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ABSTRAK 
 
 
 
 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui Pengaruh Pelatihan 

Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Pindad (persero) Bandung, Model analisis Data 

yang di Gunakan adalah Analisis Regresi Linear Sederhana, Analisis Koefisien 

Korelasi, Koefisien Determinasi, dan Uji t, dari hasil penelitian yang dilakukan 

Disimpulkan Bahwa berdasarkan analisis Linear sederhana yang di hasilkan adalah 

Y = 22,944 + 0,527 X. jika variabel independen (pengaruh pelatihan) 

diansumsikan konstan, maka variabel dependennya (Kinerja Karyawan) akan naik 

sebesar 22.944.Berdasarkan nilai uji koefisien korelasi besarnya nilai R 0,646 

diatas berada dalam derajat kuat dan positif, karena berada antara nilai 0,60 - 0,799 

yang berarti bahwa Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan mempunyai 

hubungan yang kuat. Berdasarkan uji determinasi nilai R square dari hasil 

perhitungan R2 Sebesar 0,417 atau 41.7%. dan dari hasil Adjusted R square 

perhitungan nilai Adjusted R Square sebesar 41.1%. Artinya 41.1% Kinerja 

Karyawan dipengaruhi oleh variabel bebas pengaruh pelatihan. Sedangkan sisanya 

58,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti. Sedangkan untuk (uji t) 

berdasarkan hasil analisis didapat nilai thitung sebesar 8,204 sedangkan nilai ttabel 

dengan confidence level 90% dan df (n-k) = 94, sebesar 1,66123.maka dari hasil 

tersebut keputusan yang dapat diambil yaitu menolak Ho dan menerima Ha, maka 

Pengaruh Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

 
 
Kata Kunci : Pelatihan, Kinerja, Regresi



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research was conducted to see and know the Effect of Training on 

Employee Performance at PT. Pindad (Persero) Bandung, Data analysis model 

used is Simple Linear Regression Analysis, Correlation Coefficient Analysis, 

Determination Coefficient, and t Test, from the results of research conducted It was 

concluded that based on the simple Linear analysis generated is Y = 22,944 + 

0.527 X If the independent variable (the effect of training) is assumed to be 

constant, the dependent variable (Employee Performance) will increase by 22,944. 

Based on the correlation coefficient test the magnitude of R value of 0.646 above is 

in strong and positive degrees, because it is between 0.60 - 0.799 which means that 

the Effect of Training on Employee Performance has a strong relationship. Based 

on the determination of the R square test value from the calculation of R2 equal to 

0.417 or 41.7%. and from the Adjusted R square results the calculation of the 

Adjusted R Square value is 41.1%. It means that 41.1% of employee performance is 

influenced by the independent variable of training. While the remaining 58.9% is 

influenced by factors not examined. Whereas for (t test) based on the analysis 

results obtained a tcount of 8.204 while the ttable with a confidence level of 90% 

and df (nk) = 94, amounting to 1.66123. Then from these results the decision that 

can be taken is to reject Ho and accept Ha, the effect of training has a significant 

effect on employee performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu perkembangan penting dalam dunia manajemen sumber daya 

manusia adalah perubahan persfektif MSDM dalam memandang pegawai adalah 

sebagai asset yang paling berharga bagi organisasi perusahaan. Jika pada masa 

lalu individu pekerja lebih dilihat sebagai alat produksi yang bisa diperlakukan 

seenaknya, maka pada hari ini karyawan justru disadari sebagai pelaku penting 

dalam keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan (Tjutju Yuniarsih dan 

Suwatno, 2011:2) menyatakan bahwa : Kesadaran baru tentang keberadaan 

karyawan sebagai aset penting bagi perusahaan atau organisasi inilah yang 

kemudian juga semakin menegaskan peranan strategis MSDM (Manajemen 

Sumber Daya Manusia) dalam sebuah organisasi. Chris Rowley dan Keith 

Jackson(2012:3) dalam hal ini menegaskan bahwa perubahan perspektif MSDM, 

dan peranan strategisnya dalam organisasi tersebut juga melahirkan berbagai 

perubahan dalam berbagai perspektif teoritis yang ada dalam MSDM. 

Pentingnya peranan seorang pekerja dalam perspektif MSDM baru ini tidak 

lepas dari semua kemajuan teknologi serta persaingan global yang membuat 

manajemen di dalam perusahaan berpikir keras untuk memajukan perusahaan yg 

mereka pimpin dalam hal ini dapat bersaing di pasar global, pada hari ini tidak 

terletak pada bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan  
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keuntungan, melainkan pada kemampuannya dalam memelihara segenap asset 

potensial, terutama para pekerjanya yang terampil karena tujuan pada akhirnya 

adalah untuk membuat perusahaan itu kuat baik dari luar maupun dari dalam 

perusahaan. 

PT. Pindad (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN ( Badan 

Usaha Milik Negara) di Indonesia yang bergerak dibidang insdustri manufaktur 

yang berfokus pada Beragam macam produk peralatan pertahanan dan keamanan 

dan peralatan industrial untuk menyuplai segala kebutuhan alutsista lembaga 

pertahanan dalam Negeri, untuk mendukung pembangunan nasional dan secara 

khusus untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara. adapun penjualan 

produk (ekspor) untuk pasar luar Negeri. PT. Pindad (Persero) pada dasarnya 

memiliki tujuan Menjadi Produsen Peralatan Pertahanan dan Keamanan 

terkemuka di Asia pada tahun 2023, melalui upaya inovasi produk dan kemitraan 

startegis, maka dari itu perusahaan berupaya untuk menciptakan dan 

mengembangkan skill kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku SDM di 

dalamnya, untuk meciptakan karyawan yang professionl, kreatif, inovatif, dengan 

focus untuk tujuan perusahaan. Melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, perlu adanya pembaharuan atau pengembangan suatu metode dalam 

bekerja, yaitu dengan cara program pelatihan, proses pembelajaran yang 

melibatkan peningkatkan keterampilan konsep, aturan, atau sikap dalam rangka 

meningkatkan kinerja karyawan. Dengan begitu karyawan akan mendapatkan 

suatu proses pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan 

dan kemampuan dengan tujuan menjadi karyawan yang dapat pemecah masalah 
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pekerjaanya, dan dapat memahami, system prosedur dan pekerjaan yang mereka 

jalankan, pelatihan sebagai suatu proses dimana orang – orang mencapai tujuan 

organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, 

pelatihan dapat dipandang secara sempit dan luas namun demikian, beragam 

bentuk upaya untuk mengembangkan suatu kinerja karyawan.  

Kinerja karyawan akan optimal jika karyawan diberikan pelatihan yang 

memadai. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

penulis melakukan penelitian dengan tema PENGARUH  PELATIHAN  

TERHADAP  KINERJA  PEGAWAI  PADA PT. PINDAD PERSERO 

BANDUNG 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Kinerja karyawan belum optimal. 

2. Belum optimalnya kinerja karyawan diakibatkan oleh kurangnya 

pelatihan. 

3. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh pegawai, dikarenakan 

kurangnya pelatihan. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Seberapa pentingkah Pelatihan karyawan di PT Pindad Persero ? 

2. Bagaimana Kinerja karyawan di PT. Pindad Persero ? 
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3. Seberapa Besar Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja pegawai di PT 

Pindad Persero ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam latar belakang maka penelitian 

ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pelatihan karyawan  di PT Pindad Persero 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan di PT Pindad Persero 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di 

Pindad Persero 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Perusahaan PT Pindad Persero 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

besarnya pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, 

sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam 

pengambilan keputusan terkait dengan program pelatihan 

, serta optimalisasi kinerja karyawan. 

b. Bagi seluruh Pegawai PT Pindad Persero. 

Memberi informasi tentang pelathan dan kinerja 

karyawan agar memberikan gambaran bagi PT. Pindad 

(Persero) dalam merancang program pelatihan yang lebih 

tepat bagi karyawan, dengan harapan mampu 
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menghasilkan kinerja yang optimal dan memberi 

feedback positif bagi PT. Pindad (Persero) 

1.4.2 Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi pengembangan ilmu bidang sumber daya manusia, 

dapat memberikan referensi keterkaitan antara pelatihan, 

kompetensi, dan kinerja karyawan. 

b. Bagi peneliti lain, dapat menjadi referensi bagi peneliti 

yang akan mengangkat tema dan permasalahan yang 

sama. 

c. Bagi peneliti lain juga dapat dijadikan rujukan bagi 

penelitian selanjutnya di PT Pindad persero dalam 

wilayah yang lebih luas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

 

Menurut Sudarwan dan Yunan Danim (2010: 18) mengemukakan bahwa: 

Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaransasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainuntuk mencapai 

tujuan tertentu. 

Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (planning), 

mengorganisasikan (organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan 

(controlling). Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang 

berkesinambungan. 

Untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala 

tindakan dan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan dan 

perhitungan yang rasional. Untuk itu diperlukan langkahlangkah kegiatan dengan 

perumusannya secara jelas dan tegas, agar tujuan program yang dimaksudkan 

dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Pengertian manajemen menurut Handoko 
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(2001:87) menjelaskan bahwa: Manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber 8 daya-sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diambil makna bahwa manajemen 

mengandung arti optimalisasi sumber-sumber daya atau pengelolaan dan 

pengendalian. Sumber-sumber daya yang dioptimalkan, dikelola, dan 

dikendalikan tersebut meliputi sumber daya manusia dan sumber pendukung 

lainnya. Proses tersebut mencakup langkah-langkah perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. 

2.1 Manajemen sumber daya manusia 

2.1.1 Pengertian Manajemen sumber daya manusia 

Manajemen sumber daya manusia punya beberapa pengertian, ini adalah 

beberapa pengertian Manajemen sumber daya manusia menurut beberapa para 

ahli, Menurut mangkunegara (2007 : 42) mengatakan bahwa manajemen sumber 

daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, pelaksaanan, dan pengawasan, terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemisahan tenaga kerja, dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Tju Tju yuniarsih, Suwanto, (2008 : 31) mengatakan bahwa : 

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang 

memfokuskan perhatianya pada peranan sumber daya manusia dalam kegiatan 
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suatu organisasi, dari diantara teori – teori dari para ahli yang sudah di jelaskan 

maka dari itu dapat di simpulkan bahwa manajemen sumber daya adalah ilmu 

yang memfokuskan pada suatu peranan sumber daya manusia seperti perncanaan, 

pengorganisasian dll. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

2.1.2 Fungsi manajemen sumber daya manusia 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008 : 21-23), Fungsi Manajemen 

Sumber Daya Manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasi, 

pelaksanaan, dan pengawasan, terhadap pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

kedisiplinan, dan pemberhentian 

4. Perencanaan 

Perencanaan ( human resources planning ) adalah 

merencanakan tenaga kerja secara efektif serta effisien agar 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

mewujudkan tujuan, perencanaan di lakukan dengan 

menetapkan program karyawan yang telah ditetapkan dengan 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 

pelaksaan, dan pengawasan, terhadap pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, kedisiplinan, dan pemberhentian 

karyawan, program kepegawaian yang baik akan membantu 

tercapainya tujuan perubahan, karyawan, dan masyarakat. 

5. Pengorganisasian 
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Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan 

semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan 

kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan 

organisasi (organisasion chat) organisasi hanya merupakan alat 

untuk mencapai tujuan dengan organisasi yang baik akan akan 

membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara 

atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, 

agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan 

yang berdasarkan kebutuhan sebagaian besar karyawan serta 

berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi 

5. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan 

bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan 

atau kesalahan diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan 

rencana pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisplinan, 

perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi 

lingkungan pekerjaan 

6. Pengadaan 
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Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik 

akan membantu terwujudnya kemampuan. 

7. Pengemabangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan teknis, 

teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan, Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

c. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balasa jasa 

langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang 

kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang di berikan kepada 

perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil 

diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat 

memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas 

upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal 

d. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk 

mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan 

karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling 

menguntungkan, perusahaan mendapatkan laba, karyawan 
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mendapat keuntungan terhadap kinerja nya. Pengintegrasian 

merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, karena 

mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 

e. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua 

karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien 

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan 

bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

c. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud 

tujuan yang maksiamal. Kedisiplinan adalah keinginan dan 

kesadaran untuk mentaati peraturan - peraturan perusahaan dan 

norma-norma sosial. 

d. Pemberhentian 

Pemberhentian adalah putusnya kerja seseorang dengan sebuah 

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan 

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, 

dan sebab - sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang - 

undang No. 12 Tahun 1964. 
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2.2 Pelatihan 

2.2.1 Pengertian pelatihan 

Pelatihan merupakan salah satu upaya dari oganisasi dalam meningkatkan 

kinerja pegawainya. Menurut Andrew (Mangkunegara, 2013 : 43) “Pelatihan 

adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur 

sitematis dan terorganisir dimana pegawai non – manajerial mempelajari 

pengetahuan dan ketermpilan teknis dalam tujuan terbatas. 

Mathis dan Jackson (2010:5) menyatakan : Pelatihan adalah suatu proses 

dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan 

organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, 

pelatihan dapat dipandang secara sempit dan luas. 

Rivai dan Sagala (2011:227) menyatakan bahwa : Pelatihan adalah proses 

secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan 

membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar 

berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. 

TjuTju Yuniarsih, Suwanto(2011:133) menyatakan bahwa  Pelatihan 

merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana para pegawai dapat memperoleh 

atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan dan perilaku yang 

spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. 
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Wexley dan Yukl (Mangkunegara 2013:43) bahwa : pelatihan merupakan 

istilah – istilah yang berhubungan dengan usaha – usaha berencana yang 

diselenggarakan untuk mencapai penguasan skill, pengetahuan dan sikap – sikap 

pegawai atau anggota organisasi ” 

Byars dan Rue (2008:161) menyatakan bahwa : pelatihan adalah: 

“Learning process that involves the acquisition of skills,concepts,rules,or attitude 

to enhance employee performance.” Proses pembelajaran yang melibatkan 

peningkatan keterampilan, konsep, aturan, atau sikap dalam rangka meningkatkan 

kinerja pegawai. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek untuk 

meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, teoritis, konseptual, 

teknis, sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 

sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap 

perusahaan. 

2.2.2 Tujuan Pelatihan 

Tujuan organisasi melaksanakan pelatihan adalah memastikan organisasi 

mendapat imbalan yang terbaik dari modal yang ditanam pada sumber yang paling 

penting (dan sering kali yang paling mahal) pegawainya. Barry Cushway 

(2012:116) menyatakan bahwa secara khusus pelatihan bertujuan untuk: 

Mengembangkan keahlian dan kebutuhan secara individu untuk memperbaiki 

kinerja di suatu perusahaan 
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1. Membiasakan pegawai dengan system, prosedur, dan metode 

bekerja yang baru dijalankan 

3. Membantu pegawai dan pendatang baru menjadi terbiasa dengan 

persyaratan pekerjaan tertentu dan persyaratan organisasi 

2.2.3 Manfaat pelatihan 

Selain pengertian dan tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, pelatihan 

juga memiliki sejumlah manfaat, seperti yang dikemukakan oleh Robinson 

(Marjuki, 2012:28) sebagai berikut: 

1. Pelatihan sebagai alat untuk memperbaiki 

penampilan/kemampuan individu atau kelompok dengan harapan 

memperbaiki kinerja organisasi. Perbaikan - perbaikan itu dapat 

dilaksanakan dengan berbagai cara. Pelatihan yang efektif dapat 

menghasilkan pengetahuan dalam pekerjaan/tugas, pengetahuan 

tentang struktur dan tujuan organisasi, tujuan - tujuan bagian 

tugas masing-masing karyawan dan sasaranya tentang sistem dan 

prosedur, dan lain-lain 

2. Keterampilan tertentu diajarkan kepada pegawai untuk dapat 

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar yang diinginkan 

3. Pelatihan juga dapat memperbaiki sikap-sikap terhadap pekerjaan, 

terhadap pimpinan atau karyawan, sering kali juga sikap-sikap 

yang tidak produktif timbul dari salah pengertian yang disebabkan 

oleh informasi yang membingungkan 
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4. Bahwa pelatihan dapat memperbaiki standar keselamatan kerja 

2.2.4 Prinsip – prinsip pelatihan 

Adapun prinsip pembelajaran merupakan suatu guediline (pedoman) 

dimana proses belajar akan berjalan lebih efektif, semakin banyak prinsip ini 

direfleksikan dalam pelatihan. Dengan demikian prinsip pembelajaran dalam 

pelatihan menurut Rivai dan Sagala (2011:239) adalah : 

1. Partisipasi meningkatkan motivasi dan tanggapan sehingga 

menguatkan proses pembelajaran sebagai hasil partisipasi, peserta 

akan belajar lebih cepat dan memperthankan pembelajaran jangka 

panjang 

2. Pengulangan merupakan proses mencetak satu pola kedalam 

memori pekerja 

3. Relevansi pembelajaran akan sangat membantu apabila materi 

yang dipelajari mempunyai arti yang maksimal. Sebagai contoh, 

instruktur biasanya menjelaskan secara keseluruhan tujuan dari 

pekerjaan kepada peserta pelatihan sebelum menjelaskan tugas – 

tugas khusus. 

4. Pengalihan (transfer) semakin dekat kesesuaian antara program 

kebutuhan pelatihan, semakin cepat pekerja dapat belajar dari 

pekerjaan utama 

5. Umpan balik memberikan informasi kepada peserta mengenai 

progress atau kemajuan yang dicapai, sehingga peserta dapat 
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menyesuaikan sikap untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin 

mereka dapat menjadi tidak puas. 

2.2.5 Metode Pelatihan 

2.2.5.1 Komponen-komponen Pelatihan 

Menurut Mangkunegara, (2011:44) mengemukakan terdapat lima 

komponen pelatihan sebagai berikut: 

1. Tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat diukur. 

2. Para pelatih (trainers) harus memiliki kualifikasi yang memadai. 

3. Materi Pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

4. Metode pelatihan harus sesuai kemampuan karyawan yang 

menjadi peserta. 

5. Peserta pelatihan (trainee) harus memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

2.2.5.2 Tahapan penyusunan Pelatihan 

Menurut Mangkunegara, (2011:45) tahapan – tahapan penyusunan 

pelatihan adalah: 

1. Mengindentifikasi kebutuhan pelatihan. 

2. Menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan. 

3. Menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. 

4. Menetapkan metode pelatihan. 

5. Mengadakan percobaan dan revisi. 



17 
 

 

6. Mengimplementasikan dan mengevaluasi. 

2.2.6. Teknik Pelatihan 

Menurut T. Hani Handoko, (2012:110) ada dua kategori pokok program 

pelatihan manajemen sebagai berikut: 

1. Metode praktis (on-the-job training). 

Teknik-teknik “on the job” merupakan metode latihan yang paling 

banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan 

supervise langsung seorang “pelatih” yang berpengalaman (biasanya 

karyawan lain). Berbagai macam teknik on the job yang biasa digunakan 

dalam prektek adalah sebagai berikut : 

 1. Rotasi Jabatan 

Memberikan kepada karyawan pengetahuan tentang bagian – 

bagian organisasi yang berbeda dan praktek berbagai macam 

keterampilan. 

 2. Latihan  Interuksi Pekerjaan 
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Petunjuk – petunjuk pengerjaan diberikan digunakan terutama untuk 

melatih para pekerjaan mereka sekarang. secara langsung pada 

pekerja dan karyawan tentang cara pelaksanaan 

 3. Magang (Apprenticeships) 

Merupakan proses belajar dari seorang atau beberapa orang yang 

lebih berpengalaman. Pendekatan ini dapat dikombinasikan dengan 

latihan “off – the – job”. Hampir semua karyawan dilatih  dengan 

program-program magang  informal. Asistensi dan internship adalah 

bentuk lain program magang. 

4. Coaching 

Atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada karyawan 

dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Hubungan penyedia dan 

karyawan sebagai bawahan serupa dengan hubungan tutor – 

mahasiswa . 

 5. Penguasaan Sementara 

Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai 

anggota panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. 

Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan 

masalah – masalah organisasional nyata. 
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2.2.7 Dimensi pengukuran hasil penelitian 

Evaluasi terhdap pelaksanaan pelatihan sangat penting dilaksanakan 

karena pada dasarnya implementasi program pelatihan berfungsi sebagai 

transformasi yang perlu terhadap keberhasilanya. Para karyawan yang tidak 

terlatih di ubah menjadi karyawan yang berkemampuan sehingga dapat di berikan 

tanggung jawab yang lebih besar 

Evaluasi pelatihan merupakan suatu proses kegiatan observasi yang 

dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap pelaksanan suatu program latihan 

dengan maksud untuk mengetahui sampai seberapa jauh manfaat latihan tersebut 

dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menilai 

keberhasilan pelatihan tersebut, perlu diadakan evaluasi atau penilaian yang 

sistematis dan tepat. 

Byars  and  Rue  (2008:160)  menyatakan  bahwa  evaluasi  pelatihan 

dapat  dibagi menjadi 4 area, yaitu: 

1. Reaksi : Apakah Peserta Menyukai Pelatihannya.Dalam 

mengevaluasi reaksi peserta, perusahaan harus 

mempertimbangkan materi pelatihan, kemampuan trainer, gaya 

trainer, fasilitas pendukung 

2. Learning: Apakah konsep dan prinsip yang Telah Dipelajari 

Selama pelatihan Fokus terhadap seberapa bagus peserta dalam 

menyerap dan memahami tentang materi pelatihan yang akan 

diterapkan : 
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a) Pretest 

Test yang diberikan untuk mengidentifikasi sejauh mana 

peserta dapat menyerap materi pelatihan selama proses 

pelatihan sedang berlangsung 

b) Posttest 

Tes yang diberikan untuk mengevaluasi sejauh mana 

peserta dapat menyerap materi pelatihan, biasanya 

diberikan setelah pelatihan selesai. 

3. Behavior : Apakah Ada Perubahan Perilaku dari Peserta Setelah 

Mengikuti pelatihan Melihat perubahan perilaku peserta 

pelatihan, dan tahap ini jauh lebih sulit dibandingkan 

mengidentifikasi reaksi dan learning dari peserta. Dan perusahaan 

dapat mengidentifikasi perubahan perilaku peserta dari laporan 

kinerja peserta pelatihan. 

4. Result: Apa Saja Hasil yang Telah Dicapai dari Hasil Pelatihan 

tersebut untuk perusahaan Tujuanya adalah untuk Mengukur 

sejauh mana perubahan yang terjadi seperti; rejust turn – over rate 

( pemecatan karyawan dan pemsukan karyawan baru ) penurunan 

biaya – biaya yang terjadi, peningkatan kuantitas dan kualitas dan 

kualitas produksi 
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2.3 Kinerja  

2.3.1 Pengetian Kinerja 

Kinerja bisa mempengaruhi berlangsungnya kegiatan organisasi 

perusahaan, semakin baik kinerja yang di tunjukan oleh pegawai atau karyawan 

akan sangat membantu dalam perkembangan organisasi atau perusahaan. Kinerja 

pegawai adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi 

kepada organisasi 

Rivai dan Sagala (2011:554) menyatakan bahwa: 

”Kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan” 

Robbins (2009:629) menyatakan bahwa kinerja adalah: 

”Way of thinking about employee performance is a function of the interaction of 

ability, motivation, and oportunity”. Kinerja merupakan sebuah fungsi interaksi 

kemampuan, motivasi, dan peluang untuk berkinerja 

Mangkunegara (2013:67) mengemukakan bahwa kinerja adalah 

”Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan 

kepadanya”. 

Mathis dan Jackson (2010:378) menyatakan bahwa : 

Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada organisasi.
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Perbaikan kinerja baik individu maupun kelompok menjadi pusat 

perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.” Berdasarkan pendapat 

beberapa ahli diatas menunjukan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang 

dihasilkan baik dari segi kualiatas maupun kuantitas pekerjaannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perannya didalam organisasi atau 

perusahaan, dan disertai dengan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

 

2.3.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

Menurut Gibson (Mangkunegara, 2009:10) terdapat tiga faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja yaitu: 

1. Atribut Individu. 

Dengan adanya berbagai atribut yang melekat pada individu akan dapat 

membedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Faktor ini 

merupakan kecakapan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang  

telah ditentukan (capacity to perform) terdiri dari: 

a. Karakteristik demografi, misalnya: umur, jenis kelamin dan 

lain-lain. 

b. Karakteristik kompetisi, misalnya: bakat, kecerdasan, 

kemampuan dan keterampilan. 

c. Karakteristik psikologi, yaitu niliai-nilai yang dianut, sikap dan 

kepribadian. 
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2. Kemampuan untuk Bekerja. 

Dengan berbagai atribut yang melekat pada individu menunjukan adanya 

kesempatan yang sama untuk mencapai suatu prestasi, hanya untuk 

mencapai kinerja yang baik diperlukan usaha. 

3. Dukungan Organisasi. 

Dalam mencapai kinerja karyawan yang tinggi diperlukan juga adanya 

dukungan atau kesempatan dari organisasi/perusahaan. Hal ini untuk 

mengantisipasi keterbatasan baik dari karyawan maupun perusahaan. 

Misalnya : kelengkapan peralatan dan perlengkapan kejelasan dalam 

memberikan informasi. kemauan dalam bekerja keras karena kemauan 

merupakan suatu kekuatan pada individu yang dapat memacu usaha kerja 

serta dapat memberikan suatu arah dan ketekunan. 

Urutan rinci faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

Adapun Menurut Syafri mangkuprawita (2007:155) : 

a. Faktor personal/ Individu, meliputi unsur pengetahuan, 

keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan 

komitmen 

b. Faktor kepemimpinan meliputi aspek kualitas manajer dan team 

leader dalam memberi dorongan semangat arahan dan dukungan 

kerja para karyawan 
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c. Faktor tim meliputi kualitas dukungan dan semangat yang 

diberikan oleh para rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap 

sesame anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim 

d. Faktor system meliputi sytem kerja, fasilitas, atau infrastuktur 

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur 

kinerja organisasi 

e. Faktor intelektual meliputi tekanan dan lingkungan eksternal dan 

internal 

Gambar 2.1 

Kinerja individu, kinerja kelompok, kinerja Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Syafri Mangkuprawira ( 2007 : 156 ) 
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Menurut Syafri Mangkuprawita ( 2007 : 156 ) untuk menciptkan sytem 

manajemen kinerja yang efektif, para pemimpin sangat menentukan dalam 

manajemen kinerja, manajer bertanggung jawab untuk ; 

1. Menciptakan kondisi yang dapat memotivasi karyawan/ pegawai 

2. Melakukan observasi kinerja 

3. Memperbaharui dan menyelesaikan tujuan, standar kerja dan 

kompetensi kerja apabila terjadi perubahan kondisi 

4. Memberikan umpan balik atas kinerja bawahan dan pengarahan 

5. Memfasilitasi upgrading dan pengembangan kemampuan 

karyawan 

6. Memberikan penguatan perilaku untuk mencapai tujuan organisasi 

  

2.3.3 Dimensi kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil penelitian Lazer dan Winkstrom (1977) dalam Rivai dan 

Sagala (2011:563) terhadap formulir penilaian kinerja 125 perusahaan yang ada di 

USA. Faktor yang paling umum Muncul di 61 perusahaan adalah, pengetahuan 

tentang pekerjaanya, kepemimpinan, inisiatif kualitas pekerjaan, kerja sama, 

pengambilan keputusan, kreativitas, dapat diandalakan perencanaan, komunikasi, 

intelegensi ( kecerdasan), pemecahan masalah, pendelegasian, sikap, usaha, 

motivasi dan organisasi, berdsarakan hasil penelitian tersebut, maka aspek - aspek 

kinerja dikelompokan sebagai berikut : 
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1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, 

metode, teknik dan peralatan yang dipergunakan untuk 

melaksanakan tugas serta 

2. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami 

kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit 

masing - masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara 

menyeluruh, yang pada intinya individual tersebut memahami tugas, 

fungsi serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. 

3. Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain kemampuan 

untuk bekerja sama dengan orang lain, memotiasi karyawan, 

melakukan negosiasi dan lain-lain. pengalaman dan pelatihan yang 

diperolehnya 

2.3.4 Strategi Peningkatan Kinerja 

Kinerja yang tidak optimal tentu saja akan membuat pimpinan gundah, 

mengingat turunnya kinerja individu akan berpengaruh langsung atas turunnya 

kinerja kelompok, dan penurunan kinerja kelompok sudah barang tentu 

berpengaruh signifikan pada kinerja organisasi. Menurut lijan poltak sinambela 

(2012:133) ada beberapa strategi peningkatan kinerja pegawai adalah sebagai 

berikut: 

1. Dorongan Positif 

System dorongan positif dapat dirancang berdasarkan prinsip-

prinsip teori dorongan. Dorongan positif melibatkan penggunaan positif 
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untuk meeningkatkan terjadinya kinerja yang diinginkan. Dorongan ini 

didasarkan pada dua prinsip fundamental yaitu orang yang berkinerja 

sesuai dengan cara yang mereka pandang paling menguntungkan bagi 

mereka dan memberikan penghargaan yang semestinya, orang 

dimungkinkan memperbaiki kinerjanya. 

2. Lakukan Audit Kinerja 

Audit kinerja dilaksanakan pada dasarnya untuk mengetahui 

seberapa baik pekerjaan telah dilaksanakan.Tanpa audit, banyak 

pimpinan yakin bahwa operasi mereka berjalan dengan lebih baik 

dibandingkan dengan yang sesungguhnya mereka kerjakan. 

3. Tetapkan standar dan tujuan kinerja 

Standar adalah tingkat minimum kinerja yang diterima. Tujuan 

penetapan standar kinerja ini adalah agar target minimum kinerja yang 

ditetapkan dapat dicapai. Untuk itu, tujuan dan standar haruslah terukur 

dan perlu dinyatakan secara kuantitatif sehingga mudah untuk 

mengukurnya. Penetapan standaran tujuan kinerja sebaiknya melibatkan 

seluruh pegawai, dengan demikian mereka akan memiliki moral dan 

komitmen yang tinggi untuk dapat mencapai tujuan dan standar tersebut. 

4. Berikan umpan balik kepada pegawai mengenai kinerjanya 

Tahap selanjutnya program pendorong positif kinerja pegawai 

afalah memberi pekerja data-data dasar yang mereka butuhkan untuk 

memantau pekerjaannya sendiri standar kinerja untuk kebanyakan 
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pekerjaan tidak dinyatakan dengan jelas standar itu jarang sekali tersedia 

bagi pekerja. Umpan balik memungkinkan pekerja mengetahui apakah 

kinerjanya meningkat atau tetap sama bahkan kemungkinan menurun. 

5. Memberikan pegawai pujian atau imbalan lain terkait dengan 

kinerja. 

Tahap terakhir dari program dorongan positif adalah memberikan 

pegawai pujian atau imbalan lain terkait dengan kinerjanya adalah tahap 

yang teramat penting jika penghargaan berupa pujian atau reward yang 

perlu dinyatakan agar lebih spesifik dan tidak terlalu umum. 

2.4 Kerangka pemikiran 

Kerangka pemikiran menguraikan keterkaitan antar variabel yang menjadi 

fokus penelitian, yaitu antara pelatihan, dan kinerja pegawai. Melalui keterkaitan 

yang didasarkan atas konsep teoritis maupun empiris tersebut akan diperoleh 

gambaran bahwa keterkaitan tersebut telah memperoleh rujukan kuat dari teori 

maupun penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh peneliti lain 

Berdasarkan perumusan masalah maka kerangka konseptual menunjukkan 

hubungan antara variabel independen (Bebas) dengan variabel dependen 

(tergantung). Varibel independen dalam penelitian ini adalah pelatihan (X), 

sedangkan dependen dalam penelitian ini terdiri dari kinerja karyawan (Y). 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono ( 2013 : 64 ) 

Menurut Surakhmad (2004 : 27) “Pengaruh adalah suatu kekuatan yang 

muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapatmemberikan 

perubahan terhadap apa – apa yang ada di sekelilingnya” jadi kesimpulanya 

bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, 

baik benda ataupun orang serta segala sesuatu daya atau kekuatan yang timbul 

dari sesuatu yang ada sehingga mempengaruhi apa saja yang ada di sekelilingya , 

menurut Rivai dan Sagala (2011:227). 

 “Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku 

karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan 

keahlian dan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan saat 

ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk 

mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam 

melaksanakan pekerjaannya”.  
 

Maka dari itu kesimpulanya pelatihan adalah suatu proses dimana orang-

orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan 

organisasi. Oleh karena itu proses pelatihan terikat dengan tujuan organisasi, 

Pelatihan 

 

 Reaksi 

 Kemampuan 

 Pembelajaran 

 Hasil 

Harris, 2000;145 

Kinerja Karyawan 

 

 Sikap 

 Keterampilan 

 Kualitas 

 Kuantitas 

 Pencapaian Kerja 

Mangkunegara, 2009;145 
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pelatihan menyediakan para karyawan dengan pengetahuan yang spesifik dan 

dapat dimengerti dan keterampilan yang digunakan di dalam pekerjaan mereka 

saat ini 

Indikator pelatihan menurut Byars and Rue (2008 : 160) adalah : 

 Reaksi 

 Kemampuan 

 Perilaku 

 hasil 

Sementara kinerja karyawan Menurut Rivai, Basri dalam Lijan Poltak Sinambela 

(2012:6): kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas di bandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah di tentukan terlebih dahulu dan telah di sepakat bersama” jadi 

kesimpulan dari kinerja karyawan itu sendiri adalah suatu hasil kerja karyawan 

selama bekerja di perusahaan tersebut dan mengetahui seberapa besar konstribusi 

dari karyawan tersebut untuk perusahaan Indikator – indicator kinerja karyawan 

menurut Mangkunegara ( 2013 : 67) yaitu : 

 Kualitas 

 Kuantitas 

Jadi kesimpulanya adalah untuk menikatkan suatu kinerja karyawan di butuhkan 

suatu pengembangan dan peningkatan kemampuan salah satu cara yang 



31 
 

 

dilakukannya adalah dengan melakukan program pelatihan yang 

berkesinambungan untuk menciptakan SDM yang lebih produktif dan 

professional 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 

Ho = β, Pelatihan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT. Pindad 

Persero Bandung. 

H1 = β, Pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Pindad 

Persero Bandung 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu disajikan untuk menggambarkan sejauh mana tingkat 

orisinalitas penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 

terdahulu 

Judul Indikator Simpulan 

1 Ninin Non Ayu 

Salman (2012) 

Pengaruh program 

pelatihan dan 

pengembangan karyawan 

terhadap kompetensi 

- Pelatihan 

- Kompetensi 

Pelatihan dan 

pengembangan 

karyawan secara 

simultan berpengaruh 
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karyawan pada kompetensi 

karyawan 

 Aditya Ramdhani 

(2013) 

 Pelaksanaan program 

pelatihan dan kompetensi 

pengaruhnya terhadap 

kinerja karyawan di PT. 

OTTO Pharmacetical 

Industries 

- Pelatihan 

- Kompetesni 

- Kinerja 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan 

antara pelatihan dan 

kompetesi terhadap 

peningkatan kinerja 

karyawan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Yang digunakan 

3.1.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, 

mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun sekunder 

yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian 

menganlisa faktor – faktor yang berhubungan dengan pokok – pokok 

permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data – data yang diperoleh. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (2012 : 2) Yang menyatakan 

bahwa “ Metode penelitian pada dasarya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah 

metode deskriptif dan asosiatif Menurut Sugiyono (2013 : 59) “ Metode 

Deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki”. Adanya Metode deskriptif berkenaan dengan 

keberadaan variabel yang mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih 

(variabel yang berdiri sendiri ) “ Metode Asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”. Dengan demikian 
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metode asosiatif bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih 

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara. 

3.1.2 Jenis dan Sumber Data 

Terdapat 2 Jenis data dalam melakukan penelitian diantaranya adalah 

: Kualitatif dan Kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2011 :14) 

a. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema 

dan gambar. 

b. Sedangkan Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, 

atau data kualitatif dibuat dalam bentuk angka (Scoring). 

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersifat kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2012:137), sumber data dapat dibagi menjadi dua 

garis besar, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Data primer 

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, Data primer merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari objek yang di teliti dalam hal Data yang 

diambil dari perusahaan PT. Pindad (Persero) dengan cara 

memberikan kuisioner terhadap karyawan yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan 
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2. Data sekunder 

Menurut Sugiyono ( 2012 : 137) menyatakan bahwa data 

sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber 

dari literature, buku – buku, serta dokumen perusahaan, Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan artikel dan 

jurnal ilmiah 

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data 

dalam hal ini teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan 

data yang di perlukan dalam kebutuhan penelitian, untuk melakukan penelitian ini 

peneliti melakukan secara langsung kepada perusahaan yang menjadi objek 

penelitian, adapaun teknik pengumpulan data yang diambil diantaranya sebagai 

berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

Penelitian Kepustakaan adalah untuk mendaptakan bahan bacaan 

yang berhubungan dengan penelitian ini, beserta catatan yang di 

dapat selama masa pekuliahan, Penelitian ini di maksud untuk 

menyusun landasan teori yang relevan dengan judul penelitian, 

data di peroleh melalui 

a) berbagai literature –literature  yang berhubngan dengan 

masalah 
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b) memperlajari mata kuliah yang menjadi konsentrasi 

penelitian 

2. Riset Lapangan (Field Research) 

Penulis melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke 

objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang sebenarnya 

tentang data dan informasi mengenai program pelatihan serta 

kinerja karyawan yang di lakukan diperusahaan, penulis 

melaksanakan dengan cara sebagai berikut : 

a) Observasi 

Adalah mengadakan pengumpulan dan pencatatan data 

secara cermat dan sistematis dilokasi penelitian dalam 

waktu tertentu guna mendapatkan informasi yang relevan 

dengan tujuan penelitian 

b) Wawancara 

Yaitu mengadakan percakapan yang berupa pertanyaan 

yang penulis ajukan secara langsung kepada pembimbing 

atau staff SDM yang diberi wewenang untuk memberikan 

jawaban atau penjelasan yang berhubungan dengan 

penelitian 

c) Kuisioner 

Yaitu pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan 
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harapan memberikan respon dengan harapan memberikan 

respon atau jawaban pada daftar pertanyaan tersebut 

3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:119) populasi dapat didefinisikan sebagai 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PT. Pindad (persero) baik non produksi dan produksi yang tahun ini 

mengikuti pelatihan totalnya berjumlah 96 orang dan adapun jumlah keseluruhan 

yang telah mengikuti pelatihan di PT. Pindad ( Persero) baik karyawan maupun 

non karyawan pada tahun 2018  berjumlah 3144 orang 

3.2.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013:121) bahwa “ Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena itu 

dilakukanlah pengambilan sampel. Menurut Arikunto (2007 : 94) Sampel adalah 

sebagian atau wakil dari populasi yang akan di teliti sehingga dapat dikatakan 

bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat benar – benar mewakili 

keseluruhan populasi. Menurut Arikunto (2007 : 95) jika populasi kurang dari 100 

maka lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitianya menjadi penelitian 

populasi, sedangkan subjeknya berjumlah besar maka dapat diambil 10%-15% 

atau 20% - 25 % atau lebih.  
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik probability sampling teknik ini meliputi Simple Random Sampling yaitu 

“pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu” Sugiyono ( 2013 ; 122). 

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan: 

    N      

 1 + (e)2 

=  96 Orang. 

Dimana : 

n = Jumlah Sampel 

N = Populasi 

e = persen toleransi ketidak telitian karena kesalahan, 0,1 % 

n = 
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Untuk pengambilan sampel diatas teknik yang digunakan adalah teknik 

random sampling menurut sugiama (2008 : 75 ) random sampling merupakan 

penarikan sampel masing – masing sub populasi dengan jumlah yang proposional 

3.2.3 Instrumen penelitian 

Setelah seluruh data diperoleh, maka diperlukan suatu alat untuk 

menganalisa guna menguji data-data yang tersedia. Untuk penelitian teori 

digunakan teknik kuisioner. Angket yang disebarkan bersifat tertutup, yaitu 

angket dengan item-item, pertanyaan angket disusun dengan alternatif jawaban 

yang sudah disediakan. 

Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan penulis 

Dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert berhubungan dengan 

pernyataan sikap seseorang terhadap sesuatu. Menurut Sugiyono (2013 : 136): “ 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena 

sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti,yang selanjutnya disebut 

Variabel penelitian. 

Nilai skala yang dihasilkan dikaitkan dengan frekuensi dari jawaban yang 

akan menghasilkan bobot nilai setiap pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya 

bobot nilai skala likert yang akan digunakan yaitu: 
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Tabel 3.1 

Skala likert 

Symbol Kategori Nilai/Bobot 

   

SS Sangat Setuju 5 

   

S Setuju 4 

   

R Ragu – Ragu 3 

   

TS Tidak Setuju 2 

   

STS Sangat Tidak Setuju 1 

   

Sumber : Sugiyono (2013 : 137 ) 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2013: 38) menyatakan bahwa variabel penelitian 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Adapun variabel – variabel berdasarkan hipotesis yang di uji oleh penulis 

adalah: 

1. Variabel Independen 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahanya atau timbulnya variabel dependen ( terikat ), 

biasanya variabel bebas ini dilambangkan dengan (X). Dalam 
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penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah pelatihan 

(X), Pelatihan suatu program untuk mengmbangkan dan 

meningkatkan kemampuan, pengetahuan skill, perilaku karyawan 

2. Variabel Dependen 

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat , karena adanya variabel bebas. biasanya variabel 

ini dilambangkan dengan (Y). Dalam penelitian ini variabel 

terikatnya adalah kinerja karyawan (Y), Kinerja adalah suatu kerja 

nyata yang biasa di sebut sebagai hasil kerja/prestasi kerja. 

Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Pengertian  Indicator Skala 

      

1 Pelatihan TjuTju Yuniarsih, 1. Reaksi  

 (X) Suwanto,(2011:133) 2. Kemampuan  

  

pelatihan merupakan 3. Perilaku 

Ordinal 

   

  penciptaan suatu lingkungan 4. hasil  

  dimana para pegawai dapat Byars and Rue  

  memperoleh atau (2008 : 160)  

  mempelajari sikap,    

  kemampuan, keahlian,    

  pengetahuan dan perilaku    

  yang spesifik yang berkaitan    

  dengan pekerjaan    

      

2 Kinerja Rivai dan Sagala 1. kualitas ordinal 

 karyawan (2011:554) menyatakan 2. kuantitas  

 (Y) bahwa:”Kinerja merupakan Mangkunegara  
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  perilaku yang nyata yang (2013:67)  

  ditampilkan setiap orang    

  sebagai prestasi kerja yang    

  dihasilkan oleh pegawai    

  sesuai dengan perannya    

  dalam perusahaan    
 

3.3.1 Uji Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono ( 2011 : 69 ) Instrumen penelitian adalah semua alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati. Instrument penelitian 

atau suatu alat ukur valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid disini berarti menunjukan derajat ketepatan 

antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat 

dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan instrument reliabel adalah instrument yang 

berkenaan dengan derajat konsistensi data dalam interval tertentu, dan instrument 

penelitian tersebut dapat dikatakan akan tetap meskipun ke esokanya atau lusa 

ketika ditanya tentang data akan tetap menjawab hasil yang sama. 

3.3.2 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2013: 121) mengatakan bahwa: “Validitas adalah 

tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Valid berarti instrumen tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Sebuah data dapat dikatakan valid apabila nilai validitas tersebut diatas 

atau mencapai ≥ 0,30. Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-

masing pernyataan dengan dengan jumlah skor masing-masing variabel. Validitas 
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didefinisikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsinya. Selain itu singarimbun dalam sugiama (2008 : 173 ) 

menyatakan sangat disarankan agar jumlah responden untuk di uji coba minimal 

30 orang atau lebih, Oleh karena itu, penulis menguji tingkat validitas kuesioner 

yang disebarkan kepada para responden. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan software komputer SPSS 20.0. 

 

 

 

r = Koefisien validitas item yang dicari 

X = Skor yang diperoleh dari subjek tiap item 

Y = Skor yang diperoleh dari subjek seluruh item 

N = Banyaknya responden 

∑xy = Total variabel X dan variabel Y  

∑x2 = Total variabel X ( Pelatihan ) 

∑y2 = Total variabel Y ( Kinerja karyawan ) 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

o Jika rxy hitung > r tabel maka pertanyaan dinyatakan valid 

o Jika rxy hitung < r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid 
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3.3.3 Uji Reabilitas 

Uji Reliabilitas Dalam langkah yang ditempuh yaitu sama dengan 

pengujian validitas. Karena output keduanya bersamaan muncul bertujuan untuk 

mengukur suatu kestabilan dan konsistensi skala pengukuran. Menurut Sugiyono 

(2006:137) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama. Untuk mengetahui suatu alat ukur reliable atau tidak dalam penelitian di uji 

dengan menggunakan Croanbach Alpha . 

Untuk menghitung reliabilitas ini dengan bantuan program SPSS, kriteria 

suatu instrumen penelitian dilakukan reliabel dengan menggunakan teknik ini, 

Suatu instrument dapat dikatakan reliable jika memiliki koefisien keandalan 

(reliable) sebesar ≥ 0,60. 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Menurut Sugiyono (2006 : 199) Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian dilakukan dengan 

analisis grafik, yaitu dengan cara melihat grafik normal P-plot of regression 

standardized. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. 

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya 
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maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji statistik lain yang dapat 

digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametriic 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika angka probabilitas > α = 0,1 maka variabel 

terdistribusi secara normal. 

3.4.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Menurut Sugiyono ( 2011 : 204 ) Regresi linear sederhana biasanya 

didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kasual satu variabel independent 

dengan satu variabel dependen, Untuk pengujian hipotesis yang digunakan 

analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk 

memprediksi dan memepelajari seberapa jauh pengaruh antara variabel X dan 

Variabel Y, sehingga dapat menaksir variabel yang satu jika variabel yang lainnya 

diketahui. Persamaan umum regresi linier sederhana adalah: 

Y = a + bx 

Sumber : Sugiyono ( 2013 : 188 ) 

Dimana: 

Y : (Variabel dependen )Pelatihan 

X : ( Variabel Independen ) Kinerja karyawan 

a : konstanta 

b : koefisien regresi 
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3.4.3 Analisis koefisien korelasi 

Analisa korelasi digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan 

antara dua variable atau lebih Menurut M. Iqbal Hasan ( 2009 : 99) koefisien 

korelasi adalah index atau bilangan yang mengukur derajat hubungan, meliputi 

kekuatan hubungan dan bentuk atau arah hubungan antara nilai pelatihan dan 

kinerja karyawan dapat dihitung korelasinya. 

 

 

 

Sumber : Sugiyono (2013: 183) 

Dimana : 

r = Koefesien Korelasi 

N  = Banyaknya sampel yang digunakan 

∑X  = Total Jumlah dari Variabel X 

∑Y  = Total Jumlah dari Variabel Y 

∑X2  = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel X 

∑y2  = Kuadrat dari Total Jumlah Variabel Y 

∑xy = Hasil Perkalian dari Total Jumlah Variabel X dan 

Variabel Y 

Keterangan : 

a. r = -1< 0 atau mendekati 0, atau - 1 artinya hubungan keeratan antar 

kedua variable pelatihan (X) dengan kinerja karyawan (Y) sangat 
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lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali. Korelasi Linear 

Negatif yang kuat atau erat. 

b. r = 1 atau mendekati 1, artinya korelasi antara kedua variable, yaitu 

antara pelatihan (X) dengan kinerja karyawan (Y) Korelasi Linier 

Positif yang kuat atau erat 

c. r positif, artinya korelasi antara kedua variable, yaitu pelatihan (X) 

dengan kinerja karyawan (Y) bersifat searah, artinya pelatihan (X) 

diikuti oleh baik atau buruknya kinerja karyawan (Y). 

Tabel 3.3 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefesien Korelasi 

Interval Koefesien Tingkat Hubungan 

  

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

  

0,20 – 0,399 Rendah 

  

0,40 – 0,599 Sedang 

  

0,60 – 0,799 Kuat 

  

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

  

Sumber : Sugiyono ( 2013 : 184 ) 
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3.4.4 Analisis Koefesien Determinasi 

Koefesien Determinasi dilambangkan dengan ( r2 ) merupakan kuadrat dari 

koefesien korelasi. Koefesien ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah 

variabel yang diduga atau diramal (Y) dipengaruhi oleh Variabel (X). Adapun 

 

Rumusnya adalah: Dimana : 

 Kd = koefisien determinasi 

 

r2 = koefisien korelasi  

3.5 Uji Hipotesis (Uji t) 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel, baik 

variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut yang signifikan secara statistik. 

Menggunakan uji masing – masing koefisien regresi variabel bebas apakah 

mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat. 

Adapun langkah-langkah analisis uji parsial adalah sebagai berikut: 

1. jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan Ha di tolak, ini berarti 

tidak ada pengaruh yang bermakna oleh variabel X dan Y. 

2. jika t hitung > t tabel maka Ho di tolak dan Ha diterima, ini berarti ada 

pengaruh yang bermakna oleh variabel X terhadap variabel Y. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Pelatihan di PT. Pindad (Persero) 

4.1.1.1 Sejarah singkat pelatihan di PT. Pindad ( persero ) 

Pada awalnya adanya suatu program pelatihan di PT. Pindad (persero) 

bandung sudah ada sejak dari zaman perusahaan masih di kuasai oleh pihak asing 

adapun berbagai pelatihan diadakan waktu itu untuk melatih para pegawai atau 

masyarakat lokal untuk bisa merakit senjata dan bom pada masanya, seiring 

perkembangan zaman, berkembang pemikiran untuk membentuk suatu unit kerja 

dengan tugas dan fungsi khusus untuk peningkatan keahlian maka dari itu pelatihan 

pun menjadi faktor penting bagi perusahaan untuk membangun sumber daya manusia 

yang memiliki kompetensi di bidangnya dan dapat memahami apa yang menjadi 

tugas dan tanggung jawabnya dengan begitu di bentuklah satu unit kerja dengan nama 

pendidikan dan pengembangan kepemimpinan yang berada di bawah srtuktural Divisi 

HCPO
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4.1.1.2 Lokasi Pembelajaran & Pengembangan kepemimpinan 

Lokasi tempat pelatihan yaitu : pendidikan, pengembangan dan 

kepemimpinan berada di dalam komplek PT.Pindad (persero) tepatnya di daerah 

lingkungan HCPO (Human Capital, Pengembangan Organisasi) 

4.1.1.3 Kebijakan Pelatihan Pada PT. Pindad (persero) 

Di dalam perusahaan PT. Pindad, SDM memegang peran penting dalam 

melakukan berbagai kerja nyata yang tujuan dasarnya adalah untuk menyukseskan 

suatu visi, misi dan tujuan dari perusahaan, seiring berkembangnya zaman dengan 

banyaknya ilmu, pengetahuan dan teknologi yang terbaru, perlu ada suatu 

pengembangan ilmu dan teknologi di PT. Pindad sendiri untuk dapat bersaing dengan 

perusahaan lain, maka dari itu berbagai program telah di lakukan untuk meningkatkan 

kerja SDM , di tahun 2017 terdapat 5 pelatihan yang di gunakan diantaranya adalah 

6. Diklat dasar 

7. Teknik rekayasa dan produksi 

8. Manajemen perusahaan 

9. Karya siswa 

10. Pengembangan kepemimpinan 

Kebijakan pelaksanaan pelatihan yang di berikan kepada karyawan dilakukan 1 

bulan sekali atau hampir tiap bulan selalu mengadakan pelatihan adapun permintaan 

dari tiap Divisi dalam meningkatkan kinerja Karyawan, pelaksanaan pelatihan sendiri 

dilakukan untuk karyawan yang masih baru dan juga pengembangan yang di berikan 

untuk karyawan lama, untuk pelaksanaan pelatihan bagi karyawan baru 
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memfokuskan pada pengenalan lingkungan kerja, pekerjaan yang akan mereka 

hadapi, mampu meningkatkan dan menyeimbangkan diri dengan karyawan yang 

sudah lama, sedangkan untuk pelatihan bagi karyawan yang lama lebih memfokuskan 

pada pengembangan kemampuan yang sudah mereka miliki serta meningkatkan 

pengetahuan terbaru yang belum mereka miliki, untuk pelatihanya sendiri di berikan 

jangka waktu antara 1 atau 3 bulan, dengan waktu 8 jam/ hari. Untuk tahun 2016 

telah masuk data yang mengikuti pelatihan berjumlah 3144 orang, namun dengan 

jumlah 3144 berbeda dengan jumlah karyawan PT. Pindad (persero) sendiri yang 

berjumlah 2482 orang karyawan, itu di karenakan di setiap pelatihan ada yang 

mengikuti 2 pelatihan yang berbeda, adapun yang mengulang pelatihan yang sama 

dan juga ada dari pihak dari luar perusahaan seperti TNI yang ikut mengikuti 

pelatihan 

 

4.1.1.4 Pelaksanaan Pelatihan di PT. Pindad (Persero) 

Adapun tujuan PT. Pindad dalam melaksanakan pelatihan adalah sebagai berikut 

8. Meningkatkan komunikasi karyawan dalam kerja individu maupun Tim 

9. Memberikan kemampuan untuk mencari solusi yang efektif dan tepat 

10. Meningkatkan produktivitas dan prestasi untuk berproduksi. 

11. Meningkatkan kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai arah 

12. Meningkatkan mutu Pengetahuan dan keterampilan dapat mengurangi 

eror kerja. 
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13. Meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM Mendapatkan SDM 

yang Sesuai. 

14. Lebih memahami apa yang karyawan kerjakan 

15. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. 

4.1.1.5 Bentuk Pelatihan 

Bentuk pelatihan yang dilakukan PT. Pindad (persero) Bandung adalah 

dengan cara On the Job Training dan Off the Job Training. On the Job 

Training adalah suatu proses yang terorganisasi untuk meningkatkan 

ketrampilan, pengetahuan, kebiasaan kerja dan sikap karyawan. Tujuan On 

the Job Training : 

f. Karyawan baru memiliki kebulatan tekad atau sikap kerja yang positif 

menuju prestasi. 

e. Memiliki gambaran atau pengetahuan dan jenis pelatihan yang akan 

dijalankan selama menjadi karyawan. 

f. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, rekan kerja dan 

pekerjaannya. 

On the Job Training diterapkan pada setiap karyawan baru, karyawan yang 

pindah ke bagian lain (mutasi), karyawan yang ganti tugas dan tanggung 

jawabnya dan karyawan yang menunjukkan prestasi kurang baik dalam 

pekerjaannya. 

Keunggulan On the Job Training : 

1. Karyawan bisa bekerja sambil mendapatkan pelatihan. 
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2. Karyawan mendapatkan pelatihan khusus bidang kerjanya. 

3. Prosedur dan teknik kerja bisa dikerjakan dengan benar dan menjadi 

kebiasaan kerjanya. 

4. Pekerja lebih cepat mengenal situasi pekerjaan yang dihadapinya 

(orientasi pekerjaan). 

5. Keterampilan berproduksi dapat dikembangkan lebih cepat. 

6. keinginan pekerja untuk belajar lebih besar, sebab: 

a) Pekerja merasakan kebutuhan pelatihan untuk mengenal pekerjaan 

barunya. 

b) Pekerja dapat melihat hasil pelatihan yang diperolehnya. 

c) Pekerja merasa apa yang mereka kerjakan dapat memberikan manfaat 

bagi perusahaan dan memahami bahwa kesalahan berarti 

pembuangan waktu dan material. 

7. Materi dan metode dapat dibuat lebih spesifik sesuai kebutuhan kerja 

8. Instruksi yang diberikan lebih mudah dipahami oleh pekerja. 

9. Pelatihan di tempat kerja otomatis menuju pelatihan keselamatan kerja. 

 Syarat – syarat pelatihan On the Job Training :

a) Dilaksanakan di tempat kerja. 

b) Pengetahuan atau ketrampilan berupa pengalaman (praktek 

langsung). 

c) Dilaksanakan secara individual. 
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d) Biaya relatif kecil 

 Jenis – jenis pelatihan on the job training

a) Diklat dasar 

 Materi yang dibahas di dalam pelatihan diklat dasar ini adalah 

seperti knowledge sharing, pengenalan lingkungan kerja, 

pemahaman pekerjaan yang akan mereka kerjakan 

b) Manajemen perusahaan 

Materi yang dibahas di dalam pelatihan manajemen perusahaan 

ini adalah pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, dll. 

c) Pengembangan kepemimpinan 

Untuk pengembangan kepemimpinan lebih di fokuskan kepada 

pembelajaran tetang leadership, public speaking, 

2. Teknik rekayasa dan produksi 

Materi yang di bahas seperti pengenalan tempat kerja, K3HL, 

pengenalan produk seperti, senjata, produksi panser, alat berat, 

perawatan mesin, maintenance. 

Sedangakan Off the Job Training dilaksanakan dalam suatu ruangan atau 

kelas (di luar tempaat kerja) dan dilaksanakan secara kelompok. 

Manfaat Pelatihan  Bagi Karyawan: 

4. Pengembangan Karyawan 
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Adalah pengetahuan sistematis menuju tercapainya efisiensi dalam 

pelaksanaan kerja sehari-hari agar dapat dipertahankan untuk 

mengantisipasi tugas di masa mendatang 

5. Pengembangan Karir 

Adalah pengembangan sistematis dalam seleksi karyawan yang 

berprestasi dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang 

lebih besar. 

3. Pengembangan Diri 

Adalah aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu pelatihan 

membantu menumbuhkan minat dan memperluas pengalaman, 

pengetahuan serta ketrampilan 

 Syarat – syarat pelatihan Off the Job Training :

a) Dilaksanakan di luar tempat kerja. 

b) Pengetahuan atau ketrampilan berupa pengalaman (praktek 

langsung). 

c) Dilaksanakan secara individual. 

d) Biaya relatif kecil 

e) Masih Adanya keinginan untuk sekolah/belajar 

jenis pelatihan Off the Job Training 

a) Karya siswa 
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Metode pelatihan yang dilakukan di luar perushaan seperti studi 

banding ke perusahaan lain, melakukan sebuah penelitian, beasiswa 

untuk berkuliah lagi baik di dalam negeri maupun di luar negeri 

4.1.1.6 Evaluasi Pelatihan 

Bentuk evaluasi PT. Pindad (persero) terhadap para peserta pelatihan 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana para peserta menangkap semua 

bentuk pendidikan yang telah di berikan, apakah dapat memberikan dampak 

pada pekerjaanya atau pendidikan yang selama ini di ikuti masih belum dapat 

memberikan perkembangan terhadap pekerjaan di akibatkan beberapa 

faktor,Evaluasi pendidikan pelatihan menjadi tolak ukur seorang pimpinan 

dan bagian pendidikan, pengembangan karyawan terhadap suatu program 

dengan maksud untuk mengtahui sejauh mana program ini dapat menjadi 

manfaat bagi peserta pelatihan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi 

dan produktivitas kerja, maka dari itu perlu adaya suatu program evaluasi 

yang sistematis evaluasi pelatihan dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu: 

1. Reaksi : Apakah Peserta Menyukai Pelatihannya. 

Sejauh ini respon peserta terhadap materi yang di berikan sesuai dengan 

bidang pekerjaan peserta masing – masing karena ada opsi pelatihan yang di 

berikan tergantung pekerjaan apa yang peserta kerjakan, Kemampuan 

trainer dalam menyampaikan materi dapat di mengerti oleh peserta dan tidak 

membuat peserta kebingungan dengan apa yang dibahas karena trainer 

sudah memilih materi yang cocok dan menguasai materi yang di berikan 
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fasilitas pendukung yang selama di berikan pada peserta sudah sesuai 

prosedur tergantung dengan bidang pelatihan apa yang akan di laksanakan, 

seperti, pelatihan kendaraan khusus fasilitas yang di berikan adalah tempat, 

keselamatan, peralatan yang di berikan sudah mencukupi apa yang menjadi 

standard perusahaan 

2. Learning: Apakah konsep dan prinsip yang telah  Dipelajari Selama 

pelatihan? 

Fokus terhadap seberapa bagus peserta dalam menyerap dan memahami 

tentang materi pelatihan yang akan diterapkan : 

a) Pretest 

Test yang di berikan trainer untuk peserta dilaksanakan selama 

pelatihan berlangsung tergantung pada pelatihan yang di lakukan 

untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat memahami materi yang 

di sampaikan 

b) Posttest 

Posttest akan dilakukan pada akhir atau selesai pelatihan yang telah 

dilaksanakan selama 1 atau 3 bulan 

3. Behavior : 

Untuk mengukur perubahan perilaku, setelah mengikuti pelatihan para 

peserta masih harus melakukan beberapa evaluasi secara bertahap Di PT. 

Pindad (persero) Review setelah mengikuti pelatihan sendiri memiliki 3 

tahapan 
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Evaluasi I : selesai pelatihan 

Evaluasi II : 3 bulan setelah pelatihan 

Evaluasi III : 1 bulan setelah evaluasi ke II 

Evaluasi I


Evaluasi 1 (pertama) dilakukan setelah mengikuti pelatihan atau hari terkahir 

dengan untuk mengetahui apakah semua materi yang di sampaikan dapat di 

terima dan diserap dengan baik oleh peserta, dengan membagikan suatu 

lembar evaluasi, mengenai materi – materi pelatihan yang sudah di pelajari. 

 Evaluasi II


Evaluasi yang 2 (kedua) di lakukan 3 bulan setelah evaluasi yang pertama, 

evaluasi yang di lakukan oleh pimpinan setiap divisi dengan tujuan 

mengetahui apakah pelatihan yang sudah di lakukan dapat di aplikasikan 

pekerjaan atau tidak, 

Evaluasi III


Evaluasi tahap 3 (ketiga) dilakukan 1 bulan setelah evaluasi ke dua dengan 

merekap keseluruhan evaluasi kurang lebih memakan waktu 1 bulan, 

perusahaan dapat mengidentifikasi perubahan perilaku peserta dari laporan 

kinerja peserta pelatihan. 

4. Result: 

Setelah semua tahap sudah di lakukan terkahir adalah melihat hasil dari 

keseluruhan yang telah dicapai dari hasil Pelatihan tersebut akan menjadi 

suatu tolak ukur perusahaan untuk berbagai pertimbangkan yang Tujuanya 



59 
 

 

adalah untuk Mengukur sejauh mana perubahan yang terjadi pada pekerjaan, 

namun tentunya tidak semua program selalu berjalan dengan baik masih 

terdapat kekurangan – kekurangan lainnya yang harus di benahi, adapun 

pertimbangan yang dilakukan seperti; memberikan pelatihan kembali dengan 

materi yang sama ataupun pemberian pelatihan dengan materi yang berbeda, 

pemindahan tempat kerja, rejust turn – overrate ( pemecatan karyawan dan 

pemasukan karyawan baru ) penurunan biaya – biaya yang terjadi, 

peningkatan kuantitas dan kualitas dan kualitas produksi, 

4.1.2 Kinerja 

Kinerja adalah perilaku nyata yang di tampilkan sebagai bentuk prestasi kerja 

yang di hasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan, Kinerja 

karyawan memiliki peranan penting untuk kegiatan organisasi karena bertujuan pada 

visi, misi dan tujuan perusahaan, pengelolaan Kinerja pegawai secara efektif 

merupakan salah satu faktor kunci mencakup proses pengukuran hasil kerja pegawai 

secara objektif melalui serangkaian indicator kinerja yang tepat, maka dari itu perlu 

ada suatu metode atau proses penilaian untuk membentuk suatu hasil kinerja itu 

sendiri sesuai dengan standard dan tujuan yang di tetapkan bersama terlebih dahulu, 

adapun metode penilaian Kinerja yang di tetapkan oleh PT. Pindad Persero yaitu : 

 4.1.2.1 Key performance indicator (KPI) 

Key performance indicator (KPI) adalah indicator yang memberikan 

informasi sejauh mana karyawan dapat memberika kontribusi sesuai target kerja yang 

telah di tetapkan, KPI merupakan metode yang di buat untuk setiap pegawai dapat di 



60 
 

 

evaluasi secara lebih obyektif dan terukur, melalui KPI setiap karyawan juga menjadi 

lebih paham mengenai hasil kerja yang di harapkan darinya, hal ini akan mendorong 

karyawan agar bekerja lebih optimal untuk mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, dengan begitu proses pembinaan kinerja karyawan dapat 

dilakukan secara transparan dan sistematis, hasil dari skor KPI yang obyektif dan 

terukur dapat menjadi landasan atau ukuran untuk pemberian reward dan punishment 

karyawan, dengan demikian jika karyawan dengan kinerja bagus akan mendapat 

reward, dan sebaliknya jika yang kerja kurang bagus akan mendapat punishment, dan 

penilaian tersebut akan menjadi patokan untuk rencana jangka pendek dan rencana 

jangka panjang perusahaan, PT. Pindad (persero) sendiri telah di menjadikan KPI 

sebagai metode yang digunakan untuk mengukur Kinerja Karyawan & perusahaan, 

pada pelaksanaanya, KPI dilakukan oleh setiap pimpinan di setiap divisi untuk 

melihat seperti apa kinerja bawahanya, secara periodict (setahun sekali) Nilai KPI 

dihitung oleh atasan/pimpinan, karyawan dan atasan harus memberikan tandatangan 

perseujuan pada kolom yang sudah ada di lembar penilaian-penilaian kinerja dengan 

menggunakan metode KPI (Key Performance Indicator) adalah sebagai berikut: 

 Penilaian aspek keuangan

 Penilaian aspek operasional

 Penilaian aspek pertumbuhan dan pembelajaran

 Penilaian kegiatan
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4.1.2.2 Metode Three Sixty Deggree (360 derajat) 

Metode Umpan Balik 360 derajat adalah tipe pola penliaian kinerja yang 

memberi seseorang untuk mengetahui bagaimana mereka di nilai oleh orang lain, 

termasuk melihat keterampilan dan perilakunya, manfaatnya antara lain untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dan dapat juga memperbaiki komunikasi dengan 

orang lain, PT. Pindad sendiri telah menerapkan metode ini, pelaksanaanya adalah 

dengan melihat penilaian secara menyeluruh dan semua berperan penting terhadap 

penilaian, seperti ketika mengukur kinerja manajer dengan metode ini, semua 

karyawan baik rekan kerja, bawahan serta pimpinan manajer sendiri turut ikut andil 

dalam penilaian, dengan metode umpan balik ini semua akan terlibat dan dapat 

menilai perilaku orang – orang sekitar,dan hasilnya akan terlihat setiap triwulan dan 

keseluruhanya adan diketahui setiap tahunnya. 

Kedua metode ini sangat menentukan bagaimana kinerja dari karyawan PT 

Pindad (Persero) Bandung, sehingga memudahkan manajemen perusahaan dalam 

menentukan keputusan, seperti: 

 Reward – punishment

 Promosi – degradasi

 Transfer

Penilaian kinerja tidak hanya di lakukan dengan 2 metode itu saja namun ada 

beberapa pertimbangan lain seperti daftar hadir kerja, absensi menjadi faktor 

penilaian yang lainnya 
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Tabel 4.1 

Rekapitulasi Data Kehadiran Karyawan  

PT Pindad (Persero) Bandung Tahun 

2013 – 2016 

2015 2016 2017 2018 

        

389223  396645  397455  397134  

 96,15%  96,72%  97,32%  97,53% 

402844  408811  407734  407821  

        

Sumber: Data Diolah  

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Data Sakit Karyawan  

PT Pindad (Persero) Bandung  

Tahun 2013 –2016 

2015 2016 2017 2018 
        

15519  13416  10938  10091  

 3,85%  3,28%  2,68%  2,47% 

402844  408811  407734  407821  

        

Sumber: Data Diolah  
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Tabel 4.3 

Rekapitulasi Data mangkir Karyawan  

PT Pindad (Persero) Bandung  

Tahun 2015 – 2018 

2015  2016  2017 2018  
        

15140,748  9755,076  5142,643  5036,21  

 0,47%  0,30%  0,16%  0,15% 

3234285,5  3278398,25  3290522  3275894,75  

        

Sumber: Data Diolah  

 

Berdasarkan Tabel 4.3 presentase absensi karyawan PT Pindad 

(Persero) Bandung dari tahun 2013 sampai 2016 memperlihatkan suatu 

peningkatan yang signifikan. Ini menunjukan bahwa kedispilinan dan 

tanggung jawab karyawan di PT. Pindad sangat bagus, ini ditujukan juga 

pada persentase yang memperlihatkan bahwa jumlah karyawan yang sakit 

dan mangkir pada pekerjaanya tiap tahun terus mengalami penurunan, 

adapun beberapa penilaian minus yang digunakan perusahaan untuk melihat 

daftar absensi perusahaan 

a) Terlambat masuk kerja 

b) Tidak melakukan absen saat masuk atau pulang kerja 

c) Permisi adalah karyawan yang keluar karna urusan pribadi. 

d) Karyawan yang keluar komplek pada saat jam kerja tetapi tanpa 

sepengetahuan siapapun 
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4.1.3 Gambaran Umum Responden 

4.1.3.1 Deskripsi data 

Data penelitian ini menyangkut 2 (dua) variabel yaitu satu variable bebas (x) 

dan variabel terikat (y), Responden dalam penelitian pengaruh pelatihan terhadap 

kinerja karyawan ini berjumlah 96 orang karyawan di distribusikan pada 2 bagian 

yaitu non produksi dan produksi, jumlah tersebut akan di jadikan sampel untuk 

mengukur sejauh mana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT. Pindad 

(Persero) 

4.1.3.2 Distribusi berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.4 

Distribusi berdasarkan jenis kelamin responden di  

PT. Pindad (persero) Bandung Berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Responden Persentase 

Laki -Laki 69 71.88% 
   

Perempuan 27 28.13% 
   

total 96 100% 
   

Sumber : data diolah  

Tabel 4.4 menunjukan mayoritas jenis kelamin responden adalah pria yang 

berjumlah 69 dengan persentase 71,875 % sedangkan sisanya adalah wanita yang 

berjumlah 29 dengan persentase 28,125%. Hal ini menunjukann bahwa PT. Pindad 

lebih banyak memperkerjakan pria ketimbang wanita 
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4.1.3.3 Distribusi Berdasarkan Usia 

Tabel 4.5 

Distribusi berdasarkan Usia Karyawan di 

PT. Pindad (persero) Bandung 

Usia Responden Persentase 
   

Di Bawah 30 Tahun 24 25.00% 
    

30 - 39 27 28.13% 
    

40 -49 32 33.33% 

Di atas 49 tahun 13 13.54% 
   

total 96 100% 
    

Sumber : data diolah  

Tabel 4.5 menunjukan bahwa usia responden yang di teliti bisa di bilang 

seimbang yaitu di bawah 30 tahun sebanyak 24 orang dengan persentase 25.00%, 30 

– 40 tahun sebanyak 27 orang dengan persentase 28.13%, 40 – 49 tahun sebanyak 32 

orang dengan persentase 33.33%, dan terkahir diatas 40 tahun sebanyak 13 orang 

dengan persentase 13.54% hal ini menunjukan bahwa PT. Pindad (persero) Bandung 

lebih banyak memperkerjakan karyawan yang sudah memiliki banyak pengalaman di 

bidangnya dan loyal terhadap perusahaan, meskipun perlu adanya pembaharuan ilmu 

pengetahuan, dan teknologi yang terus berkembang 
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4.1.3.4 Distribusi Tingkat pendidikan 

Tabel 4.6 

Distribusi tingkat pendidikan responden di PT. Pindad (persero) Bandung 

Terakhir Responden Persentase 
   

SMA/SMK 34 35.42% 
   

D3 18 18.75% 
   

S1 43 44.79% 
   

S2 1 1.04% 

S3 0 0.00% 
   

total 96 100% 
   

Sumber : data diolah  

Tabel 4.6 menunjukan bahwa mayoritas pendidikan responden di PT. Pindad ( 

persero) Bandung adalah pendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 43 orang dengan 

persentase 44.79%, di susul dengan pendidikan SMA/SMK dengan 34 orang dengan 

persentase 35.42%, dan Diploma (D3) dengan 18 orang dengan persentase 18.75% 

dan terkahir Sarjana (S2) yang dengan 1 orang dengan persentase 1.04% 

4.1.4 Instrumen penelitian 

4.1.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. 

Maka dari itu Instrumen validitas adalah syarat utama untuk mengukur hasil 

kuesioner dengan alat ukur yang digunakan akan mendapatkan hasil data (mengukur) 

yang valid. Valid yang digunakan disini adalah untuk mengukur apa yang seharusnya 
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diukur. Sebuah data dapat dikatakan valid apabila nilai validitas tersebut diatas atau 

mencapai ≥ 0,30. 

Tabel 4.7 

Uji validitas (x) pengaruh pelatihan 

Validitas X 

 Pearson  

Batas 

Minimum Keterangan 

 Correlation    

Pertanyaan 1  
0,418 

0,3 Valid 
    
     

Pertanyaan 2  
0,528

** 
0,3 Valid 

    
     

Pertanyaan 3  
0,442 

0,3 Valid 
    
     

Pertanyaan 4  
0,692 

0,3 Valid 
    
     

Pertanyaan 5  
0,661 

0,3 Valid 
    
     

Pertanyaan 6  
0,640 

0,3 Valid 
    
     

Pertanyaan 7  
0,700 

0,3 Valid 
    
     

Pertanyaan 8  
0,743

** 
0,3 Valid 

    
     

Pertanyaan 9  
0,685 

0,3 Valid 
    
     

Pertanyaan 10  
0,716

** 
0,3 Valid 

    
     

Pertanyaan 11  
0,529 

0,3 Valid 
    
     

Pertanyaan 12  
0,510 

0,3 Valid 
    
     

Sumber : data diolah    
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Tabel 4.8 

Uji Validitas (Y) Kinerja Karyawan 

Validitas Y 

 

Pearson 

correlation  

Batas 

Minimum Keterangan 

Pertanyaan 1  
0,458 

0,3 Valid 
    
     

Pertanyaan 2  

0,417
** 

0,3 Valid 

    
     

Pertanyaan 3  

0,399
** 

0,3 Valid 

    
     

Pertanyaan 4  

0,446
* 

0,3 Valid 

    
     

Pertanyaan 5  

0,476
** 

0,3 Valid 

    
     

Pertanyaan 6  
0,375 

0,3 Valid 
    
     

Pertanyaan 7  

0,410
* 

0,3 Valid 

    
     

Pertanyaan 8  
0,540 

0,3 Valid 
    
     

Pertanyaan 9  

0,570
* 

0,3 Valid 

    
     

Pertanyaan 10  

0,526
* 

0,3 Valid 

    
     

Pertanyaan 11  

0,459
* 

0,3 Valid 

    
     

Pertanyaan 12  
0,504 

0,3 Valid 
    
     

Sumber : Data diolah 
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Dari tabel 4.7 dan 4.8 memperlihatkan bahwa setiap item yang di berikan 

pada responden sudah valid hal ini di buktikan oleh pearson correlation menujukan 

angka di atas 30 % atau (0,3) 

4.1.3.2 Uji Reabillitas 

Uji Reliabilitas adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama konsisten. Suatu 

instrument dapat dikatakan reliable jika memiliki koefisien keandalan (reliable) 

sebesar ≥ 0,60. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

 Indeks Nilai  

Variabel   Keterangan 

 Reliabilitas Kritis  

    

Pengaruh Pelatihan (X) 0,844 0,6 Reliabel 

    

Kinerja Karyawan (Y) 0,798 0,6 Reliabel 

    

Sumber: Data diolah 

Dari Tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa setiap item kuesioner yang 

diberikan kepada responden sudah realibel. Hal ini terbukti nilai cronbach s alpha di 

atas 60% (0,60). 
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4.1.4 Hasil Deskriptif 

4.1.4.1 Variabel Pengaruh pelatihan (X) 

Tabel 4.10 

Jawaban Kumulatif Responden Terhadap 

Variabel (X) Pelatihan 

Bobot Nilai Criteria Frekuensi Presentase  

   (%) 

1 Sangat tidak setuju (STS) 1 0.09% 

    

2 Tidak Setuju (TS) 10 0.87% 

    

3 Ragu-ragu (R) 158 13.72% 

    

4 Setuju (S) 794 68.92% 

    

5 Sangat Setuju ( SS ) 189 16.41% 

    

Jumlah  1152 100% 

    

Sumber : Data diolah  

Dari tabel 4.10 tersebut dapat digambarkan pada gambar grafik 4.2 sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.1 

Grafik jawaban komulatif responden terhadap variabel (X) Persentase 

 

 

 

 

 pengaruh pelatihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.10 dan gambar 4.1 tersebut menunjukkan tanggapan 

jawaban komulatif responden yang paling dominan adalah setuju dengan 

frekuensi 794 atau 68.92%, dan sangat sesuai dengan frekuensi 189 atau 

16.41%. Berarti Pengaruh pelatihan terhadap Kinerja di PT. Pindad (Persero) 

sudah dapat dikatakan berjalan baik 
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4.1.4.2 Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.11 

Jawaban kumulatif responden terhadap variabel (Y) 

Bobot Nilai Criteria Frekuensi Presentase (%) 

    

1 Sangat tidak setuju (STS) 0 0 

    

2 Tidak Setuju (TS) 13 1.13% 

    

3 Ragu-ragu (R) 105 9.11% 

    

4 Setuju (S) 875 75.95% 

    

5 Sangat Setuju ( SS ) 159 13.80% 

    

Jumlah  1152 100,00% 

    

Sumber : Data diolah  

Dari tabel 4.11 tersebut dapat digambarkan pada gambar grafik 4.2 sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.2 

Grafik jawaban komulatif responden terhadap variabel (Y) 
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Berdasarkan tabel 4.10 dan ganbar 4.2 tersebut menunjukkan tanggapan 

jawaban komulatif responden yang paling dominan adalah setuju dengan 

frekuensi 875 atau 75.95%, dan sangat sesuai dengan frekuensi 159 atau 

13.8%. ini membuktikan bahwa Kinerja Karyawan di PT. Pindad (persero) 

sangat kuat 
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4.1.5 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.Menurut 

Sugiyono (2006: 199) Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas secara grafik Probability Plot 

dengan menggunakan IBM SPSS 21.0 for windows untuk variabel Kinerja Karyawan 

dengan grafik dibawah ini : 

Gambar 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output IBM SPSS 21 for windows 2017 (data diolah) 

Berdasarkan tampilan grafik Normal P-Plot di atas, Berdasarkan grafik 

normal plot, menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini 
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karena memenuhi asumsi normalitas. Grafik probabilitas pada Gambar di atas sekilas 

memang terlihat normal karena distribusi data residualnya terlihat mendekati garis 

normalnya. Namun biasanya hal ini menyesatkan, oleh karena itu analisis statistik 

digunakan untuk memastikan apakah data tersebut benar-benar normal. Pengujian 

normalitas data secara analisis statistik dilakukan dengan menggunakan Uji 

Kolmogorov–Smirnov. Jika angka probabilitas > α = 0,10 maka variabel terdistribusi 

secara normal . Hasil pengujian normalitas pada pengujian terhadap 96 data terlihat 

dalam Tabel 4.11 berikut 

Tabel 4.12 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 
   

N  96 

 Mean 0E-7 

Normal Parameters
a,b   

 Std. Deviation 2,63028995 

 Absolute 0,113 

Most Extreme Differences Positive 0,113 

 Negative -,060 

Kolmogorov-Smirnov Z  1,104 

Asymp. Sig. (2-tailed)  0,175 
   

 

Pada hasil uji regresi melalui IBM SPSS 21 for windows yang terlihat pada 

Tabel.4.12 menghasilkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,104 dan signifikan 
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pada 0,175. Hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal, karena nilai 

signifikansinya lebih dari 0,10. 

 

4.1.6. Analisis Data 

4.1.6.1 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Model Regresi linear sederhana untuk Mengetahui Pengaruh Pelatihan 

(X)Terhadap Kinerja Karyawan  (Y). 

Tabel 4.13 

Coefficientsa 

Model  Unstandardized Standardized T Sig. 

  Coefficients Coefficients   

  B Std. Error Beta   
       

 (Constant) 22,944 3,102  7,398 0,000 

1 
X 

     
 

0,527 0,064 0,646 8,204 8,000  

Pelatihan       
      

Sumber: Data diolah     

a. Dependent Variable: Y ( Kinerja Karyawan ) 

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mempelajari 

hubungan antara variabel X dan Variabel Y, sehingga dapat menaksir 

variabel yang satu jika variabel yang lainnya diketahui. Rumus regresi linier 

adalah sebagai berikut: 
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Y = a + b X 
Sumber : Sugiyono (2013 : 188 ) 
 

Dimana: 

X = Variabel Independen ( Pengaruh pelatihan) 

Y = Variabel Dependen (Kinerja Karyawan) 

a = Konstanta 

B = Koefisien Regresi 

Berdasarkan tabel diatas maka model regresi yang digunakan adalah  

Y = 22,944 + 0,527 X, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Persamaan Regresi linear sederhana diatas diketahui mempunyai 

konstanta sebesar 22,994 dengan tanda positif. Sehingga besaran 

konstanta menunjukan jika variabel independen (pengaruh pelatihan) 

diansumsikan konstan, maka variabel dependennya (Kinerja Karyawan) 

akan naik sebesar 22.944. 

2. Koefisien Variabel X= 0.527 %, berarti setiap kenaikan variabel X 

(Pengaruh Pelatihan ) 1% akan menyebabkan kenaikan variabel Y 

sebesar 0,527% (Kinerja Karyawan ). 
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4.1.6.2 Analisis Koefisien Korelasi 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel X dan variabel Y, 

dengan menggunakan sistem pengolahan IBM SPSS 21 for windows adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.14 

Rekapitulasi Analisis Koefesien Korelasi Pengaruh pelatihan  

terhadap kinerja karyawan 

Model Summaryb 

 

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

    Estimate 

 

1 
0,646

a 
0,417 0,411 2,64424 

Sumber : Data diolah dari hasil jawaban responden  

a. Predictors: (Constant), X ( Pengaruh pelatihan) 

b. Dependent Variable: Y ( Kinerja Karyawan ) 

Berdasarkan tabel 4.14 besarnya korelasi R = 0,646. Untuk mengetahui 

tingkat pengaruh kedua variabel dijelaskan oleh tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.15 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koofisien Korelasi 

Interval Koefesien  Tingkat Hubungan 

   

0,00 - 0,199  Sangat Rendah 

   

0,20 – 0,399  Rendah 

   

0,40 – 0,599  Sedang 

   

0,60 – 0,799  Kuat 

   

0,80 – 1,000  Sangat Kuat 

   

Sumber : Sugiyono ( 2013 : 184 ) 

Berarti nilai 0,646 diatas berada dalam derajat kuat dan positif, karena berada 

antara nilai 0,60 - 0,799 yang berarti bahwa Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja 

Karyawan mempunyai hubungan yang kuat. 

4.1.6.3 Analisis Koefisien Determinasi 

Koefesien Determinasi dilambangkan dengan ( r
2
 ) merupakan kuadrat dari 

koefesien korelasi. Koefesien ini dapat digunakan untuk menganalisis apakah 

variabel yang diduga atau diramal (Y) dipengaruhi oleh Variabel (X). 
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Tabel 4.16 

Pengujian Koefisien Determinasi 

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

    Estimate 
     

1 0,646
a 

0,417 0,411 2,64424 
     

Sumber : Data diolah dari hasil jawaban responden  

R square menjelaskan seberapa besar variabel yang disebabkan oleh X, dari hasil 

perhitungan R
2
 Sebesar 0,417 atau 41.7%. Adjusted R Square merupakan nilai R

2
 

yang disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan model, 

dari hasil perhitungan nilai Adjusted R Square sebesar 41.1%. Artinya 41.1% Kinerja 

Karyawan dipengaruhi oleh variabel bebas pengaruh pelatihan. Sedangkan sisanya 

58,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Pengaruh Pelatihan berada pada posisi sedang terhadap Kinerja Karyawan 

 

4.1.6.4 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel, baik 

variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut yang signifikan secara statistik. 

Menggunakan uji masing –masing koefisien regresi variabel bebas apakah 

mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat. 

Pengujian terhadap nilai β dapat diartikan sebagai signifikan-tidaknya 

pengaruh pelatihan terhadap Kinerja Karyawan. Rumusan hipotesis H0 : β = 0, Ho : β ≠ 

0 dengan kriteria pengujian: thitung > ttabel Ho ditolak, sebaliknya thitung < ttabel maka Ho 



81 
 

 

diterima. Dari hasil analisis didapat nilai thitung sebesar 8,204 sedangkan nilai ttabel 

dengan confidence level 90% dan df (n-k) = 94, sebesar 1,66123. 

Tabel 4.17 

Coefficients Uji t 

Model Unstandardized Standardized T Sig. 

 Coefficients Coefficients   
       
 

B 
 

Std. Error Beta 
  

    
       

(Constant) 22,944  3,102  7,398 0,000 

1       

X 0,527  0,064 0,646 8,204 0,000 
       

Sumber : Output IBM SPSS 21 for windows (data diolah) 

a. Dependent Variable: Y 

Dengan demikian thitung sebesar 8,204 > ttabel 1,66123 dari hasil 

tersebut keputusan yang dapat diambil yaitu menolak Ho dan menerima Ha, 

maka Pengaruh Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Tanggapan responden terhadap Pelatihan di PT. Pindad (persero) 

Bandung 

Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku yang 

berkaitan dengan keahlian dan kemampuan karyawan untuk tujuan organisasi. 
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Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian 

dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Pelatihan menjadi suatu alat untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kemapuan, melalui pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sitematis 

dan terorganisir dimana pegawai non - manajerial mempelajari pengetahuan dan 

ketermpilan teknis dalam tujuan untuk individu dan perusahaan, penerapan pelatihan 

di PT. Pindad (persero) menurut koresponden sudah dinilai dengan baik dilihat dari 

hasil jawaban koresponden pada uraian tabel distribusi frekuensi nilai skor persentase 

pada lampiran. Dengan frekuensi Sangat Tidak Setuju hasilnya hanya ada 1 orang, 

Tidak Setuju berjumlah 9 orang Ragu – Ragu berjumlah 158 orang , Setuju berjumlah 

794 orang, Sangat Setuju berjumlah 189 orang, dan total skor seluruh item berjumlah 

1152. 

Maka, hasil dari kelesuruhan item yang sudah di jelaskan di atas menunjukan 

bahwa jumlah skor tertinggi untuk item Setuju yaitu sebesar 794 orang, sedangkan 

untuk item yang terendah adalah Sangat Tidak Setuju sebesar 1 orang Indicator 

pengaruh pelatihan : 

2 Reaksi 

3 Kemampuan 

4 Perilaku 

5 Hasil 
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 Agar penerapan pelatihan dapat lebih maksimal maka harus dapat 

meningkatkan lagi untuk fasilitas dan materi yang di berikan agar dapat memberi 

dampak yang efektif 

 

4.2.2 Tanggapan Koresponden terhadap Kinerja karyawan di PT. Pindad 

(persero) Bandung 

kinerja adalah”Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

di berikan kepadanya” Mangkunegara (2013:67) Kinerja menjadi faktor penting 

perusahaan dalam mecapai visi, misi dan tujuan perusahaan, Kinerja di PT. Pindad 

menurut Koresponden sudah berjalan dengan baik, ini terlihat dari jawaban 

koresponden dari distribusi frekuensi nilai skor persentase pada lampiran. Dengan 

frekuensi Sangat Tidak Setuju berjumlah 0 orang, Tidak Setuju berjumlah 13 orang, 

Ragu – Ragu berjumlah 105 orang, Setuju berjumlah 875 orang dan Tidak Setuju 

berjumlah 159 orang, total skor seluruh item sebesar 1152, Indicator Kinerja 

Karyawan : 

3. Kuantitas 

4. Kualitas 

Maka hasil yang di dapat dari keseluruhan item yang sudah di jelaskan di atas, 

bahwa jumlah skor tertinggi adalah item Setuju yaitu sebesar 875 orang sedangkan 

untuk jumlah skor terendah adalah item Sangat Tidak Setuju yaitu sebesar 0 orang 
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4.2.3 Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di PT. Pindad (persero) 

Bandung 

Menurut Barry Chusway (2012:114) bahwa program pelatihan adalah “suatu 

proses terencana untuk mengubah sikap, pengetahuan atau tingkah laku keahlian 

melalui pengalaman, untuk mencapai kinerja yang efektif dalam kegiatan atau 

sejumlah kegiatan, Pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan, serta 

memastikan bahwa penurunan kinerja atau pun masalah yang ada adalah disebabkan 

karena kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap kerja, bukan oleh 

alasan- alasan lain yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan’. Berdasarkan 

pengaruh tersebut, nampak jelas bahwa program pelatihan memiliki pengaruh dalam 

meningkatkan kinerja karyawan, oleh karena itu dengan adanya program pelatihan 

diharapkan dapat menanggulangi permasalahan dalam kinerja karyawan. 

Berdasarkan perhitungan yang di peroleh nilai Persamaan Regresi linear 

sederhana diatas diketahui mempunyai konstanta sebesar 22,994 dengan tanda positif. 

Sehingga besaran konstanta menunjukan jika variabel independen (pengaruh 

pelatihan) diansumsikan konstan, maka variabel dependennya (Kinerja Karyawan) 

akan naik sebesar 22.944. Koefisien Variabel X= 0.527 %, berarti setiap kenaikan 

variabel X (Pengaruh Pelatihan ) 1% akan menyebabkan kenaikan variabel Y sebesar 

0,527% (Kinerja Karyawan ). 

Dengan koefisien Korelasi berarti nilai 0,646 diatas berada dalam derajat kuat 

dan positif, karena berada antara nilai 0,60 - 0,799 yang berarti bahwa Pengetahuan 
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Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan mempunyai pengaruh yang kuat. Yang artinya 

berpengaruh signifikan, selajutnya hasil dari perhitungan koefisien determinasi Rsquare 

menjelaskan seberapa besar variabel yang disebabkan oleh X, dari hasil perhitungan 

R
2
 Sebesar 0,417 atau 41.7%. Adjusted R Square merupakan nilai R

2
 yang 

disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan model, dari 

hasil perhitungan nilai Adjusted R Square sebesar 41.1%. Artinya 41.1% Kinerja 

Karyawan dipengaruhi oleh variabel bebas pengaruh pelatihan. Sedangkan sisanya 

58,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Pengaruh Pelatihan berada pada posisi sedang terhadap Kinerja Karyawan. 

Hasil perhitungan Uji t Pengujian terhadap nilai β dapat diartikan sebagai 

signifikan-tidaknya pengaruh pelatihan terhadap Kinerja Karyawan. Rumusan 

hipotesis H0 : β = 0, Ho : β ≠ 0 dengan kriteria pengujian: thitung > ttabel Ho ditolak, 

sebaliknya thitung < ttabel maka Ho diterima. Dari hasil analisis didapat nilai thitung 

sebesar 8,204 sedangkan nilai ttabel dengan confidence level 90% dan df (n-k) = 94, 

sebesar 1,66123.Dengan demikian thitung sebesar 8,204 > ttabel 1,66123 dari hasil 

tersebut keputusan yang dapat diambil yaitu menolak Ho dan menerima Ha, maka 

Pengaruh Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Jadi 

pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan adalah semakin baiknya metode 

pelatihan dapat sangat berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan di PT. Pindad 

(persero) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV mengenai pengaruh 

pelatihan terhadap kinerja karyawan PT. Pindad (persero) Bandung dapat di 

simpulkan bahwa : 

11. Kebijakan yang di ambil PT. Pindad (persero) tentang Pelatihan yang di berikan 

kepada karyawan dilakukan dalam jangka waktu antara 1 bulan sekali adapaun 

permintaan dari tiap divisi untuk melakuka pelatihan dalam rangka meningkatkan 

Kinerja. Pelaksanaan pelatihan dilakukan kepada karyawan yang baru dan 

karyawan lama adapun PT. Pindad menerima pelatihan untuk pihak luar seperti 

tentara atau polisi, pelatihan dilaksanakan dalam rangka memberikan 

pengalaman dan pengenalan lingkungan pada karyawan baru agar memahami 

dengan apa yang di kerjakan dan dapat bersaing, sedangkan pelatihan untuk 

karyawan lama diberikan untuk meningkatkan kembali kemampuan yang sudah 

di miliki dan menambah pengetahuan yang belum di ketahui untuk lebih 

mempermudah pekerjaan 

16. Pelaksanaan keputusan pelatihan yang di berikan karyawan biasanya dalam 

bentuk studi banding dengan perusahaan, kuliah, seminar, kursus, diskusi, Tanya
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 jawab, studi kasus, simulasi , studi lapangan, e learnig, konwleadge sharing, dan 

sebagainya. 

g. Dari perthitungan data yang di peroleh maka dapat di simpulkan bahwa pelatihan 

yang telah di berikan oleh PT. Pindad (persero) mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap kinerja karyawan, hal tersebut dapat di buktikan dengan analisa 

koefisien korelasi anatara pelatihan dengan kinerja karyawan yaitu r = 0,646 

yang artinya peranan pelatihan terhadap kinerja karyawan sangat kuat , dengan 

demikian terbukti bahwa dengan di berikannya pelatihan kepada karyawan secara 

tepat, maka akan berdampak posiif terhadap kinerja karyawan yang di hasillkan 

baik dan maksimal 

5.2 Saran 

Setelah memaparkan beberapa kesimpulan maka penulis akan mengajukan 

beberapa saran yang dapat menajadi bahan pertimbangan bagi PT. Pindad (persero) : 

g. PT. Pindad (persero) di sarankan agar dapat terus menyelenggarakan pelatihan 

kepada seluruh karyawan secara merata seusai dengan peraturan dan standard 

yang telah di tetapkan 

h. Birokrasi seperti surat menyurat yang selama ini menjadi permasalahan dalam 

pelatihan, dapat di permudah dan tidak lagi menghambat dalam hal menjalankan 

pelatihan untuk itu perlu adanya komunikasi dengan pihak General Manager 

untuk mempermudah pada urusan birokrasi 

i. Perlunya peningkatan kinerja karyawan tidak hanya pada pendidikan dan 

pelatihan saja, tetapi juga melalui peningkatan sumber daya dan faktor – faktor 
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lain, seperti : keselamatan dan kesejahteraan karyawan, promosi jabatan, 

penyesuaian kompensasi dalam upah, insentif, tunjangan – tunjangan yang lain 

dan jaminan masa tua (pensiun) yang dapat meningkatkan kontribusi pemikiran 

untuk dapatkan hasil kerja yang maksimal 
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Lampiran 1. Angket/Kuestioner 

  

ANGKET/KUESTIONER 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI 

JUDUL 

PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. PINDAD ( 

PERSERO) 

 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka penelitian tesis yang berjudul “Pengaruh pelatihan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Pindad (Persero)” maka saya memohon dengan homat kepada Bapak/Ibu untuk 

menjawab beberapa pertanyaan angket yang telah disediakan. Jawaban Bapak/Ibu diharapkan 

objektif, dalam artian di isi apa adanya sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu terima/rasakan, 

Oleh karena itu, data dan identitas Bapak/Ibu akan dijamin kerahasaiaanya dan tidak akan 

memperanguhi status Bapak/Ibu sebagai karyawan. 

Demikian surat pengantar ini dibuat. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan 

bantuan Bapak/Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi angket kuesioner ini 

 

Hormat saya 

 

 

Peneliti 

 

 

 

 



 

 
 

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI 

RAHASIA 

 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA PT. PINDAD (PERSERO) BANDUNG 

 

No. Responden :      (Diisi Oleh Peneliti) 

Tanggal/Bulan/Tahun :  /  /   

 

Petunjuk Pengisian : Jawablah pertanyaan atau pernyataan berikut ini dengan mengisi jawaban 

pada titik yang telah disediakan. Atau dengan memberi tanda cek (√) pada 

kotak pilihan jawaban yang telah disediakan. Jawablah pertanyaan – 

pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. Kuesioner ini hanya dipergunakan 

untuk bahan penelitian semata 

I. Identitas Responden      

1. Jenis kelamin : Laki - laki Perempuan 

2. Usia ( Tahun ) : <30 30-39 40-49 > 49 

3. Pendidikan Terakhir :     

SLTP SMA/SMK D3 Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2,S3) 

4.  Memiliki sertifikasi Pelatihan    

Ya Tidak    

sebutkan ………………………………………………………………………… 

12. Jabatan saat ini : 



 

 
 

17. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pindad (Persero) 

Pada bagian ini, Bapak/Ibu Diminta untuk membubuhkan tanda (√ ) pada salah satu 

alternatif jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling tepat pada kolom yang telah tersedia 

Keterangan : 

  Symbol Kategori       

          

  SS Sangat Setuju       

          

  S Setuju       

          

  R Ragu – Ragu       

          

  TS Tidak Setuju       

          

  STS Sangat Tidak Setuju       

          

         

 Pernyataan    Alternatif  

No Variabel Pelatihan SS S R TS STS 

 REAKSI  5 4 3 2 1 

1. Gaya trainer dalam menyampaikan materi sangat fleksibel dan      

 mudah di pahami        

2. Materi pelatihan yang disampaikan sesuai dengan pekerjaan      

3. Fasilitas yang diberikan selama pelatihan sudah memadai      

 KEMAMPUAN       

4. 

Pelatihan memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

bakat mengenai pekerjaan      

5. Pelatihan meningkatkan kemampuan komunikasi karyawan      

6. 

Pelatihan Meningkatkan kemampuan untuk melihat masalah 

dari berbagai arah      

7. 

Pelatihan memberikan kemampuan untuk mencari solusi yang 

tepat      

 PERILAKU       

8. ada peningkatan kualitas dan kuantitas dalam bekerja      

9. 

Pelatihan dapat membangkitkan rasa ingin tahu terhadap 

masalah yang berhubungan dengan pekerjaan      

 HASIL      

10. 
Pelatihan membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dipahami 

     

11. 
Pelatihan dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam bekerja 

     

 



 

 
 

 Pernyataan  alternatif  

No. Variabel Kinerja Karyawan SS S R TS STS 

 A. Kuantitas kerja 5 4 3 2 1 

1. Karyawan selalu bekerja sama dalam hal meyelesaikan 

pekerjaan Kinerja tim sangat mendukung dalam meningkatkan      

2. Produktifitas dan profitabilitas perusahaan perusahaan      

3. Pengertahuan yang dimilki karyawan mempercepat waktu      

 penyeleseaian pekerjaan      

4. Keterampilan yang dimilki karyawan mempercepat waktu      

 

penyeleseaian pekerjaan Dapat menjalin hubungan yang baik 

dengan atasan atau bawahan      

5. Tingkat kesalahan di dalam pekerjaan rendah      

6. Tingkat Koreksi yang rendah      

       

 B. Kualitas kerja SS S R TS STS 

7. Tingkat kehadiran karyawan sudah lebih baik      

8. Peningkatan kemampuan karyawan dalam membuat rencana      

 pekerjaan sehingga tercapai effisiensi dan efektivitas      

9. Saya menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu      

10. 

Dengan pengetahuan yang saya miliki saya mampu 

melaksakan pekerjaan dengan baik      

11. Selalu memiliki ide kreatif dan inovatif untuk mempermudah      

 menyelesaikan pekerjaan      

12. Dapat di andalkan dan menyelesaikan dengan baik ketika      

 mendapatkan pekerjaan yang telah diberikan      

 


