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ABSTRAK 
 

Studi penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

motivasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan PT Wonder Trend Indonesia. 

Data karyawan yang di gunakan dalam pengambilan data ini adalah karyawan PT 

Wonder Trend Indonesia yang berlokasi di Kota Batam. PT Wonder Trend 

Indonesia merupakan perusahaan yang berlokasi di Kota Batam - Kepulauan Riau, 

yang bergerak di bidang manufaktur kertas bekas. Pengaruh motivasi dalam 

pelatihan dalam studi penelitian ini berdampak pada kinerja karyawan. Hal ini di 

dasarkan pada jumlah bubur kertas kering dan persentase kadar sampah yang di 

daur ulang. Maka dari itu, setiap karyawan membutuhkan motivasi dari dalam 

ataupun luar serta pelatihan yang bermutu, dengan tujuan proses daur ulang bisa 

di laksanakan dengan baik dan lancar. Studi penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Sampel yang di gunakan dalam studi penelitian ini yaitu 

105 respoden, yang di ambil dengan sampling jenuh. Metode pengujian data yang 

di gunakan dalam studi penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, uji 

validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, dan uji 

hipotesis. Alat pengujian data dalam studi penelitian ini di bantu dengan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 25. Hasil pengujian 

menunjukkan motivasi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja karyawan, 

pelatihan berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja karyawan, serta motivasi 

dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja karyawan. 

 

Kata Kunci: Kinerja karyawan; Motivasi; Pelatihan 
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ABSTRACT 

 

This research study was conducted with the aim to determine the effect of 

motivation and training on employee performance at PT Wonder Trend Indonesia. 

Employee data used in the data collection is PT Wonder Trend Indonesia 

employees, located in Batam City. PT Wonder Trend Indonesia is a company 

located in Batam City – Riau Inslands, which engaged in manufacturing 

wastepaper. The effect of motivation and training affects employee performance. 

This matters based on the recycled dry pulp amount and impurities percentage. 

Therefore, every employee needs motivation from inside or outside as well as 

quality training, with the aim that the recycling process can be carried out 

properly and smoothly. This research study use quantitaty approach. The sample 

used in this research study was 105 respondents, whis were taken with saturated 

sampling. Data testing methods used in this research study are multiple linear 

regression analysis, validity test, reliability test, classic assumption test, 

coefficient of determintation test, and hypothesis test. The data testing tools in this 

research study were assisted with SPSS (Statistical Product and Service Soltution) 

version 25. The test results showed that motivation had a positive and significant 

effect on employee performance, training had a positive and significant effect on 

employee performance, and motivation and training had a positive and significant 

on employee performance. 

Keywords: Employee Performance; Motivation; Training 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap instansi membutuhkan karyawan atau tenaga kerja yang unggul untuk 

mencapai tujuan. Karyawan merupakan aset berharga yang di miliki setiap 

perusahaan dan juga merupakan bagian yang menentukan keberhasilan 

perusahaan sehingga karyawan di tuntut untuk menjadi individu dengan kinerja 

yang unggul, berkualitas dan ahli dalam bidangnya. Kinerja setiap karyawan 

bervariasi dari satu karyawan ke karyawan lainnya, hal ini di karenakan kinerja 

karyawan bersifat individual. 

Pengukuran kinerja karyawan di dasarkan pada standar yang di tetapkan 

perusahaan. Kinerja adalah prestasi yang di capai seseorang dengan kemampuan 

dan tindakan dalam kondisi tertentu. Dalam rangka menciptakan kinerja yang 

tinggi, anda perlu mengoptimalkan pekerjaan anda, dan potensi pengunaan 

karyawan harus memberikan kontribusi positif bagi pengembangan perusahaan 

(Sembiring, 2020). 

Perusahaan perlu memperhatikan berbagai faktor terkait yang mampu 

mempengaruhi kinerja, di antara lain yaitu kompensasi, kepemimpinan, 

lingkungan, komunikasi, kompetensi dan motivasi. Kinerja karyawan dapat 

meningkat apabila karyawan merasa nyaman dan puas dengan segala seuatu yang 

dia terima di tempat bekerja bisa mencapai kebutuhannya (Mali, 2020). 
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Dorongan dari dalam diri sendiri ataupun dari pihak luar yang mampu 

menimbulkan semangat seseorang individu dalam melakukan suatu kegiatan yaitu 

motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri manusia, yaitu untuk mengambil 

tindakan, berpikir bahwa tindakan itu dapat memberikan apa yang di butuhkan 

atau di harapkan. Oleh karena itu, jika interaksi seseorang dengan orang lain atau 

lingkungan dapat mendorongnya untuk melakukannya, maka akan ada motivasi 

(Erica, Suryani, Hoiriah, & Vidada, 2020). 

Selain motivasi, salah satu aspek terkait yang mampu mempengaruhi kinerja 

juga yaitu pelatihan. Di kutip dari Marjaya & Pasaribu (2019) pelatihan adalah 

salah satu metode yang menunjang karyawan ke arah yang lebih profesional 

sesuai dengan keinginan instansi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan dalam pencapaian hasil kerja yang spesifik. Pelatihan adalah 

lembaga pendidikan yang disediakan untuk karyawan, di mana karyawan bisa 

mempelajari keterampilan, kemapuan, pengetahuan, dan sikap-sikap atau perilaku 

spesifik terkait pekerjaan.  

Pelatihan berguna untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja melalui 

pembelajaran untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan (Gultom, Wati, 

Sinaga, & Putri, 2019). Di kutip dari penelitian yang dilakukan oleh Laia (2019) 

mengemukakan bahwa pelatihan (training) dan motivasi kerja merupakan salah 

satu proses untuk mengembangkan kinerja karyawan. Sedangkan kinerja 

karyawan ialah salah satu kemampuan yang di miliki karyawan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 
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PT Wonder Trend Indonesia merupakan perusahaan yang berlokasi di Kota 

Batam - Kepulauan Riau, yang bergerak di bidang manufaktur kertas bekas. 

Adapun kertas bekas yang berupa kardus bekas, koran bekas, majalah bekas, dan 

berbagai jenis kertas lainnya yang di proses dengan cara di daur ulang (recycle) 

massal menggunakan mesin. Kertas bekas tersebut di jadikan bahan mentah 

berupa bubur kertas kering (dry pulp) yang kemudian akan di ekspor lagi untuk 

diolah kembali menjadi bahan jadi. 

PT Wonder Trend Indonesia memiliki karyawan sebanyak 105 orang. 

Berikut merupakan data karyawan yang di sajikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 1.1 Data Karyawan PT Wonder Trend Indonesia 

No Jabatan Departemen Jumlah 

1 Manajer Umum Office 1 Orang 

2 Manajer Accounting Accounting 1 Orang 

3 Manajer Produksi Produksi 2 Orang 

4 Staff Accounting Accounting 3 Orang 

5 Staff Purchasing Purchasing 2 Orang 

6 Staff Administrative Office 2 Orang 

7 Staff Maintenance Maintenance 3 Orang 

8 Staff Gudang Store 5 Orang 

9 Translator Office 2 Orang 

10 Leader Produksi 9 Orang 

11 Operator Produksi 75 Orang 

TOTAL 105 Orang 

Sumber: PT Wonder Trend Indonesia, 2020 

Proses daur ulang (recycle) massal PT Wonder Trend Indonesia berjalan 24 

jam. Proses tersebut terbagi menjadi 3 unit kerja yang berupa unit A, unit B dan 

unit C. Setiap unit kerja terdiri dari 25 orang operator yang dipimpin oleh 3 orang 

leader.  
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Tugas utama operator adalah melakukan penggolongan (sorting) pada 

sampah-sampah bekas selama proses daur ulang (recycle) berlangsung. Sampah-

sampah bekas yang di maksud adalah kantong plastik, isolasi, dan stapler bekas 

yang terdapat di dalam kardus-kardus bekas. Tujuan operator melakukan sorting 

adalah untuk mengurangi kadar sampah (impurities) yang terdapat dalam bubur 

kertas kering (dry pulp).  

Sedangkan leader berperan melakukan pemantauan (monitoring) pada 

mesin bubur kertas kering (dry pulp) yang beroperasi selama proses daur ulang 

(recycle) berlangsung. Tujuan leader melakukan monitoring adalah untuk 

mencegah terjadinya penumpukan kardus pada mesin yang akan mengakibatkan 

mesin tersumbat. Jika terjadi penyumbatan maka mesin harus di hentikan untuk 

membersihkan kardus yang tertumpuk pada mesin sehingga menghambat proses 

daur ulang (recycle). 

Belakangan ini proses daur ulang (recycle) PT Wonder Trend Indonesia 

mulai mengalami permasalahan berupa persentase kadar sampah (impurities) yang 

selalu melebihi standar persentase yang di tentukan perusahaan serta jumlah bubur 

kertas kering (dry pulp) yang di daur ulang (recycle) selalu kurang dari target 

yang di tentukan perusahaan. Permasalahan ini di alami oleh setiap unit kerja yang 

terdapat dalam PT Wonder Trend Indonesia. Berikut ini adalah data presentase 

kadar sampah (impurities) dan data jumlah bubur kertas kering (dry pulp) selama 

6 bulan terakhir seperti yang di tunjukan di bawah ini: 
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Gambar 1.1 Persentase Kadar Sampah PT Wonder Trend Indonesia 

Sumber: PT Wonder Trend Indonesia, 2020 

 

Gambar 1.2 Jumlah Bubur Kering (Dry Pulp) PT Wonder Trend Indonesia 

Sumber: PT Wonder Trend Indonesia, 2020 

Seperti yang di lihat pada grafik di atas, dapat di ketahui bahwa selama 6 

bulan terakhir terjadi beberapa permasalahan, seperti peningkatan persentase 
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kadar sampah (impurities) dan penurunan pada jumlah bubur kertas kering (dry 

pulp) yang di daur ulang (recyle) oleh masing-masing unit kerja. 

Selain itu PT Wonder Trend Indonesia juga mengalami permasalahan yaitu 

ketidakhadiran operator yang dapat di lihat dari absensi karyawan yang 

ditampilkan ditabel yaitu: 

Tabel 1.2 Absensi Karyawan PT Wonder Trend Indonesia 

Bulan 

Unit Kerja 

Unit A Unit B Unit C 

Sakit/Izin Alpa Sakit/Izin Alpa Sakit/Izin Alpa 

Januari 18 5 15 6 18 6 

Februari 20 8 16 6 21 6 

Maret 24 8 20 7 24 8 

April 24 10 20 7 28 9 

Mei 39 10 27 7 32 10 

Juni 40 10 30 8 35 10 

Sumber: PT Wonder Trend Indonesia, 2020 

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui selama 6 bulan terakhir terjadi 

permasalahan berupa peningkatan ketidakhadiran operator pada masing-masing 

unit kerja terutama dengan keterangan sakit, izin dan alpa. Permasalahan 

peningkatan ketidakhadiran ini berpotensi dalam mempengaruhi kinerja karyawan 

karena semakin sedikit jumlah operator yang bekerja semakin sedikit juga jumlah 

sampah bekas yang di sorting dan semakin sedikit juga jumlah bubur kertas 

kering (dry pulp) yang di daur ulang (recycle). 

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai penyebab pada permasalahan-

permasalahan berupa peningkatan kadar sampah (impurities), penurunan jumlah 

bubur kertas kering (dry pulp) yang di daur ulang (recycle) dan peningkatan 

ketidakhadiran yang di alami perusahaan, maka penulis mengadakan sesi 
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wawancara secara langsung dengan beberapa orang karyawan di lapangan PT 

Wonder Trend Indonesia. 

Berikut adalah data wawancara antara peneliti dan beberapa orang operator 

yang sudah di olah peneliti. Data tersebut di representasikan dalam format tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1.3 Data Wawancara Dengan Operator 
No Pertanyaan Frekuensi 

Ya 

Persentase Frekuensi 

Tidak 

Persentase 

1 

Apakah upah yang di 

terima dari instansi sesuai 

dengan UMK Batam? 

12 80% 3 20% 

2 

Apakah upah yang di 

terima dari instansi cukup 

untuk memenuhi keperluan 

sehari-hari? 

6 40% 9 60% 

3 

Apakah perusahaan 

memberikan tunjangan 

berupa bonus pencapaian 

target atau tunjangan 

jabatan dan sebagainya? 

0 0% 15 100% 

4 

Apakah anda termotivasi 

untuk menjadi lebih 

produktif dalam bekerja? 

4 25% 11 75% 

Sumber: Peneliti, 2020 

Berdasarkan hasil wawancara pada tabel 1.3 di atas, terlihat permasalahan 

yaitu upah yang di terima operator belum cukup untuk memenuhi kebutuhan 

dengan frekuensi jawaban tidak sebanyak 9 dan persentase sebesar 60% serta 

tunjangan yang sama sekali tidak di berikan instansi dengan responden yang 

menjawab tidak sebanyak 15 dan persentase sebesar 100%. Hal ini dapat di 

simpulkan bahwa permasalahan yang di alami operator yaitu upah yang di terima 

tanpa tunjangan dari instansi belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehingga operator menjadi tidak termotivasi untuk menjadi lebih produktif dalam 

bekerja. 



8 
 

 
 

Berikut adalah data wawancara antara peneliti dan beberapa orang leader 

yang sudah di olah peneliti. Data tersebut di representasikan dalam format tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1.4 Hasil Wawancara Dengan Leader 
No Pertanyaan Frekuensi 

Ya 

Persentase Frekuensi 

Tidak 

Persentase 

1 

Apakah upah yang di 

terima dari instansi sesuai 

dengan UMK Batam? 

6 70% 3 30% 

2 

Apakah upah yang di 

terima dari instansi cukup 

untuk memenuhi keperluan 

sehari-hari? 

3 30% 6 70% 

3 

Apakah perusahaan 

memberikan tunjangan 

berupa bonus pencapaian 

target atau tunjangan 

jabatan dan sebagainya? 

0 0% 9 100% 

4 

Apakah perusahaan 

memberikan pelatihan 

terkait mesin daur ulang 

(recycle)? 

9 100% 0 0% 

5 

Apakah anda memahami 

materi pelatihan mesin 

daur ulang (recycle) yang 

di berikan perusahaan? 

4 40% 5 60% 

Sumber: Peneliti, 2020 

Perolehan kegiatan wawancara sesuai tabel 1.4 di atas, di ketahui 

permasalahan yaitu upah yang di terima leader belum cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dengan responden yang menjawab tidak sebanyak 6 dan persentase 

sebesar 70% serta tunjangan yang sama sekali tidak di berikan instansi dengan 

responden yang menjawab tidak sebanyak 9 dan persentase sebesar 100%. Selain 

itu di ketahui juga permasalahan yaitu hanya sebagian leader yang memahami 

materi pelatihan yang di berikan instansi. Tersimpulkan bahwa yang memberikan 

jawaban tidak yaitu 5 responden dengan tingkatan persentase yakni sebesar 60%. 
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Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa permasalahan yang di alami leader 

sama dengan operator yaitu upah yang di terima tanpa tunjangan dari instansi 

belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup serta materi pelatihan yang 

di berikan perusahaan kepada leader masih belum sepenuhnya di kuasai leader. 

Sesuai dengan latar belakang yang sudah di sampaikan sebelumnya, dengan 

ini penulis tertarik melakukan studi penelitian yang berjudul “PENGARUH 

MOTIVASI DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT 

WONDER TREND INDONESIA” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di jelaskan di atas, dengan 

ini dapat di identifikasikan masalah-masalah yang terjadi pada penelitian ini, 

yakni: 

1. Gaji pokok yang di terima operator dan leader sama-sama belum 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

2. Tunjangan untuk pekerja yang sama sekali tidak di berikan oleh perusahaan 

sehingga para pekerja menjadi tidak termotivasi atau produktif dalam 

melakukan pekerjaan. 

3. Peningkatan persentase kadar sampah (impurities) dan penurunan jumlah 

bubur kering (dry pulp) yang di sebabkan oleh pekerja yang tidak 

termotivasi atau produktif dalam melakukan pekerjaan. 

4. Materi pelatihan mesin daur ulang (recycle) yang di berikan perusahaan 

masih belum sepenuhnya di kuasai sebagian leader. 



10 
 

 
 

5. Peningkatan tingkat ketidakhadiran operator setiap bulannya yang 

berpotensi mempengaruhi kinerja karyawan dalam aspek peningkatan 

persentase impurities dan penurunan jumlah dry pulp yang di daur ulang. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Permasalahan yang di hadapi dalam penelitian ini sangat luas. Dengan 

alasan tersebut, penulis membatasi masalah yang akan di bahas dalam penelitian 

ini dengan tujuan agar pembahasan tidak meluas. Keterbatasan masalah terletak 

pada pengaruh motivasi, pelatihan dan kinerja karyawan dengan PT Wonder 

Trend Indonesia sebagai objek penelitian. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Sesuai uraian latar belakang masalah yang di jabarkan pada pembahasan 

sebelumnya, dengan ini di tarik pokok perumusan permasalahan pada penelitian 

ini, yaitu:  

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Wonder Trend 

Indonesia? 

2. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Wonder Trend 

Indonesia? 

3. Apakah motivasi dan pelatihan secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT Wonder Trend Indonesia? 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Sesuai uraian latar belakang masalah yang di jabarkan pada pembahasan 

sebelumnya, dengan ini dapat di tetapkan tujuan pada penelitian ini, yaitu:  

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT 

Wonder Trend Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT 

Wonder Trend Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pelatihan secara simultan 

terhadap kinerja karyawan PT Wonder Trend Indonesia. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang di lakukan memliki manfaat, dengan ini manfaat 

yang terkandung dari penelitian ini, yaitu: 

 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang terkandung pada studi penelitian ini, yaitu: 

1. Di himbau agar dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan terkait 

motivasi dan pelatihan terhadap kinerja yang di peroleh dari hasil penelitian 

ini. 

2. Di harapkan mampu memberikan masukan dalam bentuk bahan acuan atau 

sumber referensi kepada peneliti selanjutnya yang melakukan studi terkait 

dengan permasalahan yang sesuai dengan hasil studi penelitian ini. 
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1.6.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang terkandung pada studi penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Studi untuk memperdalami pemahaman permasalahan dalam fakultas ilmu 

sosial dan humaniora, khususnya terkait pengaruh variabel motivasi dan 

pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil studi penelitian ini di harapkan bisa berfungsi sebagai bahan acuan 

atau sumber referensi bagi instansi dalam hal merumuskan kebijakan guna 

memecahkan masalah kinerja karyawan yang di hadapi perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil pada studi penelitian ini di harapkan bisa berfungsi sebagai bahan 

acuan atau sumber referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya atau penerus 

dalam penelitian di fakultas ilmu sosial dan humaniora, khususnya 

penelitian yang memperdalami studi terkait pengaruh motivasi dan pelatihan 

terhadap kinerja karyawan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Motivasi 

2.1.1.1. Pengertian Motivasi 

Di kutip dari Hasibuan (2011: 95) tenaga pendorong yang menginspirasi 

gairah seorang individu untuk bekerja, membuat mereka ingin berkolaborasi, 

berkontribusi secara efektif dan terkonsolidasi dengan semua kekuatan dan upaya 

untuk mendapatkan kepuasan di sebut motivasi, sedangkan Sutrisno (2013: 109) 

mengemukakan motivasi adalah daya dorong seorang untuk melaksanakan 

kegiatan yang spesifik, motivasi kerap diartikan sebagai faktor yang pendorong 

seseorang. Dalam pandangan Mangkunegara (2014: 61) mengungkapkan motivasi 

merupakan energi pendorong yang memungkinkan karyawan untuk dibimbing 

atau dirancang untuk meraih sasaran yang ditetapkan instansi. 

Di kutip dari pengertian menurut para ahli dalam Purwati & Satria (2017) 

menjelaskan motivasi merupakan kekuatan pendorong, sebab atau asas seseorang 

dari dalam diri orang tersebut untuk melakukan sesuatu atau kegiatan. Semakin 

tinggi motivasi yang diberikan semakin semangat seseorang bekerja dan 

sebaliknya, sedangkan dalam penelitian Patmawati & Realize (2018: 132) 

menyatakan bahwa motivasi kerja penting untuk meningkatkan suatu efisiensi 

kerja. Orang yang bermotivasi tinggi akan melakukan yang terbaik untuk untuk 

membuat pekerjaan mereka sesukses mungkin. 
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Pengertian motivasi yang di kutip dari penelitian Firwish & Suhardi (2020) 

adalah kekuatan pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam rangka 

meraih sasaran instansi. Motivasi yaitu kemampuan pendorong, bersumber dari 

dalam maupun luar diri individu untuk menggapai sasaran yang diinginkan, 

sedangkan dalam penelitian Erica, Suryani, Hoiriah, & Vidada (2020) menyatakan 

bahwa motivasi adalah hasrat dalam diri manusia untuk bertindak , dimana 

tindakan diyakini mampu memberikan sesuatu yang diinginkan atau dihasratkan. 

Demikian motivasi dapat dihasilkan jika ada dorongan yang dapat menggerakkan 

dirinya untuk melakukan sesuatu. 

Berdasarkan beberapa sumber pendapat menurut para pakar dan kutipan dari 

penelitian sebelumnya maka disimpulkan bahwa motivasi adalah keadaan 

psikologis yang muncul dalam bentuk kekuatan pendorong dari dalam maupun 

luar diri seseorang. Kekuatan pendorong ini membuat seseorang untuk bertindak 

dalam berkolaborasi dan berkontribusi untuk mendapatkan kepuasan. 

 

2.1.1.2. Tujuan Motivasi 

Motivasi memiliki beberapa tujuan mengenai pelaksanaannya, dimana 

tujuan motivasi adalah menggambarkan suatu individu yang efektif dan efisien, 

berikut yaitu tujuan motivasi yang .didasarkan dalam pandangan Hasibuan (2014: 

146): 

1. Mendorong hasrat dan gairah karyawan 

2. Meninggikan kepuasan dan moral karyawan 

3. Meninggikan daya guna karyawan 
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4. Menjunjung tinggi kesetiaan dan konsistensi karyawan 

5. Meninggikan displin dan merendahkan tingkat ketidakhadiran 

karyawan 

6. Memaksimalkan penyediaan karyawan 

7. Membentuk atmosfer dan ikatan kerja yang baik 

8. Meninggikan produktivitas dan keterlibatan karyawan 

9. Peningkatan kemakmuran karyawan 

10. Meninggikan kesadaran karyawan akan kewajiban terkait tugasnya.  

Berdasarkan tujuan-tujuan motivasi menurut Hasibuan (2014: 146) di atas, 

dapat di simpulkan bahwa motivasi berperan krusial pada karyawan dalam 

mencapai sasaran mitra usaha. 

 

2.1.1.3. Jenis-jenis Motivasi 

Dalam pandangan Hasibuan (2014: 150) dikemukakan motivasi dibagikan 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Motivasi Positif 

Dalam motivasi positif, pimpinan instansi menyemangati karyawan 

dengan menghadiahkan penghargaan kepada mereka yang berkinerja 

lebih baik daripada yang berkinerja standar. Dibawah motivasi positif 

ini, moral bawahan akan meningkat. Penghargaan bagi karyawan bisa 

berwujud uang tunai, sarana pra-sarana, benda, dan lain sebagainya. 

2. Motivasi Negatif 
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Dalam motivasi negatif, pimpinan instansi memberikan sanksi pada 

karyawan yang berkinerja dibawah standar yang ditentukan. Dengan 

motivasi negatif, antusiasme karyawan akan meningkat dalam jangka 

pendek karena takut akan hukuman, tetapi untuk jangka waktu lama, ini 

mungkin memiliki konsekuensi yang merugikan. 

Dalam praktiknya, manajer perusahaan sering menggunakan kedua jenis 

motivasi ini. Itu harus digunakan secara tepat dan seimbang untuk meningkatkan 

moral karyawan. Sedangkan menurut Fahmi (2014) motivasi digolongkan 

menjadi dua jenis yakni sebagai berikut: 

1. Motivasi Eksternal (dari luar) 

Motivasi eksternal berasal dari luar diri seseorang. Motivasi ini 

mendorong seseorang untuk membentuk dan membangkitkan semangat 

seseorang dalam mengubah semua perilaku yang ia miliki saat ini ke 

aspek yang lebih baik. 

2. Motivasi Internal (dari dalam) 

Motivasi internal adalah kekuatan yang mendorong dari dalam diri 

setiap orang – orang. Motivasi ini mendorong perilaku seseorang dalam 

melaksanakan sesuatu yang bermanfaat. 

 

2.1.1.4. Teori-teori motivasi 

Berikut merupakan teori-teori yang membahas tentang motivasi menurut 

para ahli yang di kutip dalam Sedarmayanti (2017: 155) yaitu: 

1. Teori Abraham Maslow 
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Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, teori ini digunakan untuk 

menjelaskan hasrat  seorang yang harus dicukupi untuk memotivasi ia 

dalam bekerja. Maslow juga percaya setiap manusia termotivasi untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan yang inheren pada diri manusia sesuai dengan 

waktu, keadaan, dan pengalaman. Kebutuhan dapat dijelaskan dengan 

hierarki dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan Menurut Abraham Maslow 

Penjelasan 5 peringkat hierarki kebutuhan Abraham Maslow yang 

sebagaimana dikutip oleh Mangkunegara (2013: 94) yaitu: 

a. Kebutuhan fisiologis, dijabarkan sebagai kebutuhan mendasar atau 

peringkat bawah, yakni hasrat akan primer, sekunder & tersier.  

b. Kebutuhan keamanan, yakni kebutuhan akan perlindungan jasmani dan 

rohani dari kriminalitas dan perselisihan. 

c. Kebutuhan sosial, yakni kebutuhan akan bersosialisasi, berinteraksi dan 

berbaur untuk diterima oleh masyarakat. 
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d. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan akan rasa segan atau 

mendapatkan kehormatan dari sesama. 

e. Kebutuhan akan aktualisasi diri, yakni kebutuhan untuk memanfaatkan 

keterampilan, kemampuan dan keahlian dalam menyampaikan 

masukkan dengan mengutarakan gagasan, memberikan penilaian dan 

komentar terhadap sesuatu. 

2. Teori Frederick Herzberg 

Frederick Herzberg berpendapat bahwa asas motivasi didasarkan pada dua 

aspek, yaitu aspek higiene dan motivator. Maslow memisahkan setiap 

kebutuhan sehingga menjadi 2 bagian, yakni kebutuhan mendasar atau 

peringkat bawah, serta berpendapat bahwa upaya terbaik dalam memotivasi 

adalah dengan mencukupi kebutuhan tingkat tinggi. Teori ini kerap disebut 

sebagai teori motivasi kesehatan (higienis). Menurut Frederick Hezberg 

setiap individu menghasratkan dua jenis aspek keinginan yaitu: 

a. Keinginan akan kesehatan atau perawatan. Aspek perawatan 

berhubungan dengan hasrat manusia yang berkeinginan untuk 

mendapatkan kenyamanan, kesehatan fisik dan perawatan diri. 

b. Faktor pemeliharaan menyangkut hasrat psikologis seorang individu. 

Hasrat ini mencakup serangkaian keadaan inheren, kepuasan kerja. 

Seandainya tingkat motivasi yang kuat dibangkitkan dalam pekerjaan, 

maka hasil pekerjaan yang baik akan tercipta. 

3. Teori David Mc Clelland 
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David McClelland mengusulkan bahwasanya daya guna seorang individu 

benar-benar dipengaruhi oleh “virus mental” yang terdapat dalam dirinya. 

Virus mental adalah kekuatan mental yang menjadi asas kekuatan 

pendorong seseorang untuk menggapai hasil kerja semaksimal mungkin. 

Virus mental yang dimaksud terdiri atas tiga jenis dorongan, yaitu: 

1. Needs of achievement ( kebutuhan akan  berprestasi) 

2. Needs affiliation (kebutuhan akan berafiliasi) 

3. Needs of Power (kebutuhan akan kekuasaan) 

Berdasarkan teori David McClaelland, pembangunan virus mental berperan 

penting untuk manajer, karena berefektif mengembangkan potensi 

lingkungan kerja. Bertujuan agar instansi produktif dalam mewujudkan 

tujuan utama instansi.  

 

2.1.1.5. Indikator Motivasi 

Adapun indikator motivasi studi penelitian ini dipetik menurut pandangan 

Abraham Maslow dalam Hasibuan (2011: 105) yaitu adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Fisik 

Kebutuhan mendasar yang terdapat dalam instansi seperti hasrat  

karyawan akan upah, seragam dan lain-lain. 

2. Kebutuhan Keselamatan dan Kesehatan 

Kebutuhan akan keselamatan yang terdapat dalam instansi seperti 

tunjangan kesehatan, kecelakaan dan kondisi kerja. 

3. Kebutuhan Sosial 
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Kebutuhan sosial yang terdapat dalam instansi, seperti relasi kolaborasi 

antar pimpinan dengan pekerja dan relasi kolaborasi pekerja dengan 

sesama rekan kerja. 

4. Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan akan penghargaan, seperti penghargaan dan apresiasi atas 

prestasi kerja dari pimpinan, peluang peningkatan jabatan kerja, 

keyakinan, kepercayaan, dan rasa hormat dari sesama rekan kerja. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Hasrat akan pengakuan diri, dengan mengandalkan keterampilan, 

kemampuan dan potensi diri dalam melakukan tugas yang lebih 

menantang untuk mencapai prestasi kerja. 

 

2.1.2. Pelatihan 

2.1.2.1. Pengertian Pelatihan 

Pendapat Rivai & Sagala (2011: 212) dimana pelatihan ialah suatu tahapan 

teratur yang memperbaiki perilaku karyawan dengan tujuan untuk mencapai 

tujuan instansi. Pelatihan melibatkan keterampilan dan kemampuan karyawan 

dalam mengerjakan tugas saat ini, sedangkan menurut Bangun (2012: 201) kaidah 

mempertahankan atau meningkatkan pengetahuan dan keahlian karyawan untuk 

bekerja secara efektif yaitu pelatihan. 

Di kutip dari Widodo (2015: 82) pelatihan adalah serangkaian kegiatan 

pribadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 

secara sistematis, agar mampu menunjukkan tingkat kompetensi dibidangnya 
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masing-masing. Pelatihan adalah proses penyerapan materi yang berpotensi untuk 

karyawan dalam melaksanakan tugas yang sekarang sesuai dengan standar, 

sedangkan Kasmir (2016: 126) berpandapat pelatihan adalah tahapan 

pembentukan dan persiapan karyawan dengan meningkatkan pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, dan kemampuan dalam berperilaku profesional. 

Di kutip dari pengertian menurut para ahli dalam Purwati & Satria (2017) 

menjelaskan pelatihan adalah metode pendidikan yang dilakukan dengan 

memberikan keterampilan kerja tertentu kepada karyawan. Pelatihan adalah 

segmen dari pendidikan yang melibatkan proses pembelajaran dengan tujuan 

untuk meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan formal. Metode-

metode pelaksanaan pelatihan lebih mengutamakan praktek ketimbang teori serta 

jangka waktu pelaksanaan pelatihan relatif lebih singkat.  

Dalam penelitian (Marjaya & Pasaribu, 2019) mengungkapkan bahwasanya 

pelatihan adalah edukasi jangka pendek yang memanfaatkan prosedur 

tersistematis dan terorganisir, sehingga para karyawan dapat menyerap teknik - 

teknik pengerjaan dan keterampilan untuk sasaran tertentu. Pelatihan adalah 

proses sistematis, dirancang untuk menyesuaikan perilaku karyawan guna 

pencapaian tujuan, sedangkan dalam penelitian (Gultom et al., 2019) menyatakan 

pelatihan adalah kegiatan untuk meninggikan kemampuan, keterampilan kerja dan 

tingkat profesionalisme dalam bekerja, dengan tujuan agar bisa meningkatkan 

kemampuan untuk menggapai sasaran perusahaan. 

Berdasarkan beberapa sumber pendapat menurut para pakar dan kutipan dari 

penelitian sebelumnya maka disimpulkan bahwa pelatihan merupakan serangkaian 
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kegiatan pembelajaran atau pendidikan jangka pendek yang dilaksanakan oleh 

individu atau kelompok. Bertujuan untuk mempelajari materi-materi yang mampu 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan keahlian serta 

berperilaku profesional. 

 

2.1.2.2. Tujuan Pelatihan 

Tujuan instansi menyelenggarakan pelatihan kepada karyawan adalah untuk 

meningkatkan dan menyempurnakan kinerja karyawan, dengan harapan karyawan 

mampu beradaptasi dengan tujuan perusahaan. Maka dari itu, sebelum 

menyelenggarakan pelatihan akan di jelaskan terlebih dahulu tujuan pelatihan 

menurut Hasibuan (2010: 70) sebagai berikut: 

1. Produktivitas Kerja 

Melalui pelatihan, daya guna, kualitas dan kuantitas kerja karyawan 

akan semakin memadai. Karena keterampilan teknis, keterampilan 

kemanusiaan, dan keterampilan manajerial karyawan terus di 

tingkatkan. 

2. Efisiensi 

Pelatihan karyawan bermaksud untuk meninggikan daya guna energi, 

menghemat waktu, mengurangi bahan baku dan permintaan alat berat, 

mengurangi pemborosan dan menurunkan biaya produksi. Hal ini 

akan meningkatkan daya saing perusahaan. 

3. Kerusakan 
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Pelatihan karyawan bermaksud untuk menurunkan taraf kerusakan 

pada bahan baku produksi dan peralatan. Hal ini disebabkan oleh 

karyawan yang semakin mahir dalam melakukan pekerjaan. 

4. Kecelakaan 

Pelatihan bertujuan untuk menurunkan taraf kecelakaan kerja pada 

karyawan. Dengan ini anggaran medis yang harus dikeluarkan instansi 

bisa diminimalisir. 

5. Pelayanan 

Pelatihan bertujuan untuk melatih pemberian pelayanan oleh 

karyawan kepada pelanggan. Karena pemberian pelayanan yang 

bermutu kepada kolega instansi sangat penting. 

6. Moral 

Melalui pelatihan, moral karyawan akan meningkat, karena keahlihan 

dan keterampilan mereka disesuaikan dengan pekerjaan, sehingga rasa 

antusias untuk meyelesaikan pekerjaan mereka semakin tinggi. 

7. Karier 

Melalui pelatihan, peluang pengembangan karir karyawan lebih besar. 

Karena pengembangan karir didasarkan pada keahlian, keterampilan, 

dan potensi kerja seseorang.  

8. Balas Jasa 

Melalui pelatihan, imbalan seperti gaji, upah, insentif karyawan akan 

meningkat dikarenakan kinerja yang semakin membaik. 

9. Konsumen 
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Pelatihan karyawan akan bermanfaat baik bagi konsumen, hal ini 

dikarenakan konsumen akan mendapatkan produk atau layanan yang 

lebih bermutu. 

Tujuan dari pelatihan adalah untuk meninggikan kapasistas produksi, 

kualitas, mempersiapkan tenaga kerja, meninggikan moral tenaga kerja, 

memberikan kompensasi, meninggikan keselamatan kerja, mencegah penurunan 

keterampilan dan kemampuan tenaga kerja serta meningkatkan keterampilan dan 

kemapuan tenaga kerja (Widodo, 2015: 84). Tujuan pelatihan adalah untuk 

menunjukkan bahwasanya pelatihan berperan penting untuk pengembangan 

karyawan dan instansi itu sendiri. 

 

2.1.2.3. Jenis-jenis Pelatihan 

Menurut pandangan Widodo (2015: 86) pelatihan yang kerap 

diselenggarakan oleh instansi pada umumnya adalah: 

1. Pelatihan dalam kerja (on the job training) 

2. Magang (apprenticeship) 

3. Pelatihan di luar kerja (of-the-job training) 

4. Pelatihan di tempat mirip sesungguhnya (vestibule training) 

5. Simulasi kerja (job stimulation) 

 

2.1.2.4. Indikator Pelatihan 

Adapun indikator pelatihan studi penelitian ini dipetik menurut 

Mangkunegara (2013: 62) yaitu adalah sebagai berikut: 
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1. Jenis Pelatihan 

Jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan didasarkan pada 

analisis kebutuhan peningkatan karyawan. 

2. Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan harus spesifik dan terukur, sehingga pelatihan yang 

akan diselenggarakan mampu meningkatkan keterampilan kerja peserta. 

Dengan tujuan agar peserta mampu memahami etika kerja dan 

menjunjung tinggi etika kerja yang harus diterapkan dan mencapai 

sasaran kinerja yang dituntut semaksimal mungkin. 

3. Materi Pelatihan 

Materi pelatihan yang diselenggarakan bisa sebagai pengelolaan 

(manajemen), moral kerja, koordinasi, kedisiplinan, etika bekerja dan 

laporanan pekerjaan. 

4. Metode yang Digunakan 

Metode pelatihan yang digunakan ialah teknik keikutsertaan, seperti 

pertukaran pikiran kelompok, pertemuan, simulasi, permainan peran 

(demonstrasi), permainan, latihan dan pengujian materi serta  kerja 

kelompok dalam ruang kelas serta study visit (kunjungan belajar). 

5. Kualifikasi Peserta 

Karyawan instansi yang memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi 

akan direkomendasikan oleh pimpinan perusahaan untuk diikut sertakan 

ke pelatihan. 

6. Kualifikasi Pelatih 
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Pelatih/instruktur yang menyediakan materi pelatihan harus 

berpengetahuan dan ahli dalam bidangnya yang terkait dengan materi 

pelatihan sebagai persyaratan kualifikasi. 

7. Waktu (Banyaknya Sesi) 

Jumlah tahapan pelatihan mencakup 67 sesi pembahasan materi dan 3 

sesi pembukaan dan penutupan. Oleh karena itu, jumlah sesi pelatihan 

adalah 70 sesi. Semakin banyak pelatihan yang diterima karyawan, 

semakin tinggi kemampuan dan keterampilan karyawan.  

 

2.1.3. Kinerja 

2.1.3.1. Pengertian Kinerja 

Dikutip dari pandangan Hasibuan (2012: 34) mengemukakan kinerja 

adalah pencapaian prestasi kerja oleh seorang individu saat melaksanakan 

kewajiban yang diberikan kepadanya  berdasarkan keterampilan, pengalaman, 

keseriusan, dan waktu, sedangkan menurut (Kaswan, 2012: 187) kinerja adalah 

tingkat penyelesaian seseoang dalam suatu periode waktu tertentu secara 

keseluruhan.  

Dikutip dari Widodo (2015: 131) menjelaskan kinerja merupakan hasil 

pekerjaan menyerupai fisik ataupun nonfisik yang telah dilakukan, sedangkan 

dalam Mangkunegara (2016: 67) mengungkapkan kinerja ialah hasil pekerjaan 

secara kualitas dan kuantitas yang dilakukan karyawan berdasarkan kewajiban 

yang di bebankan kepada mereka. 
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Dikutip dari pengertian menurut para ahli dalam penelitian yang dilakukan 

(Purwati & Satria, 2017) menjelaskan kinerja adalah taraf pencapaian hasil 

pelaksanaan kewajiban spesifik diskriminatif. Istilah kinerja mengacu pada kinerja 

kerja atau kinerja sesungguhnya atau kualitas dan kuantitas pekerjaan yang harus 

digapai setiap individu ketika melakukan pelaksanaan mengenai kewajibannya.  

Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Sulasri & Suhardi (2017) 

menjelaskan kinerja adalah paparan jenjang pencapaian dari implementasi 

kegiatan perencanaan kebijakan dalam mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi 

instansi sebagaimana diuraikan dalam strategic planning suatu instansi, 

sedangkan pengertian kinerja dalam penelitian Nababan & Siagian (2020) adalah 

hasil dari alur kerja spesifik yang di rencanakan pada waktu dan tempat dari 

karyawan serta instansi terkait. Kinerja adalah tanggung jawab atau kewajiban 

yang diberikan instansi oleh setiap karyawan untuk meningkatkan hasil kerja, baik 

dalam bentuk kualitas maupun kuantitas 

Berdasarkan beberapa sumber pendapat menurut para pakar dan kutipan 

dari penelitian sebelumnya maka di tarik sebuah kesimpulan bahwa kinerja ialah 

prestsi kerja, baik dalam bentuk kualitas atau kuantitas pekerjaan yang dilakukan 

seseorang atau individu dalam bentuk fisik atau non-fisik, saat menyelesaikan 

tugas atau kewajiban tertentu. 

 

2.1.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Adapun faktor-faktor kinerja karyawan disebabkan oleh beberapa aspek 

menurut pendapat Kasmir (2016: 189-193) yaitu: 
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1. Keterampilan dan keahlian 

Keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Tingginya 

tingkatan keterampilan dan keahlian seseorang, semakin banyak 

kemampuan seeseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan 

benar.  

2. Pengetahuan 

Pengetahuan terkait pekerjaan. Seorang dengan pengetahuan terkait 

pekerjaan yang baik akan memberikan prestasi yang bentuk dalam 

pengerjaan yang telaten, ataupun sebaliknya. Seseorang dengan 

pengetahuan kerja yang minim memberikan dampak prestasi kerja 

yang tidak memuaskan. 

3. Rancangan kerja 

Rencana kerja yang dapat membantu karyawan mencapai tujuan 

mereka. Ini berarti bahwa setiap pekerjaan yang mempunyai desain 

yang baik, itu akan membuatnya lebih mudah untuk melakukan 

pekerjaan dengan sempurna. 

4. Motivasi kerja 

Kekuatan yang menginspirasi individu untuk bekerja. Jika seseorang 

individu menyandang hasrat internal atau eksternal yang kuat, maka 

karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu. 

5. Kepemimpinan 
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Sikap dan tingkah laku pemimpin dalam memerintahkan bawahan 

mereka untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang 

mereka berikan. 

6. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja adalah perasaan seseorang sebelum dan sesudah 

bekerja. Hasil kerja yang baik menandakan karyawan merasa senang 

atau bersemangat dalam bekerja. 

7. Loyalitas 

Loyalitas karyawan adalah ketersediaan karyawan untuk 

mempertahankan pekerjaan mereka dan membela instansi dimana 

mereka bekerja. 

8. Komitmen 

Komitmen berarti karyawan mematuhi kebijakan isntansi di tempat ia 

bekerja. 

9. Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah upaya karyawan untuk melakukan pekerjaan 

dengan serius. Disiplin kerja dapat berbentuk waktu, misalnya selalu 

hadir tepat pada waktunya, dan  mengikuti instruksi yang di berikan 

ke dia. Karyawan yang disiplin akan memengaruhi kinerja. 

Diantara beberapa faktor diatas yang mempengaruhi kinerja karyawan, 

peneliti hanya mengusulkan dua faktor yang akan digunakan sebagai objek 

penelitian, yaitu motivasi kerja dan pelatihan. 
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2.1.3.3. Indikator Kinerja 

Adapun indikator kinerja studi penelitian ini dipetik menurut Kasmir 

(2016: 208-210) yaitu adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas (mutu) 

Kualitas adalah jenjang penyelesaian sebuah kegiatan yang hasilnya 

mendekati kesempurnaan. Semakin sempurna produk, semakin baik 

kinerjanya.  

2. Kuantitas (jumlah) 

Penskalaan kinerja bisa dilaksanakan dengan memantau kuantitas 

(jumlah) yang di hasilkan setiap seorang individu. Semakin banyak 

yang dihasilkan semakin baik kinerjanya. Sebaliknya, jika semakin 

sedikit yang dihasilkan semakin tidak baik kinerjanya. 

3. Waktu (jangka waktu) 

Batas waktu penyelesaian pekerjaan akan diberikan. Ini menandakan 

bahwa waktu penyelesaian pekerjaan terdapat batas waktu minimal 

dan batas waktu maksimal yang harus dipenuhi. 

4. Kerjasama antar karyawan 

Kinerja biasanya terkait dengan kolaborasi antara karyawan dengan 

karyawan dan antara pemimpin dan karyawan. Kolaborasi ini kerap 

disebut sebagai kolaborasi antar individu. Dalam kolaborasi ini, 

karyawan diukur apakah mampu berkolaborasi.  

5. Penekanan biaya 
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Sebelum melakukan kegiatan. biaya yang di keluaran untuk setiap 

kegiatan perusahaan telah dianggarkan. Ini berarti biaya yang 

dianggarkan adalah referensi yang bertujuan agar tidak melebihi dari 

biaya yang telah dianggarkan. 

6. Pengawasan 

Melalui pengawasan, karyawan akan menyandang rasa tanggung 

jawab yang tinggi untuk pekerjaan mereka. Jika terjadi kesalahan 

dalam bekerja, lebih memudahkan untuk mengoreksi dan melakukan 

perbaikan sesegera mungkin. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Dalam studi penelitian ini, ditampilkan berbagai macam penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu terkait dengan variabel 

motivasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan, yaitu: 

1. Peneliti (Purwati & Satria, 2017) yang melakukan penelitian yang berjudul 

“The Effect of Recruitment, Motivation and Job Training to Employee 

Performance at CV Skala Sport Pekanbaru”. Penelitian memakai variabel 

independen motivasi kerja dan pelatihan terhadap variabel dependen kinerja 

karyawan. Perolehan hasil dari penelitian ini di tarik sebuah kesimpulan 

variabel motivasi dan pelatihan secara parsial maupun simultan berpengaruh 

signifikan mengenai variabel kinerja karyawan. 

2. Peneliti (Sujatmiko & Realize, 2018) melakukan penelitian yang berjudul 

“Effect of Motivation and Discipline on Employees Performance of PT 
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Cipta Catur Mahkota”. Penelitian ini menggunakan variabel independen 

motivasi dan disiplin terhadap variabel dependen kinerja karyawan. Hasil 

dari penelitian ini menarik sebuah kesimpulan variabel motivasi dan disiplin 

secara parsial maupun simultan berpengaruh secara signifikan mengenai 

variabel kinerja karyawan. 

3. Peneliti (Patmawati & Realize, 2018) yang melakukan penelitian yang 

berjudul “The Effect of Motivation and Discipline toward Performance of 

Employee on PT Sempurna Readymix Concrete”. Penelitian ini memakai 

variabel independen motivasi kerja dan pelatihan terhadap variabel 

dependen kinerja karyawan. Perolehan hasil penelitian ini menarik sebuah 

kesimpulan variabel motivasi dan disiplin secara parsial maupun simultan 

mempengaruhi secara signifikan mengenai variabel kinerja karyawan. 

4. Peneliti (Siagian & Falentino, 2019) yang melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada PT Kansai Indo Warna”. Penelitian ini menggunakan variabel 

independen kompensasi dan motivasi terhadap variabel dependen kinerja 

karyawan. Perolehan hasil mengenai penelitian ini menyampaikan bahwa 

variabel kompensasi dan motivasi secara parsial maupun simultan 

mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 

5. Peneliti (Laia, 2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pelatihan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT ISS 

Indonesia Cabang Medan”. Penelitian ini memakai variabel independen 

pelatihan kerja dan motivasi terhadap variabel dependen kinerja karyawan. 
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Hasil penelitian ini menarik sebuah kesimpulan bahwa variabel pelatihan 

kerja dan motivasi secara parsial maupun simultan mempengaruhi secara 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 

6. Penelitian yang diteliti oleh (Suratman, 2019) yang berjudul penelitian 

“Pengaruh Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT 

Batam Mega Baja”. Penelitian ini menggunakan variabel independen 

motivasi dan kepuasan kerja terhadap variabel dependen kinerja karyawan. 

Hasil dari penelitian ini menarik sebuah kesimpulan variabel motivasi dan 

kepuasan kerja secara parsial maupun simultan yang mempengaruhi variabel 

kinerja karyawan secara signifikan. 

7. Penelitian yang diteliti oleh (Afif & Dudija, 2019) dengan judul penelitian 

“Influence of Work Motivation and Training toward Employee Performance 

In The Directorate of Human and General Resources of PT Pos”. Penelitian 

ini memakai variabel independen motivasi kerja dan pelatihan terhadap 

variabel dependen kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan 

bahwa variabel motivasi kerja dan pelatihan secara parsial maupun simultan 

memepengaruhi variabel kinerja karyawan secara signifikan. 

8. Peneliti (Firwish & Suhardi, 2020) melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Motivasi, Disiplin Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Di PT Graha Dwi Perkasa”. Penelitian ini memakai variabel independen 

motivasi, disiplin dan kompensasi terhadap variabel dependen kinerja 

karyawan. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa variabel motivasi, 
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disiplin dan kompensasi secara parsial maupun simultan mempengaruhi 

secara signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 

9. Peneliti (Mali, 2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Motivasi Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Fluid 

Sciences Batam”. Penelitian ini memakai variabel independen motivasi dan 

kompensasi terhadap variabel dependen kinerja karyawan. Hasil penelitian 

ini menarik sebuah kesimpulan bahwa variabel motivasi dan kompensasi 

secara parsial maupun simultan mempengaruhi secara signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Astri Ayu 

Purwati & 

Hendri 

Satrian 

(2017) 

The Effect of 

Recruitment, 

Motivation and Job 

Training to Employee 

Performance at CV 

Skala Sport 

Pekanbaru 

1. Secara parsial menyatakan 

motivasi dan pelatihan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Secara simultan menyatakan 

motivasi dan pelatihan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2 Wahyu Arif 

Sujatmiko & 

Realize 

(2018) 

Effect of Motivation 

and Discipline on 

Employees 

Performance of PT 

Cipta Catur Mahkota 

1. Secara parsial menyatakan 

motivasi dan disiplin 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Secara simultan menyatakan 

motivasi dan disiplin 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

3 Dewi 

Patmawati & 

Realize 

(2018) 

The Effect of 

Motivation and 

Discipline Toward 

Performance of 

Employee on PT 

Sempurna Readymix 

Concrete 

1. Secara parsial menyatakan 

motivasi dan disiplin 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Secara simultan menyatakan 

motivasi dan disiplin 

berpengaruh signifikan 
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terhadap kinerja karyawan. 

4 Falentino & 

Mauli 

Siagian 

(2019) 

Analisis Kompensasi 

Dan Motivasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT 

Kansai Indo Warna 

1. Secara parsial menyatakan 

kompensasi dan motivasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Secara simultan menyatakan 

kompensasi dan motivasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Lanjutan 

5 Malatina Laia 

(2019) 

Pengaruh Pelatihan 

Kerja Dan Motivasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT 

ISS Indonesia Cabang 

Medan 

1. Secara parisal menyatakan 

pelatihan kerja dan motivasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Secara simultan menyatakan 

pelatihan kerja dan motivasi 

berpengaruh simultan 

terhadap kinerja karyawan. 

6 Suratman 

(2019) 

Pengaruh Motivasi 

Dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT Batam 

Mega Baja 

1. Secara parsial menyatakan 

motivasi dan kepuasan kerja 

berpegaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Secara simultan menyatakan 

motivasi dan kepuasan kerja 

berpegaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

7 Luthfi Seftian 

Afif & 

Dudija 

(2019) 

Influence of Work 

Motivation and 

Training Toward 

Employee 

Performance in The 

Directorate of Human 

and General 

Resources of PT Pos 

1. Secara parsial menyatakan 

motivasi dan pelatihan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Secara simultan menyatakan 

motivasi dan pelatihan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

8 Sammy 

Firwish & 

Suhardi 

(2020) 

Pengaruh Motivasi, 

Disiplin Dan 

Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Di 

PT Graha Dwi 

Perkasa 

1. Secara parsial menyatakan 

motivasi, pelatihan dan 

kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja. 

2. Secara simultan menyatakan 

motivasi, pelatihan dan 
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kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

9 Viktor 

Manek Mali 

(2020) 

Pengaruh Motivasi 

Kerja Dan 

Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan PT 

Fluid Sciences Batam 

1. Secara parsial menyatakan 

motivasi kerja dan 

kompensansi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Secara simultan menyatakan 

motivasi kerja dan kompensasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

Sumber: Peneliti, 2020 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Sesuai kajian teori, penelitian terdahulu dan uraian permasalahan yang 

sudah dikemukakan diatas, berikut ini adalah adalah kerangka pemikiran yang 

diteliti yakni: 

 H1 

 

 H2 

 

  H3 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

2.4. Hipotesis 

Sesuai dengan kajian teori yang dipetik menurut pandangan para pakar, 

penelitian terdahulu dan permasalahan yang sudah dikemukakan atau dipaparkan 

pada penjelasan sebelumnya, berikut ini adalah penetapan hipotesis yakni: 

H1 =  Motivasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT Wonder Trend Indonesia 

Pelatihan (X2) 

Motivasi (X1) 

Kinerja (Y) 
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H2 =  Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT Wonder Trend Indonesia 

H3 =  Motivasi dan Pelatihan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT Wonder Trend Indonesia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

3.1.1. Desain Penelitian 

Pelaksanaan studi penelitian ini, penggunaan desain studi penelitian 

sangatlah krusial untuk melaksanakan penelitian. Peneliti tidak bisa melaksanakan 

penelitian dengan benar tanpa desain penelitian. Dalam pandangan Sugiyono 

(2013: 2) metode ilmiah yang berfungsi untuk memperoleh data dengan maksud 

dan sasaran tertentu adalah metode penelitian.  

 

3.2. Operasional Variabel 

Dikutip dari Sugiyono (2013: 60) penetapan perihal untuk dipelajari guna 

untuk memperoleh informasi dan menarik kesimpulan adalah variabel penelitian. 

Sesuai judul penelitian yang diteliti, terdapat tiga variabel yang akan diteliti 

mengenai penelitian yaitu Motivasi (X1) dan Pelatihan (X2) terhadap Kinerja (Y).  

 

3.2.1. Variabel Independen 

Dalam Sugiyono (2013: 59) menjelaskan bahwa adanya perubahan kepada 

variabel dependen yang disebabkan atau pemicunya adalah variabel independen. 

Variabel independen umumnya disebut sebagai variabel prediktor, variabel bebas, 

variabel tidak terikat atau variabel yang mempengaruhi. Motivasi (X1) dan 

Pelatihan (X2) adalah variabel independen dalam pelaksanaan penelitian ini. 
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3.2.1.1. Motivasi 

Di kutip dari Hasibuan (2011: 95) tenaga pendorong yang menginspirasi 

gairah seorang individu untuk bekerja, membuat mereka ingin berkolaborasi, 

berkontribusi secara efektif dan terkonsolidasi dengan semua kekuatan dan upaya 

untuk mendapatkan kepuasan disebut motivasi, sedangkan Sutrisno (2013: 109) 

mengemukakan motivasi adalah daya dorongseorang untuk melaksanakan 

kegiatan yang spesifik, motivasi kerap diartikan sebagai aspek yang menginspirasi 

seseorang. Indikator motivasi pada penelitian ini diambil menurut pandangan 

Abraham Maslow dalam Hasibuan (2011: 105) ialah: 

1. Kebutuhan Fisik 

2. Kebutuhan Keselamatan dan Kesehatan 

3. Kebutuhan Sosial 

4. Kebutuhan Penghargaan 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

 

3.2.1.2. Pelatihan 

Pendapat Rivai & Sagala (2011: 212) pelatihan ialah tahapan teratur yang 

memperbaiki perilaku karyawan dengan tujuan untuk mencapai tujuan instansi 

sedangkan, menurut Bangun (2012: 201) kaidah mempertahankan atau 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian karyawan untuk bekerja secara efektif 

yaitu pelatihan. Indikator pelatihan pada penelitian ini diambil menurut 

Mangkunegara (2013: 62) ialah: 

1. Jenis Pelatihan 
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2. Tujuan Pelatihan 

3. Materi Pelatihan 

4. Metode Pelatihan 

5. Waktu (Banyaknya Sesi) 

 

3.2.2. Variabel Dependen 

Dalam pandangan Sugiyono (2013: 39), variabel dependen yaitu variabel 

yang dipicu oleh variabel independen. Variabel dependen sering disebut sebagai 

variabel ketergantungan, terikat atau variabel yang dipengaruhi Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Kinerja (Y). 

 

3.2.2.1. Kinerja 

Pendapat Hasibuan (2012: 34) kinerja yaitu pencapaian prestasi kerja oleh 

seorang individu saat melaksanakan kewajiban yang diberikan kepadanya  

berdasarkan keterampilan, pengalaman, keseriusan, dan waktu, sedangkan 

menurut (Kaswan, 2012: 187) kinerja adalah tingkat penyelesaian seseoang dalam 

suatu periode waktu tertentu secara keseluruhan. Indikator kinerja dalam 

penelitian ini diambil menurut Kasmir (2016: 208-210) ialah : 

1. Kualitas (mutu) 

2. Kuantitas (jumlah) 

3. Waktu (jangka waktu) 

4. Kerjasama antar karyawan 

5. Pengawasan 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel X1, X2 dan Y (Motivasi, Pelatihan dan Kinerja) 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Motivasi 

(X1) 

Motivasi adalah tenaga 

pendorong  yang menginspirasi 

gairah seorang individu untuk 

bekerja, membuat mereka ingin 

berkolaborasi, berkontribusi 

secara efektif dan 

terkonsolidasi dengan semua 

kekuatan dan upaya untuk 

mendapatkan kepuasan 

(Hasibuan, 2011 :95) 

1. Kebutuhan Fisik 

2. Kebutuhan 

Keselamatan dan 

Kesehatan 

3. Kebutuhan Sosial 

4. Kebutuhan 

Penghargaan 

5. Kebutuhan 

Aktualisasi Diri 

Likert 

Pelatihan 

(X2) 

Pelatihan adalah proses 

sistematis yang memperbaiki 

perilaku karyawan dengan 

tujuan untuk mencapai tujuan 

instansi (Rivai & Sagala, 2011: 

212). 

1. Jenis Pelatihan 

2. Tujuan Pelatihan 

3. Materi Pelatihan 

4. Metode Pelatihan 

5. Waktu (Banyaknya 

Sesi) 

Likert 

Kinerja 

(Y) 

Kinerja adalah pencapaian 

prestasi kerja oleh seorang 

individu saat melaksanakan 

kewajiban yang diberikan 

kepadanya berdasarkan 

keterampilan, pengalaman, 

keseriusan, dan waktu 

(Hasibuan, 2012: 34). 

1. Kualitas (mutu) 

2. Kuantitas (jumlah) 

3. Waktu (jangka 

waktu) 

4. Kerjasama antar 

karyawan 

5. Pengawasan 

Likert 

Sumber: Peneliti, 2020 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Pendapat Sanusi (2011: 87) populasi ialah sekumpulan elemen dengan 

karakteristik spesifik diskriminatif yang berfungsi untuk penarikan kesimpulan.  

Sedangkan dalam Sugiyono (2013: 80) mengemukakan populasi ialah subjek atau 

objek dengan karakteristik spesifik diskriminatif yang terdapat di suatu wilayah 

generalisasi. Berfungsi untuk diteliti dan penarikan kesimpulan. Penggunaan 

popiulasi dalam penulisan ini sebesar 105 karyawan PT Wonder Trend Indonesia. 
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3.3.2. Sampel 

Sampel ialah keseluruhan total dan karakteristik spsesifik diskriminatif yang 

terdapat dalam populasi (Sugiyono, 2013: 81). Studi penelitian ini memanfaatkan 

non-probability sampling. Penafsiran Sugiyono (2015: 154) kemampuan dalam 

pengambilan sampel yang setiap elemen-nya tidak diberikan peluang yang sama 

untuk dijadikan sampel yaitu Non-probability sampling. Peneliti memakai teknik 

pengambilan sampling jenuh, dimana pengambilan dalam teknik ini keseluruhan 

populasi akan digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015). Sesuai dengan cara 

pengambilan sampel diatas, sampel yang diambil yaitu 105 sampel, karena jumlah 

populasi dalam studi penelitian ini adalah 105 karyawan. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ialah bentuk tindakan strategis dalam penelitian, 

yang bertujuan untuk memperoleh data. Dikutip dari Sugiyono (2014: 194) data 

primer yaitu perolehan data secara langsung dari sumber asli, dan data sekunder 

yaitu perolehan data secara tidak langsung dari media perantara (misalnya, 

melalui individu atau dokumen lain). 

Teknik pengumpulan data dalam studi penelitian ini yaitu penyebaran 

kuesioner kepada responden, kemudian mengisi di tempat secara langsung. Dalam 

pandangan Sugiyono (2014: 199) kuesioner adalah pemberian serangkaian 

pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden dengan tujuan 

mendapatkan jawaban. Skala likert dimanfaatkan dalam pengukuran instrumen 

pada studi penelitian ini.  
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Pendapat (Sugiyono, 2013) skala likert adalah skala penilaian persepsi, 

tanggapan dan perilaku individu atau kelompok terkait gejala sosial. Pada model 

skala likert terdapat lima skala yang penlilaian persepsi, tanggapan dan perilaku 

individu atau kelompok dengan memilih skor dalam bentuk pernyataan seperti 

yang ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Skala Likert  

Keterangan Skor 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Netral N 3 

Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Sumber: (Sugiyono, 2013) 

Alat pengolahan data yang digunakan dalam studi penelitian ini yaitu 

aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 25. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Peneliti (Sanusi, 2011) menjelaskan terkait jenis teknik analisa dan teknik 

pengujian yang dimanfaatkan peneliti untuk menganalisa data yang dikumpulkan 

disebut metode analisis data. Teknik pengujian data yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

 

3.5.1. Analisis Deskriptif 

Dalam pandangan (Sugiyono, 2013: 147) mengemukakan analisis deskriptif 

yaitu jenis data statistik berfungsi melakukan penganalisaan data dengan 

mendefinisikan, menguraikan seluruh data yang dikumpulkan sebelumnya, tanpa 

menarik kesimpulan generalisasi atau umum. 
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Jawaban kuesioner studi penelitian ini, yang disebarkan kepada karyawan 

PT Wonder Trend Indonesia digunakan untuk analisis data. Hasil analisis data ini 

akan diproses dengan statistik deskriptif untuk mendapatkan informasi responden 

yang telah menjawab kuesioner. 

Dalam pandangan Muhidin & Abdurahman (2017: 146) menyampaikan 

dalam kriteria analisis deskriptif bisa dilihat sesuai tabel dibawah ini:  

Tabel 3.3 Kriteria Analisis Deskriptif 

Rentangan Kategori Skor Penafsiran 

1,00 – 1,79 Sangat Tidak Baik/ Sangat Rendah 

1,80 – 2,59 Tidak Baik/ Rendah 

2,60 – 3,39 Cukup/ Sedang 

3,40 – 4,19 Baik/ Tinggi 

4,20 – 5,00 Sangat Baik/ Sangat Tinggi 

Sumber:  Muhidin & Abdurahman (2017: 146) 

 

3.5.2. Uji Kualitas Data 

Sebelum data diolah dan dianalisa, perlu dilakukan pengujian kualitas data 

terelbih dahulu.  Uji kualitas data terdiri atas dua jenis pengujian, dimana yang 

pertama ada uji validitas dan yang kedua ada uji reliabilitas. Tindakan peneliti 

dalam studi penelitian ini memakai kuesioner selaku aparat pengukur penelitian 

yang diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. 

 

3.5.2.1. Uji Validitas Data 

Sugiyono (2013: 193) menyampaikan bahwa parameter yang 

mengungkapkan derajat ke-valid-an instrumen adalah uji validitas. Instrumen 

diungkapkan valid apabila mempunyai derajat validitas yang tinggi dan 

sebaliknya, apabila derajat validitas sebuah instrumen rendah maka diungkapkan 
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tidak valid. Peneliti harus memiliki kemampuan untuk mengontrol objek yang 

akan diteliti, serta meningkatkan kemampuan untuk mengukur variabel yang akan 

diteliti, untuk memperoleh hasil yang valid dan reliabel.  

Untuk mengetahui derajat ke-valid-an kuesioner dapat dilihat dari angka 

koefisien pada pengujian Bivariate Pearson (Pearson Product Moment). Angka 

yang mendeskripsikan korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (item–

total correlation) yaitu angka koefisien pada pengujian korelasi (Wibowo, 2012: 

36). Rumus koefisien korelasi Pearson Product Moment yang digunakan untuk 

mencari nilai korelasi, yaitu: 

         

Rumus 3.1 Pearson Product 

Moment 

 

Sumber: (Wibowo, 2012: 51) 

Keterangan: 

𝑟𝑖𝑥 = angka korelasi 

i = skor item 

x = skor total dari x 

Kriteria pengujian validitas adalah membandingkan nilai r hitung yang 

dibanding nilai r tabel, sesuai derajat bebas (n-2) dan pada nilai signifikansi 0.05 

(uji 2 sisi).  Jika (r hitung > r tabel) dapat disimpulkan pernyataan tersebut berkorelasi 

signifikan dan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika (r hitung < r tabel) maka dapat 

disimpulkan pernyataan tersebut tidak berkoreleasi signifikan dan dinyatakan 

tidak valid. 

 

𝑟𝑖𝑥 =
𝑛 ∑ 𝑖𝑥 − (𝑖)(∑𝑥)

√[𝑛 ∑ 𝑖2  − (∑ 𝑖)2 ] [𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2]
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3.5.2.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk memahami seberapa konsisten pada parameter 

pengukuran yang diulang beberapa atau berkali – kali (Wibowo, 2012: 52). 

Reliabilitas memperlihatkan sejauh manakah instrumen dapat diandalkan, 

dijadikan aparat penghimpun data. Semakin tinggi reliabilitas instrumen, semakin 

jauh instrumen tersebut dapat diandalkan (reliabel). 

Metode Cronbach’s Alpha dengan rumus sebagai berikut dapat digunakan 

untuk memperoleh hasil pengukuran reliabilitas： 

 

 

Rumus 3.2 Cronbach's Alpha 

 

 

 

Sumber: (Wibowo, 2012: 52) 

 

Keterangan: 

𝑟11 = reliabilitas instrumen 

k = jumlah butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2

= jumlah varian pada butir 

𝜎1
2 = varian total 

 

Parameter reliabel atau tidaknya instrumen dapat dilihat dari perbedaan 

antara nilai alpha dan nilai koefisien reliabilitas. Jika nilai alpha > 0,6 data 

tersebut dinyatakan reliabel. Sebaliknya, jika nilai alpha < 0,6 data tersebut 

dinyatakan tidak reliabel. Berikut ini adalah tabel kriteria dalam pengukuran 

tingkat reliabilitas: 

𝑟11 = [
k

k − 1
] [1 −  

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎1
2 ] 
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Tabel 3.4 Indeks Koefisien Reliabilitas 

No Nilai Interval Kriteria 

1 < 0,20 Sangat rendah 

2 0,20 – 0,399 Rendah 

3 0,40 – 0,599 Cukup 

4 0,60 – 0,799 Tinggi 

5 0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

Sumber: (Wibowo, 2012: 53) 

 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk memahami data yang diteliti dalam model 

regresi akan memiliki distribusi data yang normal atau tidak normal. Data 

dinyatakan normal apabila hasil pengujian evidensi sesuai dengan parameter yang 

di tentukan dalam metode pengujian evidensi dan sebaliknya, data diyatakan tidak 

normal apabila hasil pengujian evidensi tidak sesuai dengan parameter yang di 

tentukan dalam model pengujian evidensi. Dalam pandangan Wibowo (2012: 62). 

uji normalitas bisa dilakukan dengan memakai cara sebagai berikut: 

1. Histrogram Regression Residual  

Apabila kurva yang dihasilkan oleh histogram regression residual 

berbentuk kurva yang memiliki bentuk yang mirip lonceng atau bell shaped, 

hal itu bisa dinyatakan data yang diuji tersebut berdistribusi normal. 

2. Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Apabila keberadaan titik-titik yang dihasilkan oleh diagram normal P-P plot 

of regression standardized residual berada disekitar garis, maka bisa 

dinyatakan data yang diuji tersebut berdistribusi normal. 
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3. Kolmogorov-smirnov  

Apabila nilai Kolmogorov-smirnov dengan nilai signifikansi (Asym. Sig.2-

tailed) lebih tinggi dari 0,05 maka bisa dinyatakan nilai residual 

terstandarisasi memiliki distribusi data yang normal. 

 

3.5.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan yaitu menguji korelasi linear antar variabel 

independen dalam model regresi. Model dinyatakan baik yaitu terbebas dari gejala 

multikolinearitas. Menurut Wibowo (2012: 87) gejala multikolinearitas bisa 

dideteksi melalui nilai Tolerance atau  nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika 

nilai Tolerance ≥ 0,10 atau nilai VIF < 10, maka bisa dinyatakan model tidak 

terjadi gejala multikolinearitas. 

 

3.5.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam pandangan Wibowo (2012: 93) uji heteroskedastitas bertujuan untuk 

menganalisis gejala heteroskedastisitas pada suatu model regresi. Uji 

heteroskedastitas bisa menggunakan uji park gleyser. Model dinyatakan tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi > nilai alpha 0,05. 

 

3.5.4. Uji Pengaruh 

3.5.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda 
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Analisis regresi linear berganda yaitu penambahan jumlah variabel 

independen yang jumlah sebelumnya terdapat satu atau lebih dari dua variabel 

independen. Analisis ini bertujuan yaitu untuk memahami pengaruh hubungan 

antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang 

dimaksud yaitu Motivasi (X1) dan Pelatihan (X2), sedangkan variabel dependen 

yang dimaksud yaitu Kinerja Karyawan (Y). Dua variabel independen serta  satu 

variabel dependen dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut (Wibowo, 2012: 

127): 

 

Rumus 3.3 Regresi 

Linear Berganda  

 

Sumber: (Wibowo, 2012: 127) 

 

Keterangan: 

 

Y = variabel dependen (Kinerja Karyawan) 

a = nilai konstanta 

x1 = variabel independen pertama (Motivasi) 

x2 = variabel independen kedua (Pelatihan) 

x3 = variabel independen ketiga 

xn = variabel independen ke – n 

e = tingkat kesalahan (error)  

 

 

3.5.4.2. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Y = a + b1x1 + b2x2 +  b3x3 + ⋯ +  bnxn + 𝑒 
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Koefisien determinasi (R2) kurang lebih hampir serupa dengan koefisien (r2) 

akan tetapi, fungsi koefisien determinasi (R2) berbeda dengan koefisien (r2). 

Koefisien determinasi (R2) ini bertujuan mendeterminasikan jumlah persentase 

pengaruh yang di kontribusi oleh variabel independen dalam model regesi secara 

bersama - sama atau simultan terhadap variabel dependen, sedangkan koefisien (r2) 

yaitu koefisien korelasi yang mendeterminasikan korelasi linear antara kedua 

variabel yang dapat berupa positif maupun negatif.  

Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan sejauh manakah model yang 

terbentuk mampu menjelaskan kondisi variasi variabel dependen. Jika Nilai 

koefisien determinasi (R2) semakin besar atau semakin mendekati 1, maka 

peningkatan jumlah dalam variabel independen semakin membaik dan persamaan 

regresi linier berganda juga akan semakin membaik. 

 

3.5.5. Uji Hipotesis 

Tujuan uji hipotesis yaitu mengevaluasi tingkat signifikan koefisien regresi 

linier berganda yang terkait dengan pernyataan pada hipotesis studi penelitian. 

Pengujian hipotesis yang di manfaatkan pada studi penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

 

3.5.5.1. Uji t (Parsial) 

Uji t adalah metode yang digunakan untuk menganalisa pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t ini dapat di 

uji melalui program SPSS. Jika hasil output thitung > ttabel pada SPSS dan nilai 
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signifikannya < 0,05, maka Ha di terima dan Ho di tolak. Hal ini menunjukkan 

bahwasanya terjadi pengaruh variabel independen yang signifikan terhadap 

variabel  

3.5.5.2. Uji F (Simultan) 

Uji F adalah metode yang di gunakan untuk menganalisa pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau 

simultan. Uji F ini dapat di uji melalui program SPSS. Jika hasil output Fhitung > 

Ftabel pada SPSS dan nilai signifikannya < 0,05, maka Ha di terima dan Ho di tolak. 

Fhitung dapat di hitung dengan rumus: 

 

Rumus 3.4 Uji F 

 

Sumber: (Sugiyono, 2011: 235) 

 

Keterangan: 

R2 = Koefisien korelasi ganda 

N = Jumlah anggota sampel 

K = Jumlah Variabel independen 

 

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.6.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu lokasi di mana peneliti melaksanakan studi 

penelitian untuk mendapatkan evidensi yang diperlukan. Berikut di paparkan 

informasi terkait lokasi pada studi penelitian ini yaitu: 

Nama Perusahaan : PT Wonder Trend Indonesia 

F =
R2 /  K

(1 −  R2)/ (n − k − 1)
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Jenis Usaha  : Manufaktur 

Alamat   : Jalan Kerapu RT. 029 RW. 008, Kel. Batu Merah,  

Kec. Batu Ampar, Kota Batam 

Telepon   : 082272832899 

Pemilik Perusahaan : Wang Jian Mei 

 

3.6.2. Jadwal Penelitian 

Studi penelitian yang dilakukan berlangsung selama 5 (lima) bulan atau 

lebih. Terhitung sejak awal bulan Maret 2020 hingga akhir bulan Juli 2020. 

Jadwal studi penelitian ditampilkan pada tabel 3.5 dibawah ini: 

Tabel 3.5 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Tahun/Bulan/Pertemuan Ke 

2020 

Mar Apr Mei Jun Jul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Pengajuan Judul 

Penelitian 

              

2 Studi Pustaka               

3 Penyusunan 

Penelitian 

              

4 Penyusunan 

Kuesioner 

                

5 Pembagian 

Kuesioner 

              

6 Pengumpulan 

Kuesioner 

              

7 Pengolahan 

Data 

              

8 Kesimpulan               

Sumber: Peneliti, 2020 

 


