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AHSTRAKSI 

Manusia sebagai salah satu unsur manajemen mempunyai peran yang sangat 
strategis dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan bersama/organisasilinstitusi. 
Olch karena itu untuk mendapatkan hasil yang optimal, manusia diolah sedemikian 
rupa untuk mcnjadi Icbih baik. diantaranya dcngan pelatihan. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi yang juga 
men6gunakan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuannya. tentu juga 
menginginkan tersedianya tenaga yang handal dan berkualitas. Pelatihan-pelatihan 
yang dilakukan selama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumbcr daya 
manusia. Hanya saja lolok ukur dan pengaruh pclalihan tcrsebut tcrhlldap 
produktivitasnya bclulTI mendapat pcrhutian dim dilUi secara akurat. Oleh karcml illl, 
penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh komponen-komponen pelatihan 
(meliputi kemampuan pelatih, materi pe)atihan, metode-metode pelatihan dan peserta 
pclatihan) terhadap produktivitas auditor pada I3idang Audit Kantor WiJayah VI) 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D.lBC) Surabaya. 

Melalui penelitian ini diperoleh suatu temuan bahwa komponen-komponen 
pclatihan dari program pelatihan auditor Bidang Audit yang tclah dilaksanakan. 
sccara bersama-sama mcmpunyai pcngaruh yang bcrmakna tcrhadHp produktivitas 
auditor Bidang Audit. Hal ini ditunjukkan dcngan hasil uji F yaitu Fa (Fhilllng) = 

19,729 dan FI (FlaheJ) = 2,63 atau Fa> FI pada tingkat signifikansi = 0,05 dengan 
nilai signilikansi yang sangat kecil (sig < 0,05) yaitu 0,000. 

Kemudian komponen materi pelatihan ternyata secara individual mempunyai 
pcngaruh yang paling bcrmakna (dominan) terhadap produktivitas auditor Bidang 
Audit. Pernyataan ini dipcrolch dari nilai koelisicn detenninasi parsial terbesar dan 
nilai signifikansi yang terkecil yaitu rl = 0,382 dan sig == 0,000 yang berasal dari 
anal isis model regresi linear berganda dcngan mcnggunakan program SPSS. 
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