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, 

terdapat pengaruh signfikan kepuasan kerja terhadap produktivitas, terdapat 

pengaruh signfikan pelatihan dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, 

pengaruh secara langsung pelatihan terhadap produktivitas lebih besar dari pada 

pengaruh tidak langsung melalu kepuasan kerja, pengaruh secara langsung gaya 

kepemimpinan terhadap produktivitas lebih besar dari pada pengaruh tidak 

langsung melalu kepuasan kerja. 

Kata Kunci: Pelatihan, Gaya Kepemimpinan, Produktivitas, Kepuasan Kerja. 

 

Abstract 

This study was quantitative research which aims at finding the influence of 

the training and leadership style towards productivity with job satisfaction as the 

intervening variable at BRI Bank Kapas Krampung Branch, Surabaya. In 

collecting the data, the researcher used questionnaire towards 108 employees at 

BRI Bank Kapas Krampung Branch, Surabaya. The data were analyzed by using 

multiple regression analysis and path analysis by using SPSS 17. 
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The finding of this study showed that there was significant influence of the 

training towards productivity, the leadership style towards productivity, the 

training towards job satisfaction, the leadership style towards job satisfaction, job 

satisfaction towards productivity, training and leadership style towards job 

satisfaction. The direct influence of training towards productivity was greater than 

the indirect influence through job satisfaction. The direct influence of leadership 

style towards productivity was greater than indirect influence through job 

satisfaction. 

Keyword: Training, Leadership Style, Productivity, Job Satisfaction. 

PENDAHULUAN  

Aset penting dalam perusahaan untuk menjalankan segala oprasional 

perusahaan dan menjalankan roda organisasi adalah sumber daya manusianya 

(SDM). Maka SDM  harus dapat diatur dengan baik dari peningkatan kemampuan 

dan pengetahuannya, pemberian gaji atas kinerja yang dilakukan dan 

mengarahkan agar SDM tersebut dapat bekerja untuk dapat meningakat 

produktivitas perusahaan.  Menurut Mathis &Jackson (2004) manajemen sumber 

daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi 

untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan-tujuan organisasional. Tidak peduli perusahaan tersebut memiliki 

banyak karyawan atau sedikit karyawan, karyawan tersebut harus dibayar yang 

berarti dibutuhkan sebuah sistem kompensasi yang baik dan sah. Karyawan-

karyawan tersebut harus direkrut, diseleksi, dilatih dan diatur. 

Tanpa adanya SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang 

sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan maka sumber daya lainnya yang 

dimiliki perusahaan tidak akan berjalan secara optimal. Perusahaan harus dapat 

meninjau strategi dan praktik dalam mengelola sumber daya manusia agar 

perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Ellitan (2002) dari 

berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan SDM menempati posisi strategis 

diantara sumber daya lainnya. Tanpa SDM, sumber daya yang lain tidak bisa 

dimanfaatkan apalagi dikelola untuk menghasilkan suatu produk. Menurut 

Ferguson dan Reio (2010) CEO dan manajer bisnis perlu meninjau strategi dan 

praktik sumber daya manusia mereka jika mereka berharap untuk menciptakan 
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dan mempertahankan tenaga kerja yang layak; salah satu yang akan meningkatkan 

kemungkinan keberhasilan bisnis. 

Pelatihan merupakan salah satu praktik manajemen sumber daya manusia 

agar perusahaan dapat mendapatkan SDM yang memiliki kemampuan dan 

keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan 

kegiatan oprasionalnya.  Menurut Armstrong (2003) Pelatihan adalah untuk 

mencapai strategi pengembangan sumber daya manusianya dengan memastikan 

bahwa mereka memiliki orang-orang yang terampil, berpengetahuan dan 

kompeten yang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. 

Manfaat pelatihan dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. 

Ketika dengan SDM mengikuti pelatihan yang telah terencana dengan baik oleh 

perusahaan maka kemampuan dan keterampilan akan meningkat sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Menurut Armstrong 

(2003) menyebutkan bahwa manfaat yang diperoleh ketika perusahaan 

berinventasi dalam proses pelatihan akan mendapatkan manfaat salah satunya 

meningkatan kinerja individu, tim dan perusahaan dalam hal output, kualitas, 

kecepatan dan produktivitas secara keseluruhan. 

Pelatihan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Ketika 

karyawan benar-benar memahami pekerjaan yang mereka lakuka kesehariannya, 

bagaimana cara menyelesaiannya, kemampuan yang dibutuhkan sesuai dengan 

pekerjaan dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Maka karyawan akan 

merasakan kepuasan dalam melakukan pekerjaan. Menurut Ocen et.all (2017) 

menemukan bahwa pelatihan membantu karyawan untuk memperoleh 

keterampilan, yang memungkinkan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka 

dengan mudah. Sehingga dapat mendorong kepuasan kerja karyawan. 

Tujuan perusahaan akan tercapai sesuai dengan diharapkan apabila 

pemimpin dapat mengarahkan SDM nya dengan baik. Menurut Ghorban (2017) 

Seorang pemimpinan berarti seseorang yang dapat mempengaruhi orang-orang 

untuk melakukan usaha yang intens terhadap pencapaian tujuan kelompok. 

Seorang pemimpinan dapat mengambil tindakan untuk meyakinkan orang lain 

untuk mencoba secara intensif untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Kepemimpinan dikatakan berhasil dan efektif apabila kelompok yang 

dipimpinnya dapat menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Keluarkan 

yang diharapkan seperti dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Menurut 

Hersey (1995) pemimpin berhasil dan efektif, maka pengaruh yang mereka 

timbulkan cenderung menghasilkan produktivitas jangka panjang dan 

perkembangan organisasi. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya dapat 

meningkatkan produktivitas tapi juga dapat mendorong kepuasan kerja karyawan 

ikut meningkat. Menurut Kreiner & Kinicki (2014) mengungkapkan bahwa 

kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan motivasi pekerja, kepuasan 

pekerja, kinerja pekerja, penerimaan pemimpin dan kinerja unit kerja. 

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai: 1) untuk mengetahui ada 

pengaruh pelatihan terhadap produktivitas, 2) untuk mengetahui ada pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap produktivitas, 3) untuk mengetahui ada pengaruh 

kepuasaan kerja terhadap produktivitas, 4) untuk mengetahui ada pengaruh 

pelatihan terhadap kepuasaan kerja, 5) untuk mengetahui ada pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasaan kerja, 6) untuk mengetahui ada pengaruh 

pelatihan dan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja, 7) untuk 

mengetahui ada pengaruh pelatihan dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasaan 

kerja, 8) untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap produktivitas melalui 

kepuasan kerja, dan 9) untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

produktivitas melalui kepuasan kerja. 

KAJIAN PUSTAKA  

Penelitian Terdahulu  

Penelitian oleh Tahir et.al (2014) hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pelatihan dan pengembangan merupakan aspek penting dari HRM. Sehingga 

pelatihan dalam penelitian ini memiliki dampak positif terhadap kinerja dan 

produktivitas. Penelitian oleh Sabir et.al (2014) hasil penelitian ini menunjukan 

pelatihan berdampak pada produktivitas karyawan di perusahaan Suplai Listrik 

Pakistan. Penelitian oleh Prajitiasari (2012) hasil penelitian ini menunjukan ada 

hubungan positif antara pendidikan, pelatihan dan produktivitas kerja.  
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Penelitian oleh Zebua (2017) hasil penelitian ini menunjukan gaya 

kepimpinan transaksional dan gaya kepempinan transformasional memiliki 

pengaruh simultan terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan gaya 

kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transfornasinal berpengaruh 

parsial terhadap produktivitas karyawan. Penelitian oleh Purnama (2012) hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa pengaruh hubungan antara gaya kepemimpinan 

terhadap produktivitas kerja adalah positif dan pengaruh hubungan gaya 

kepemimpnan melalui struktur tugas terhadap produktivitas juga memiliki hasil 

positif. Penelitian oleh Ghorban et.al (2017) hasil penelitian ini menunjukan 

adanya hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan 

produktivitas kerja. 

Penelitian oleh Ocen et.al (2017) hasil penelitian ini menunjukan 

karyawan yang dilatih memperoleh tingkat kepuasaan kerja yang meningkat dari 

sebelumnya. Peneliti juga menemukan bahwa pelatihan sangat dapat 

meningkatkan kepuasaan kerja dan komitmen karyawan. Penelitian oleh Khair 

(2013) hasil dalam penelitian menunjukan studi ini mengidentifikasi tujuh 

dimensi kualitas pelatihan, yang merupakan karakteristik pelatih, teknik pelatihan, 

manajemen waktu pelatihan, konten pelatihan, fasilitas pelatihan, tujuan pelatihan 

dan umpan balik pelatihan. Dari kelima dimensi tersebut jelas mampu 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Penelitian oleh Supatmi et.al (2013) hasil 

dalam penelitian ini menyebutkan bahwa hipotesis yang menyatakan pelatihan 

berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja terbukti, 

Penelitian oleah Snowden (2011) hasil dalam penelitian ini adalah gaya 

kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Penelitian oleh Van Ho (2013) hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa 

baik kepemimpinan transformasional maupun transaksional berpengaruh secara 

signifikan dan positif berkorelasi dengan kepuasan kerja karyawan dan hasil 

regresi berganda menunjukan bahwa kepemimpinan tranformasional 

memperkirakan bahwa kepemimpinan transformasional lebih memiliki pengaruh 

yang lebih baik terhadap kepuasan kerja dari kepemimpinan transaksional. 

Penelitian oleh Pawirosumarto et.al (2017) hasil dalam penelitian ini adalah gaya 
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kepemimpinan menunjukan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

kepuasan kerja. 

Penelitian oleh Muayyad (2016) hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 

kepuasan kerja tidak berpengaruh signfikan terhadap produktivitas kerja pegawai. 

Penelitian oleh Timbul (2015) hasil penelitian ini adalah kepuasan kerja memiliki 

pengaruh terhadap produktivitas kerja. Penelitian oleh Halkos & Bousinakis 

(2010) meningkatnya kepuasan kerja karyawan dapat menyebabkan peningkatan 

terhdap produktivitas kerja karyawan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rembulan et.al (2015) hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa gaya kepemimpinan dan pelatihan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Penlitian yang dilakukan 

oleh Norbiati (2013) hasil penelitian ini menunjukan pengawasan, kepemimpinan, 

dan pelatihan secara simultan berpengaruh langsung melalui kinerja terhadap 

kepuasan kerja. 

Landasan Teori  

Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen sumber daya manusia menurut Armstrong (2003) adalah 

pendekatan strategis dan koheren untuk pengelolaan aset organisasi yang paling 

berharga: orang-orang yang bekerja di sana yang secara individu dan kolektif 

berkontribusi pada pencapaian tujuannya. Menurut Dessler (2011) manajemen 

sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi 

kompensasi kepada karyawan, dan memperhatikan hubungan kerja, kesehatan dan 

keselamatan kerja mereka, dan keadilan. 

Pelatihan  

Pengertian pelatihan menurut Noe (2013) pelatihan mengacu pada upaya 

terencana oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran karyawan tentang 

kompetensi terkait pekerjaan. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan 

atau perilaku yang penting untuk kinerja pekerjaan yang berhasil.  

Menurut Noe (2013) ada 7 tahapan proses yang mengacu pada 

pendekatan sistematis untuk mengembangkan program pelatihan, yaitu 

Conducting need assessment (melakukan penilaian kebutuhan), Ensuring 
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Employees’ Readliness for Training (Memastikan Kesiapan Karyawan untuk 

Pelatihan), Creating a learning environment (Menciptakan  lingkungan  belajar), 

Ensuring transfer of Training (Memastikan transfer pelatihan), Developing an 

Evaluation Plan (Mengembangkan Rencana Evaluasi), Selecting Training 

Methods (Memilih Metode Pelatihan) dan Monitoring and Evaluating the 

Program (Pemantauan dan Mengevaluasi Program). 

Gaya Kepemimpinan  

Menurut Bass & Avolio (1994) menyatakan seorang pemimpin harus 

dapet mempromosikan kecerdasan, rasionalitas, dapat berfikir logis, dan dapat 

memecagkan masalah dengan cara yang tepat. Pemimpin harus bisa mendorong 

pengikutnya untuk melakukan inovasi dan dapat memecahkan masalah dengan 

cara yang berbeda. 

Menurut Bass & Avolio (1994) ada dua gaya kepemimpinan, yaitu: 

1. Gaya Kepemimpinan Transformasional: Charisma, motivasi inspirational, 

stimulasi intelektual, dan pertimbangan individu. 

2. Gaya Kepemimpinan Transaksional: Reward kontingen dan manajemen 

dengan pengecualian. 

Kepuasan Kerja  

Menurut Luthtans (2002:230) Kepuasan kerja adalah hasil persepsi 

karyawan tentang seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal-hal yang 

dipandang penting. Ada tiga dimensi yang umumnya disadari dalam kepuasan 

kerja. Pertama, kepuasan kerja merupakan respon emosional terhadap situasi 

kerja. Kedua, kepuasan kerja sering ditentukan oleh seberapa baik hasil memenuhi 

atau mengeksploitasi harapan. Ketiga, kepuasan kerja mewakili beberapa sikap 

yang saling terkait. 

Pengaruh utama dapat diringkas menjadi lima dimensi faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja menurut Luthans (2002:231) sebagai berikut: 

pekerjaan itu sendiri, upah, promosi, pengawasan, kelompok kerja, dan kondisi 

kerja. 
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Produktivitas  

Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para karyawan yang 

ada di perusahaan. Dengan adanya produktivitas kerja diharapkan pekerjaan akan 

terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga ini semua akhirnya sangat 

diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.  

Berikut ini adalah indikator produktivitas kerja menurut Sutrisno 

(2016:104) untuk mengukur produktivitas kerja sebagai berikut: kemampuan, 

meningkatkan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan 

efisiensi. 

Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H1: Pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas  

H2: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap produktivitas  

H3: Pelatihan berpengaruh terhadap kepuasan kerja  

H4: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja  

H5: Kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

H6: Pelatihan dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap produktivitas 

H7:  Pelatihan dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

H8: Pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas melalui kepuasan kerja. 

H9: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap produktivitas melalui kepuasan 

kerja. 

METODE PENELITIAN  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2014) penelitian kuantitatif merupakan 

pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap Bank 

BRI Kantor Cabang KC BRI Kapas Krampung Surabaya berjumlah 108 

karyawan. Menurut Martono (2011:79) sampel jenuh merupakan teknik penentuan 

sampel apabila semua anggota populasi dipilih sebagai sampel. Alasan 

penggunaan seluruh populasi sebagai sampel adalah karena penelitian ini 
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memiliki sasaran yaitu karyawan tetap dalam perusahaan yang akan diteliti. 

Sehingga jumlah sampel berjumlah 108 orang karyawan yang merupakan 

karyawan tetap Bank BRI Kantor Cabang KC BRI Kapas Krampung Surabaya 

berjumlah. 

Uji Validitas dan Reliabilitas  

Menurut Ghozali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Data yang diambil dari 101 respoden yang selanjutnya diolah 

menggunakan program SPSS 18. Perhitungan validitas insturmen didasarkan pada 

perbandingan antara r-hitung dan r-tabel dimana r-tabel= 0,1956 (df=N-2, 101-

2=99 pada α=0.05). Apabila r-hitung lebih besar dari r-tabel (r-hitung>r-tabel) 

maka pernyataan dianggap valid. Dari hasil uji validitas menunjukan bahwa 

keseluruhan variabel dependen, independen dan intervening teruji valid. 

Menurut Ghozali (2011) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dari hasil uji reliabilitas semua variabel 

telah teruji reliable. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai Cronbach’s Alpha 

> tingkat signifikansi (0,6). 

Analisis Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013) analisis deskriptif adalah memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standard 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi).  

Analisis Regresi Linear Berganda 

Menurut Ghozali (2014) analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

menentukan ketergantungan suatu variabel terikat (dependent) yang disebabkan 

oleh variabel bebas (independent). 
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Uji Hipotesis 

Setelah diketahui model regresi maka perlu dilakukan pengambilan 

keputusan terhadap kebenaran hipotesis penelitian. Menurut Ghozali (2006) perlu 

dilakukan uji statistik dimana uji statistik yang digunakan adalah uji F dan uji t. 

Menurut Ghozali (2006) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Menurut Ghozali (2006) uji F menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinasi (R2) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Analisis jalur digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel intervening. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis 

regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi 

untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2011). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

HASIL 

Hasil analisis karakteristik responden 

Hasil analisis karakteristik responden sebagai berikut: berdasarkan 

kelompok responden usia memperoleh hasil bahwa rentang usia terbanyak 

respoden pada usia 21-30 tahun dengan jumlah 53 orang atau 52,5 persen. 

Berdasarkan kelompok responden menurut status pernikahan memperoleh hasil 

bahwa terbanyak respoden memiliki status pernikahan yaitu menikah sebanyak 79 

orang atau 78,2 persen. Berdasarkan kelompok responden menurut pendidikan 

terakhir memperoleh hasil responden berdasarkan pendidikan terakhir terbanyak 

terletak pada respoden yang pendidikan terakhir sarjana (S1) dengan jumlah 87 

orang atau 86,1 persen. Berdasarkan kelompok responden menurut lama bekerja 

menujukan hasil respoden menurut lama bekerja terbanyak pada lama bekerja 2-
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10 tahun dengan jumlah 57 orang atau 56,4 persen. Berdasarkan kategori 

kelompok respoden menurut penghasilan perbulan menujukan hasil responden 

terbanyak terletak pada respoden penghasilan perbulan Rp 4.000.001- Rp 

8.000.000 dengan jumlah 52 orang atau 51,49 persen. 

Persepsi karyawan Bank BRI Kantor Cabang KC BRI Kapas Krampung 

Surabaya tentang pelatihan dan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening memiliki rata-rata yaitu 

sangat setuju dengan isi pernyataan yang diberikan.  

Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis  

H1: “Pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas”  Terbukti. 

H2:  “Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap produktivitas”  Terbukti. 

H3:  “Pelatihan berpengaruh terhadap kepuasan kerja” Terbukti. 

H4:  “Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja”  Terbukti. 

H5:  “Kepuasan berpengaruh terhadap produktivitas kerja”  Terbukti. 

H6:  “Pelatihan dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap produktivitas” 

Terbukti. 

H7: “ Pelatihan dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan Kerja” 

Terbukti. 

H8: “Diduga pengaruh tidak langsung dari Pelatihan terhadap Produktivitas 

melalui Kepuasan kerja lebih besar dari pada pengaruh secara langsung Pelatihan 

terhadap Produktivitas” Tidak Terbukti. 

H9: “Diduga pengaruh tidak langsung dari Gaya Kepemimpinan terhadap 

Produktivitas melalui Kepuasan kerja lebih besar dari pada pengaruh secara 

langsung Gaya Kepemimpinan terhadap Produktivitas” Tidak Terbukti. 

PEMBAHASAN  

Pengaruh Pelatihan terhadap Produktivitas 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh bahwa t penelitian 

sebesar 5,925 > t tabel sebesar 1,660 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya hipotesis pertama “Terdapat pengaruh signifikan pelatihan terhadap 

produktivitas” terbukti. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh 

terhadap produktivitas karyawan Bank BRI Kantor Cabang KC BRI Kapas 
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Krampung Surabaya. Hasil penelitian ini memilki hasil yang sama dengan 

peneltian yang dilakukan oleh Tahir et.al (2014) dan oleh Sabir et.al (2014). 

Pelatihan dapat berdampak sangat positif terhadap peningkatan produktivitas 

dikarenakan pelatihan dapat membuat karyawan lebih memahami mengenai 

keterampilan, pengetahuan, perilaku yang dibutuhkan dalam melakukan 

pekerjaan. Pelatihan dapat menanamkan rasa ingin terus berkembang dalam 

melakukan pekerjaan agar dapat mencapai produktivitas yang tinggi. Pelatihan 

yang baik adalah penelitian yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan. 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Produktivitas 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh bahwa t penelitian 

sebesar 4,686 > t tabel sebesar 1,660 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya hipotesis pertama “Terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan 

terhadap produktivitas” terbukti. Dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh terhadap produktivitas karyawan Bank BRI Kantor Cabang 

KC BRI Kapas Krampung Surabaya. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang 

sama dengan peneltian yang dilakukan oleh Zebua (2017), Purnama (2012), dan 

Mayvan et.all (2017). Penelitian ini menunjukan hasil gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja. Kepemimpinan 

berarti kegiatan yang mempengaruhi orang-orang untuk usaha intens terhadap 

pencapaian tujuan kelompok, dan menurut pandangan kelompok, kepemimpinan 

mengambil tindakan untuk meyakinkan orang lain untuk mencoba secara intensif 

untuk mencapai tujuan tertentu. Mengenai pencapaian tujuan dalam penelitian ini 

adalah keberhasilan pemimpin dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas 

karyawan. 

Pengaruh Pelatihan terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh bahwa t penelitian 

sebesar 5,138> t tabel sebesar 1,660 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 

hipotesis pertama “Terdapat pengaruh signifikan pelatihan terhadap kepuasan 

kerja” terbukti. Dapat disimpulkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan Bank BRI Kantor Cabang KC BRI Kapas Krampung 
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Surabaya. Hasil ini dapat dimaknai dengan, dalam proses pelatihan karyawan akan 

diberikan berbagai manfaat dari pelatihan seperti peningkatan keterampilan, 

pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan saat melakukan pekerjaannya. Sehingga 

hasil yang diharapkan dari proses pelatihan karyawan dapat menerapkan konten 

pelatihan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ketika karyawan dapat 

menerapkannya akan timbul rasa kepuasan karena dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan peneltian 

yang dilakukan oleh Ocen & Angundaru (2017), Khair (2013) dan Supatmi et.all 

(2013). 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh bahwa t penelitian 

sebesar 4,476 > t tabel sebesar 1,660 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya hipotesis pertama “Terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan 

terhadap kepuasan kerja” terbukti. Dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan Bank BRI Kantor Cabang 

KC BRI Kapas Krampung Surabaya. Hasil ini dapat dimaknai dengan, sesuai 

dengan menurut Kreiner & Kinicki (2014) mengungkapkan bahwa kepemimpinan 

yang efektif dapat meningkatkan motivasi pekerja, kepuasan pekerja, kinerja 

pekerja, penerimaan pemimpin dan kinerja unit kerja. Ketika pemimpinan dapat 

memimpin bawahannya dengan efektif maka akan mendorong kepuasaan 

karyawan dalam bekerja. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan 

peneltian yang dilakukan oleh Van Ho (2013) dan Prawirosumarto et.all (2017). 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Produktivitas 

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh bahwa t penelitian 

sebesar 10,494 > t tabel sebesar 1,660 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya hipotesis pertama “Terdapat pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap 

produktivitas” terbukti. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki 

pengaruh terhadap produktivitas karyawan Bank BRI Kantor Cabang KC BRI 

Kapas Krampung Surabaya. Hasil ini dapat dimaknai dengan, ketika karyawan 

dapat bekerja dengan puas karena dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

yang diharapkan maka hal tersebut akan membuat karyawan dapat bekerja 
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maksimal sahingga dapat meningkatkan produktivitas. Hasil penelitian ini 

memiliki hasil yang sama dengan peneltian yang dilakukan oleh Timbul (2015) 

dan Halkos & Dimitrios (2010). 

Pengaruh Pelatihan dan Gaya kepemimpinan terhadap Produktivitas 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya hipotesis keenam “Terdapat 

pengaruh signifikan pelatihan dan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas” 

terbukti. Dapat diartikan bahwa “Terdapat pengaruh pelatihan dan gaya 

kepemimpinan terhadap produktivitas karyawan Bank BRI Kantor Cabang KC 

BRI Kapas Krampung Surabaya. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama 

dengan peneltian yang dilakukan oleh Sari et.all (2015). Mengacu pada hasil 

penelitian tersebut bahwa pelatihan dan gaya kepemimpinan yang diterapkan 

didalam perusahaan sudah tepat sehingga dapat memiliki pengaruh terhadap 

produktivitas kerja. 

Pengaruh Pelatihan dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 

sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya hipotesis keenam “Terdapat 

pengaruh signifikan pelatihan dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja” 

terbukti. Dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh pelatihan dan gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan Bank BRI Kantor Cabang KC 

BRI Kapas Krampung Surabaya. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang sama 

dengan peneltian yang dilakukan oleh Norbiati (2013). Mengacu pada hasil 

penelitian tersebut bahwa pelatihan dan gaya kepemimpinan yang diterapkan 

didalam perusahaan sudah tepat sehingga dapat memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja. 

Pengaruh Tidak Langsung Pelatihan terhadap Produktivitas Melalui 

Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh pengaruh langsung pelatihan 

terhadap produktivitas sebesar 0,475, sedangkan pengaruh tidak langsung 

pelatihan terhadap produktivitas melalui kepuasan kerja sebesar 0,435 x 0,726 = 

0,312. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih besar pengaruh langsung 
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pelatihan terhadap produktivitas karyawan Bank BRI Kantor Cabang KC BRI 

Kapas Krampung Surabaya. Artinya hipotesis kedelapan “Diduga ada pengaruh 

tidak langsung pelatihan terhadap produktivitas melalui kepuasan kerja lebih besar 

daripada pengaruh secara langsung pelatihan terhadap produktivitas” tidak 

terbukti. Hasil ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang 

membuktikan bahwa pelatihan dapat memiliki hubungan tidak langsung dengan 

kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan Yatnasari (2018) yang dapat 

membuktikan bahwa pelatihan dapat memiliki pengaruh tidak langsung dengan 

kepuasan kerja. 

Pengaruh Tidak Langsung Gaya Kepemimpinan terhadap Produktivitas 

Melalui Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis jalur diperoleh pengaruh langsung gaya 

kepemimpinan terhadap produktivitas sebesar 0,379, sedangkan pengaruh tidak 

langsung gaya kepemimpinan terhadap produktivitas melalui kepuasan kerja 

0,379 x 0,726 = 0,275. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih besar pengaruh 

langsung gaya kepemimpinan terhadap produktivitas karyawan Bank BRI Kantor 

Cabang KC BRI Kapas Krampung Surabaya. Artinya hipotesis kesembilan 

“Diduga ada pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap produktivitas 

melalui kepuasan kerja lebih besar daripada pengaruh secara langsung pelatihan 

terhadap produktivitas” tidak terbukti. Hasil ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa gaya kepemimpinan dapat 

memiliki hubungan tidak langsung dengan kepuasan kerja. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wiyanto (2014) hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh tidak langsung dengan 

kepuasan kerja. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan yang diperoleh data dari kuisioner 

yang disebarkan kepada karyawan Bank BRI Kantor Cabang KC BRI Kapas 

Krampung Surabaya maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh signifikan pelatihan terhadap produktivitas karyawan. 
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2. Terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas 

karyawan. 

3. Terdapat pengaruh signifikan pelatihan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

4. Terdapat pengaruh signifikan pelatihan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

5. Terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

6. Terdapat pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap produktivitas karyawan. 

7. Terdapat pengaruh signifikan pelatihan dan gaya kepemimpinan terhadap 

produktivitas karyawan. 

8. Pengaruh secara langsung pelatihan terhadap produktivitas lebih besar daripada 

pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap produktivitas melalui kepuasan 

kerja karyawan. 

9. Pengaruh secara langsung gaya kepemimpinan terhadap produktivitas lebih 

besar daripada pengaruh tidak langsung gaya kepemimpinan terhadap 

produktivitas melalui kepuasan kerja karyawan. 

Saran  

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pemabahasan, berikut ini 

merupakan saran untuk Bank BRI Kantor Cabang KC BRI Kapas Krampung 

Surabaya, yaitu:  

1. Bank BRI Kantor Cabang KC BRI Kapas Krampung Surabaya untuk dapat 

memberikan reward yang sesuai dengan yang disukai karyawan untuk dapat 

menghargai karyawan  karena telah berkinerja dengan baik. Dengan 

pemeberian reward yang sesuai dengan keinginan karyawan maka karyawan 

akan merasa puas dikarenakan telah mendapatkan hal yang pantas untuk 

kinerja yang telah dihasilkan.  

2. Bank BRI Kantor Cabang KC BRI Kapas Krampung Surabaya dapat 

memperhatikan lingkungan kerja karyawan agar karyawan dapat nyaman untuk 

menyelesaikan pekerjaanya.  

3. Bank BRI Kantor Cabang KC BRI Kapas Krampung Surabaya dapat 

mempertahankan perencanaan proses pelatihan yang sudah ada dengan lebih 

menekankan analisis mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam pelatihan.  
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4. Kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian di Bank BRI Kantor 

Cabang KC BRI Kapas Krampung Surabaya sebaiknya dapat meneliti dengan 

menggunakan topic lingkungan kerja dan hubungan sosial antar karyawan serta 

memiliki topik lain sehingga dapat memiliki variasi dalam penelitian 

selanjutnya. 
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