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ABSTRAK

Gun gun taufik. 2019. Pengaruh pelatihan kinerja terhadap Karyawan (studi
padaCV Rodalink Tasikmalaya). Skripsi Program SarjanaFakultas Ekonomi
Program Studi Manajemen Universitas Winaya Mukti. Dibawah
bimbinganRiki Nugragaha MM.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X (Pelatihan) dan
variabel Y (Kinerja). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuihubunganantara
pelatihan kerja dengan efektivitas kerja karyawan CV Rodalink Tasikmalaya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
analisis untuk membahas identifikasi masalah bagaimana Pelatihan dan
efektivitas kerja karyawan CV Rodalink Tasikmalayadan verifikatif analisis untuk
membahas identifikasi masalah seberapa besar pengaruh Pelatihan terhadap
efektivitas kerja karyawan CV Rodakink Tasikmalaya.Sampel pada penelitian ini
adalah 30 karyawan dari semua populasi. Data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder yang dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan
dokumentasi. Hipotesis penelitian ini adalah ada pengaruh pelatihan terhadap
kinerja karyawanCV Rodalink Tasikmalaya. Untuk mengukur besarnya pengaruh
variabel tersebut digunakan regresi linear sederhana dan koefisien determinasi
dengan bantuan program SPSS Versi 23.
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode statistik yaitu regresi
linear sederhana, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 56,67% dengan
nilaikoefisien korelasi sebesar 0,609. Berdasarkan hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa pelatihan kinerja berpengaruh terhadap efektivitas kerja
karyawan CV Rodalink Tasikmalaya.

Kata kunci:pelatihan kinerja

ABSTRACT

Gun gun taufik. 2019. The effect of performace training on employees (CV
Rodalink Tasikmalaya). Scription Undergraduate Program Economic Faculty
Program Study Management Universitas Winaya Mukti. Under the Guidance of
Riki Nugraha MM
In this study, there are two variables: the variable X (training) and Y
variables ( The permormance). This researchaims to determine the relationship
between job training and work efectivenessoncv rodalink Tasikmalaya.
The method used in this research is dercriptive analysis method to discuss
the issue how the job training and work efectivenessonCV. Rodalink
tasikmalayaand verification analysis to discuss the issue of how much influence
the job training and work efectivenessonCV. Rodalink tasikmalaya. Samples in
this research are 50 employees from all the population.The data used is primary
data and secondary data collected throught questionnaires,interviews, and
documentation. The hypotesys of this study, there is an influence of the job
trainingand work efectivenessonCV. Rodalink tasikmalayaTo measure the
influence of these variables used simple linear regression and coefficient of
determination with help of program SPSS Version 23.
Based on the data analysis by using statistical method a simple linear
regression, the value of the coefficient of determination is 56,67% with
correlation coefficient of 0,609. Based on these result it can be concluded that
training and the performance the work efectivenessonCV. Rodalink tasikmalaya

Keywords: treaning and the performance
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.LatarBelakangPenelitian
Di

era

globalisasisaatini,

persainganantarperusahaansemakingencardanteknologi

yang

majumenimbulkantantanganperusahaanuntukmelakukanperubahaanpadaberbagaia
spekdalampengelolanperusahaan.
Menghadapiperubahandanpersainganbaikpadatingkatnasionalmaupuninternasional
,

makamarakaryawanharusberadaptasiatasperubahandalamteknologi,

sepertimunculnyateknologibaruataumetodekerjabarudi

perusahaan.

Situasisepertiinimembuatperusahaanmembutuhkansumberdayamanusia

yang

mempunyaipengetahuan,

yang

ketrampilan,

kemampuantinggidanterlatih

dapatmemfokuskankemampuanmerekapadatugasdantanggungjawabuntukkepentin
ganperusahaan.
Perusahaan
perlumelakukanperencanaansumberdayamanusiadimulaidenganmelihatimplikasire
ncanastrategis

di

perusahaan,

baik

yang

bersifatumum,

luas,

danmenyeluruhterhadapkebutuhantenagakerja. MenurutMarwansyah (2012:88)
“sasaranstrategismempunyaiimplikasi yang terdiridarifungsioperasional, produksi,
finansial,

pemasaran,

dansumberdayamanusia”,

sehinggaperusahaanperlumerencanakansasaranstrategisnya.
(2010:111)
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Menurut

Ismail

4

sumberdayamanusiamerupakanelemenutamaorganisasidibandingkandenganeleme
n

lain

seperti

modal,

mengendalikan yang lain.

teknologi,

danuangsebabmanusiaitusendiri

yang

2

Organisasi yang efektifharusmampuuntukmenemukan, mendayagunakan,
mempertahankan, danmengembangkanmanusiauntukmencapaihasil yang dicitacitakan

(Marwansyah,2012:3).

Dapatdisimpulkanbahwatercapainyatujuanperusahaansangatditentukanolehusaha
manusianya, baikdalamkegiatanperencanaan, pengorganisasian, pengarahaan,
pengkoordinasiandanpengendalian.

Sumberdayamanusia

di

perusahaanberperansebagaipenentukeberhasilanperusahaanuntukmencapaihasil
yang dicitacitakan.
Salah satucarauntukmengembangkankinerja yang dimilikiolehkaryawan di
perusahaanadalahdiadakannyasuatu program pelatihandimana program yang
diterapkantersebutdibuatsesuaikebutuhandariperusahaan. Pelatihanadalah proses
pembelajaranketerampilandasar

yang

dibutuhkanolehkaryawanbaruuntukmelaksanakanpekerjaan (Dessler 2010:280).
Berdiri pada tahun 1997, Rodalink sudah menetapkan diri dan fokus
untuk secara konsisten melayani kebutuhan konsumen akan segala hal yang
berkaitan dengan olahraga sepada dengan mengutamakan kualitas dan keaslian
produk dengan di dukung oleh sistem menajemen yang baik dan pengetahuan
teknis yang kuat.
Dalamusahanyauntukmeningkatkanpelayanankekonsumen
RodalinkCabangTasikmalayamembutuhkankaryawan
RodalinkCabangTasikmalayasetiaptahunatauterdapat

yang

handal,

CV.
danCV.
program

baruselalumengadakanpelatihanbagikaryawan. Dan untukmencapaivisidariCV.
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RodalinkCabangTasikmalayayaitu. Untuk menjadi jaringan (chain store) outlet
sepedah moderen terbaik dengan pilihan produk yang lengkap dan berkualitas
dengan harga yang terpercaya dan kompetitif, pelayanan yang profesional, dan
pebaikan kesinanmbungan untuk mengembangkan outlet sepeda yang nyaman
bagi konsumen.
Berdasarkanlatarbelakangtersebutmendorongpenulisuntukmengadakanpen
elitiandenganjudul :“PengaruhPelatihanTerhadapKinerja Karywan di CV.
Rodalink Cabang Tasikmalya”
1.2

Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1

Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian diatas yang menjadi identivikasi masalah mengenai

pelatihan dan kinerja karyawan adalah sebagai berikut:
1. Kinerja karyawan yang dirasakan oleh karywan di pengaruhi antara
lain kerjasama, lingkungan, kepuasan kerja,kedisiplinan.
2. Salah satucarauntukmengembangkankinerja yang
dimilikiolehkaryawan di perusahaan.
3. Karyawan harus punya motivasi untuk mencapai visi dan misi
perusahaan.
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1.2.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan dalam latarbelakang

Penelitian di atas, maka masalah pokok yang akan di bahas dapat diidentifikasikan
Sebagai berikut :
1. Bagaimanapelatihan dan kinerja karyawan pada CV Rodalink
cabang Tasikmalaya.?
2. BagaimanaPengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada
CV Rodalink cabang Tasikmalaya. ?
1.3

Tujuan Penelitian
Penelitian yang di lakukaninibertujuanuntukmengetahuidan menganalisis:
1. Pelatihan dan Kinerja Karyawan Pada CV Rodalink Cabang Tasikmalaya.
2. Pengaruh Pelatihan Terhadap kinerja denganefektifitaskerjakaryawan.CV
Rodalink Cabang Tasikmalaya.

1.4

Kegunaan Penelitian
Dari tujuan telah di uangkapkan diatas maka penelitian ini di

harapkan dapat memberikan kegunaan bagi:
1.4.1 Secara Teoritis
1. Bagi peneliti
Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu kinerja yaitu membuat
inovai pengguan metode expriment dalam peningkatkan kemampuan.
2. Bagi Universitas Winaya Mukti Bandung
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Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembahuruan kurikulum di
universitas winaya mukti bandung yang terus berkembang sesuai dengan
tuntutan zaman.
3. Bagi CV. Rodalink Cabang Tasikmalaya
Sebagai pijakan referensi yang berhubungan dengan peningkatan insentif
terhadap semangat kerja karyawan untuk menjadi bahan kajian lebih
lanjut.

1.4.2
1.

Secara Peraktis
Bagi peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembangan teori utama untuk penelitian di masa yang akan datang.

2.

Bagi Universitas Winaya Mukti Bandung
Peneltian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi
sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang
akan datang.

3. Bagi CV. Rodaling Cabang Tasikmalaya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam
mengambil keputusan akannya hasil kinerja karyawan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjuan Pustaka
2.1.1. Definisi Pelatihan
Mathis (2002) Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai
kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi oleh karena itu,
proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang
secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihanmenyediakan para pegawai
dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang
digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini.
Terkadang

ada

batasan

yang

ditarik

antara

pelatihan

dengan

pengembangan,dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan
sertamemfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang
bergunabaik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.
Payaman simanjuntak(2005) mendefinisikan pelatihan merupakanbagian dari
investasi SDM (human investment) untuk meningkatkan kemampuandan
keterampilan kerja, dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai.Pelatihan
biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengankebutuhan jabatan,
diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untukmembekali seseorang dengan
keterampilan kerja.
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Ivancevich (2008)pelatihan sebagai “usaha untuk meningkatkan kinerja
pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan
dijabatnya segera”. Selanjutnya, sehubungan dengan definisinya tersebut.
Ivancevich (2008) mengemukakan sejumlah butir penting yang
diuraikan di bawah ini: Pelatihan (training) adalah “sebuah proses sistematis
untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha
meningkatkan kinerja organisasi”. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan
kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan.
Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk
menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk
berhasil dalam pekerjaannya.
Gary Dessler (2009) menyatakan bahwa: Proses mengajarkan
karyawan baru atau yang ada sekarang ‘'ketrampilan dasar yang mereka
butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka”. Pelatihan merupakan salah
satu usaha dalammeningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja.
Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti
pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat
perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.
Menurut Sikula (Susilo Martoyo, 1996: 55) pengertian pelatihan
adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur
sistematis dan terorganisir dimana para karyawan non-manajerial mempelajari
pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Sedangkan
pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang dimana
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para karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis
guna mencapai tujuan yang umum.
2.1.2. Tujuan Pelatihan
Sumantri(2000:2) menyatakan bahwa: tujuan pelatihan umum sebagai
berikut: (1) untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat
diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif, (2)untuk mengembangkan
pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikansecara rasional, dan
(3) untuk mengembangkan sikap, sehingga meni kemauan kerjasama dengan
teman-teman pegawai dan dengan manajemen (pimpinan).Adapun komponenkomponen

pelatihan

sebagaimana

dijelaskan

oleh

Mangkunegara(2001:129)terdiri dari :
1.

Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan
dapat di ukur.

2.

Para pelatih (trainer) harus ahlinya yang berkualitas memadai
(profesional).

3.

Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan
tujuan yang hendak di capai.

4. Peserta pelatihan dan pengembangan (trainers) harus memenuhi
persyaratan

yang ditentukan.Dalam

pengembangan

program

pelatihan, agar pelatihan dapat bermanfaat dan mendatangkan
keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang
sistematik. Secara umum ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap
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penilaian kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap
evaluasi. Atau dengan istilah lain ada fase perencanaan pelatihan,
fase pelaksanaan pelatihan dan fase pasca pelatihan.
Mangkunegara(2001:129)

menjelaskan

bahwa

tahapan-tahapan

dalam

pelatihan dan pengembangan meliputi:
1. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan / need assesment;
2. menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan;
3. menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya;
4. menetapkan metode pelatihan;
5. mengadakan percobaan (try out) dan revisi
6. mengimplementasikan dan mengevaluasi.
2.1.3.Teori-Teori Kinerja
Edy

suhardono(2016:28)

menyatakan

bahwa:

Teori

kinerja

merupakan Kinerjakaryawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapaioleh seseorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
Muhammad busro (2018:162) Pengertian Kinerja pegawai secara
umum adalah sebuah perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan yang
biasanya digunakan sebagai dasar atau acuan penilaian terhadap karyawan
didalam suatu organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah untuk
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menuju tercapainya tujuan organisasi oleh karena itu, kinerja juga
merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan organisasi sehingga perlu
diupayakan untuk meningkatkan kinerja karyawan.
Mangkunegara (2000:172) menyatakan bahwa: Kinerja adalah hasil
kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas
kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja
adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas
yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu
menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep
kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per
individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja
perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah
totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.
Widodo (2006:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan
suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya
dengan hasil seperti yang diharapkan.Dari definisi diatas kinerja lebih
ditekankan pada tanggung jawabdengan hasil yang diharapkan.
Mahsun (2006:25) menyatakan bahwa: kinerja (performance) adalah
gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian

pelaksanaan

suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.
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Dwiyanto (2006:47) mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan
suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu
organisasi dalam mencapai misinya. Untuk birokrasi publik, informasi
mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh
penilaian yang diberikan oleh birokrasi itu memenuhi harapan kepuasan
masyarakat.
Kemudian menurut Budiyanto (2013:57) mengatakan bahwa
penilaian kinerja merupakan proses standarisasi pekerjaan dan penilaian
pekerjaan yang telah dilakukan dengan menggunakan parameter standar
kerja yang telah ditetapkan tersebut.
Abdullah (2014:3) menyatakan bahwa: memberikan pengertian
bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat
dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan
kontribusi ekonomi.
Standar kinerja
Sebagaimana yang dijelaskan Abdullah ( 2014:115) memiliki fungsi
antara lain:
1.

Sebagai tolok ukur(benchmark)untuk menentukan keberhasilan
dan ketidakberhasilan kinerja ternilai

2.

Memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai
standar.
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3.

Untuk menjadikan standar kinerja yang benar- benar dapat
memotivasi karyawan perlu dikaitkan dengan reward atau
imbalan dalam sistem kompensasi.

4.

Memberikan arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai,
baik kuantitas maupun kualitas.

5.

Memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan
proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja
yang ditetapkan.

Agar dapat digunakan sebagai tolok ukur (benchmark), maka standar kinerja
harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan
standark inerja sebagaimana yang dijelaskan Abdullah ( 2014:115-116)
antara lain:
1. Terdapat hubungan yang relevan dengan strategi organisasi
2. Mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam
melaksanakan pekerjaannya.
3.

Memperhatikan pengaruh faktor- faktor di luar kontrol
karyawan.

4. Memperhatikan teknologi dan proses produksi.
5. Sensitif, dapat membedakan antara kinerja yang dapat diterima
dan yang tidak dapat diterima.
6. Memberikan tantangan kepada karyawan.
7. Realistis, dapat dicapai oleh karyawan.
8. Berhubungan dengan waktu pencapaian standar
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9. Dapat diukur dan ada alat ukur untuk mengukur pencapaian
standar
10. Standar harus konsisten.
11. Standar harus adil.
12. Standar harus memenuhi ketentuan undang-undang dan
peraturan ketenagakerjaan.
Menurut Simamora (2004:458) penilaian kinerja adalah suatu proses
dengannya suatu organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu.
Kegiatan ini dapat memperbaikikeputusan-keputusan personalia dan dapat
memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja
mereka serta memungkinkan perusahaan untuk mengetahui seberapa baik
seseorang karyawan bekerja jika dibandingkan dengan standar-standar
organisasi.
Terdapat beberapa indikator penilaian kinerja yaitu;
1. LoyalitasSetiap karyawan yang memiliki tingkat loyalitas yang
tinggi pada perusahaan-perusahaan dimana mereka akan
diberikan posisi yang baik. Hal ini dapat dilihat melalui tingkat
absensi ataupun kinerja yang mereka miliki.
2. Semangat kerjaPerusahaan harus menciptakan suasana dan
lingkungan kerja yang kondusif. Halini akan meningkatkan
semangat kerja karyawan dalam menjalankan tugas pada suatu
organisasi.
3. Kepemimpinan
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Pimpinan

merupakan

leaderbagi

setiap

bawahannya,

bertanggung jawab dan memegang peranan penting dalam
mencapai suatu tujuan. Pimpinan harus mengikutsertakan
karyawan dalam mengambil keputusan sehingga karyawan
memiliki peluang untuk mengeluarkan ide, pendapat, dan
gagasan demi keberhasilan perusahaan.
4. Kerja

samaPihak

menanamkan

perusahaan

hubungan

perlu

kekeluargaan

membina

dan

antarakaryawan

sehingga memungkinkan karyawan untuk bekerja sama
dalam lingkungan perusahaan.
5. Prakarsa
Prakarsa perlu dibina dan dimiliki baik itu dalam diri
karyawan ataupun dalam lingkungan perusahaan.
6. Tanggung jawab Tanggung jawab harus dimiliki oleh setiap
karyawan baik bagi mereka yang berada pada level jabatan
yang tinggi atau pada level yang rendah.
7. Pencapaian target
Dalam pencapaian target biasanya perusahaan mempunyai
strategi-strategitertentu dan masing-masing.

Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja:
a. Bagi perusahaan penilaian kinerja memiliki berbagai manfaat
antara lain evaluasi antar individu dalam organisasi,
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pengembangan dari diri setiap individu, pemeliharaan sistem
dan Evaluasi antar individu dalam organisasi Penilaian
kinerja bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam
organisasi dalam menentukan jumlah dan jenis kompensasi
yang merupakan hak bagi setiap individu dalam organisasi ;
b. Pengembangan

dari

diri

setiap

individu

dalam

organisasiPenilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk
pengembangan karyawan yang memiliki kinerja rendah yang
membutuhkan pengembangan baik melalui pendidikan
formal maupun pelatihan
c. Pemeliharaan system Berbagai sistem yang ada dalam
organisasi memiliki sub sistem yang saling berkaitan antara
satu sub sistem dengan sub sistem lainnya. Oleh karena itu
perlu dipelihara dengan baik
d.

DokumentasiPenilaian

kinerja

akan

memberi

manfaat

sebagai dasar tindak lanjut dalam posisi pekerjaan. karyawan
di masa akan datang. Hal ini berkaitan dengan pengambilan
keputusan.Menurut Werther dan Davis (1996:342) dalam
buku Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis.
(Suwatno, et al, 2011:196) Penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan
dan manfaat bagi perusahaan dan karyawan yang dinilainya, antara lain:
1. Performance Improvement
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Memungkinkan karyawan dan manajer untuk mengambil
tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja.
2. Compensation Adjustment
Membantu para pengambil keputusan untuk menentukan
siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau
sebaliknya.
3. Placement

DecisionMenentukan

promosi,

transfer

dan

demotion.
4. Training and Development NeedsMengevaluasi kebutuhan
pelatihan dan pengembangan bagi karyawan agar kinerja
mereka lebih optimal
5. Career

Planning

and

DevelopmentMemandu

untuk

menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai.

6. Staffing Process Deficiencies
Mempengaruhi prosedur perekrutan karyawan.
Informational Inaccuraciesan.
7.

Job-Design ErrorsMengetahui ketidaktepatan informasi dan
kesalahan perancangan pekerjaan.
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8.

Equal Employment OpportunityKesempatan yang sama
dalam pekerjaan.

9.

External ChallengesTantangan-tantangan eksternal.

10. FeedbackUmpan balik bagi karyawan dan perusahaan.
Menurut Surya Dharma (2012: 83), mengemukakan bahwa indikator kinerja
sebagai berikut :
1.

Konsisten

2.

Tepat

3.

Menantang

4.

Dapat diukur

5.

Dapat dicapai

6.

Disepakati

7.

Dihubungkan dengan waktu

8.

Berorientasikan kerja kelompok.

Pengukuran

terhadap

kinerja

didapat

dari

:

atasan

langsung,

penanggungjawab, dan rekan kerja menurut Becker & Klimoski (1989 :
348)dalam Journal of Personneel PsychologyVol. 42, indikator kinerja
adalah sebagai berikut :
a) Kualitas Pekerjaan
b) Kuantitas Pekerjaan
c) Sikap
d) Kerjasama
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e) Komunikasi
f)

Kinerja Keseluruh

2.1.4.Definisi Kinerja
Hasibuan (2008 : 94) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu
hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang
dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman
dan kesungguhan serta waktu. Kinerja adalah merupakan gabungan dari tiga
faktor penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pegawai, kemampuan
dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat
motivasi seorang pegawai, dan semakin tinggi ketiga faktor di atas, maka
akan semakin besar pula kinerja dari pegawai yang bersangkutan. Jadi dapat
dikatakan bahwa kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh
karyawan dan biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap karyawan
atau organisasi. Mengingat atau tidaknya kinerja tergantung kepada
kemampuan kerja yang diwujudkan apakah sesuai atau tidak dengan tugas
yang diberikan dan waktu yang telah ditetapkan.

2.1.5.

Penilain Kinerja Karyawan
Penilaian kinerja merupakan proses subjektif yang menyangkut

penilaian manusia. Dengan demikian, penilaian kinerja sangat mungkin
keliru dan sangat mudah dipengaruhi oleh sumber yang tidak aktual. Tidak
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sedikit sumber tersebut mempengaruhi proses penilaian, sehingga harus
diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan wajar. Penilaian kinerja
dianggap memenuhi sasaran apabila memiliki dampak yang baik pada
tenaga kerja yang baru dinilai kinerja/keragaannya.
Mathis dan Jackson (2002:81) berpendapat penilaian kinerja
(perfomance appraisal-PA) adalah : “Proses evaluasi seberapa baik
karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu
set standar, dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan”.
Penilaian kinerja karyawan yang dilakukan secara obyektif, tepat
dan didokumentasikan

secara

baik

cenderung

menurunkan

potensi

penyimpanan yang dilakukan karyawan, sehingga kinerjanya diharapkan
harus bertambah baik sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan perusahaan.
Dalam menilai kinerja tidak banyak hal yang dilakukan seorang manajer
yang lebih penuh resiko dibanding menilai kinerja bawahan. Para karyawan
pada

umumnya

cenderung

menjadi

sangat

optimistik

tentang

bagaimana jadinya penilaian mereka, dan juga tahu bahwa kenaikan gaji,
kemajuan karir, dan ketenangan pikiran mereka biasa sangat tergantung
bagaimana mereka dinilai.
2.1.6. Tujuan dan Manfaat Penilitian Kinerja
Schuler dan jackson dalam bukunya yang berjudul Manajemen
sumber daya manusia edisi keenam, jilid kedua pada tahun 1996
menjelaskan

bahwa

sebuah

studi

yang dilakukan

akhir-akhir

ini

mengidentifikasi ada dua puluh macam tujuan informasi kinerja yang
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berbeda-beda, yang dapat dikelompokkan dalam empat macam kategori,
yaitu:
1. yang menekankan perbandingan antar-orang.
2. Pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dalam
diri seseorang dengan berjalannya waktu.
3. Pemeliharaan sistem.
4. Dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia bila
terjadi peningkatan.

Efektifitas dari penilaian kinerja diatas yang dikategorikan dari dua
puluh macam tujuan penilaian kinerja ini tergantung dalam sasaran bisnis
strategis yang ingin dicapai. Oleh sebab itu penilaian kinerja diintegrasikan
dengan sasaran-sasaran strategis karena berbagai alasan (Schuler&Jackson
,1996 : 48), yaitu:
1. Mensejajarkan tugas individu dengan tujuan organisasi yaitu,
menambahkan deskripsi tindakan yang harus diperlihatkan karyawan
dan hasil-hasil yang harus mereka capai agar suatu strategi dapat
hidup.
2. Mengukur kontribusi masing-masing unut kerja dan masingmasing karyawan.
3. Evaluasi kinerja memberi kontribusi kepada tindakan dan
keputusan-keputusan
mempermudah strategi.

administratif

yang

mempetinggi

dan
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4. Penilaian

kinerja

dapat

menimbulkan

potensi

untuk

mengidentifikasi kebutuhan bagi strategi dan program-program baru.
2.1.7

Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Penelitian Tedahulu

2.2

No
1

Nama
Asih
Dian
Ariyati
(2008)

2

Heru
Tri
Wibowo
(2005)

Judul
Pengaruh Program
Pendidikan
dan
Pelatihan Terhadap
Peningkatan
Produktivitas Kerja
Karyawan Bagian
Produksi pada PT.
Tetra Kimia Mulia
Mojokerto
Pengaruh Pelatihan
Terhadap
Produktivitas Kerja
Karyawan Bagian
Pemetik Jamurpada
PT. Eka Timur
Raya Pasuruan

Variabel
-Variabel
bebas:
Pelatihandan
Pendidikan
-Variabel
terkait:
Produktivitas
Kerja

Teknik
Analisis
regresi
sederhana

Hasil
Pelatihan dan
pendidikanberpen
garuh signifikan
terhadap
peningkatan
produktivitas
kerja karyawan

-Variabel
bebas:
Pelatihandan
Pendidikan
-Variabel
terkait:
Produktivitas
Kerja

Analisis
regresi
sederhana

Pelatihan dan
pendidikanberpen
garuh signifikan
terhadap
peningkatan
produktivitas
kerja karyawan

Kerangka Pemikiran

Dari beberapa penjelasan yang telah di kemukakan diatas, maka dapat di
gambarkan. Dengan demikian dapat di lihat sebuah gambar kerangka berfikir
sebagai berikut:

2.2.1

Penjelasan Indikator
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Pelatihan adalah mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang
‘'ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka”.
Pelatihan merupakan salah satu usaha dalammeningkatkan mutu sumber daya
manusia dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah
bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat
berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya, dan
berikut ini adalah pejelasan indikator variabel X dan Y antara lain:
Indikator pelatihan antara lain:
1. Pelatihan
Menurut Dessler (2006), mengemukakan bahwa pelatihan merupakan
proses mengajar

keterampilan

yang

dibutuhkan

karyawan

untuk

melakukan pekerjaannya.
2. Fasilitas kerja
Menurut Bary (2002) Fasilitas kerja adalah sebagai sarana yang di berikan
perusahaan untuk mendukung jalanya nada perusahaan dalam mencapai
tujuan yang di terapkan oleh pemegang kendali.
3. Kompensasi
Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang. Barang
langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan
atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (hasibuan,2012).
Indikator Kinerja
1. Kompetensi
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Menurut Robbins (2001: 46) Kompetnsi adalah suatu kapasitas individu
untuk mengerjakan sebagai tugas dalam suatu pekerjaan. Selain itu
disebutkan pula bahwa seluruh kemampuan seorang individu pada
hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kempuan intelektual
dan kemampuan fisik.
2. Motivasi
Menurut Hadari Nanawi (2000:351) motivasi adalah suatu kondisi yang
mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau
kegiatan, yang berlangsung secara sadar.

Pelatihan

kinerja

Gambar 1. Kerangka pemikiran
2.3Hipotesis Penelitian
Dengan mengacu kepada kerangka konseptual tersebut, maka dapat
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:berpengaruh signifikan
terhadap pelatihan Kerja Karyawan di CV. RODALINK CABANG
TASIKMALAYA.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan
Metodepenelitianadalahcarailmiahuntukmendapatkan

data

dengantujuandankegunaantertentuSugiyono (2016:1). Berdasarkan tinjauan
terhadap variabel-variabel yang diteliti, penelitian ini termasuk deskriptif
korelasional karena menjelaskan fenomena yang ada dan hubungan diantara
variabel-variabel. Penelitian deskriptif korelasional adalah penelitian untuk
mendeskripsikan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan melihat
hubungan antara dua atau lebih.

3.1.1 Objek Penelitian
Menurut Suharsimi Arikunto (2005:29), “Objek penelitian adalah
variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika
penelitian.”Objek

penelitian

yang

diteliti

oleh

penulis

adalah

“PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI
CV RODALINK CABANG TASIKMALAYA”
Menurut Suharsimi Arikunto (2005:116):
“Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk
variabel penelitian.” Subjek penelitian yang diteliti adalah KINEREJA
KARYAWAN DI CV RODALINK CABANG TASIKMALA.
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3.1.2 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu
pendekatan deskriptif dan pendekatan asosiatif.

Sugiyono (2015 : 53) pengertian deskriptif adalah :
“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa
membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (variabel
mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena
kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen”.
Sugiyono (2012 : 55) Penelitian asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang
bersifat menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian
3.2.1. Definisi Variabel Penelitian
Sugiyono (2012 : 59) menyatakan bahwa: menjelaskan mengenai pengertian
dari variabel yaitu : “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai
dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengukuran terhadap keberadaan
suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian. Setelah itu penulis
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akanmelanjutkan analisis untuk mencari pengaruh suatu variabel dengan variabel
lain.
Menurut Sugiyono (2010:30), berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan
variable lain, maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predicator,
antecedent. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau
yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen
(terikat). Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas
(independent variable) adalah Pengaruh pelatihan (X1) Pengaruh Kinerja
karyawan (X2).
b. Variabel Terikat ( Dependent Variable)
Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas
sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka yang akan menjadi
variabel terikat (dependent variable) adalah kinerja karyawan (Y).

3.2.1 Operasional Variabel Penelitian
Operasionalisasi variabel diperlukan diperlukan untuk menjabarkan
variabel penelitian menjadi konsep, dimensi, indikator dan ukuran yang diarahkan
untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Disamping itu, tujuannya adalah untuk
memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian.
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Operasionalisasi
masingvariabel

variable

yang

penelitianmerupakanpenjelasandarimasing-

digunakandalampenelitianterhadapindikator-indikator

yangmembentuknya. Penjelasandarisetiap variable dapatdilihatdaritabelberikut:

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel

Variabel

Definisi oprasional

Dimensi

Indikator

Skala
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Proses

kemampuan

seseorang
untuk

pemimpin
melakukan

pengaruhnya pelatihan
Pelatihan
(X)

dan

situasi

tingkat

Kerja

Kepercayaan

-Kompensasi

kerja

Tingkatan

di

seseorang

mengenali Afektif

pada

mana 1.Komitmen

kerja

yang

penting karena orangorang yang memiliki
komitmen
yang

2.Komitmen

tujuan- Berkelanjutan

tujuannya. Ini adalah
sikap

Ordinal

Kekuatan

sebuah organisasi dan

Kinerja

pelatihan dan -Fasilitas

tugas 3.posisi

kinerja loyalitas

terikat

-Pelatihan

Tingkat 2.struktur

kepercayaan tergantung
dengan

1.hubungan

diharapkan
menunjukan

kesedian untuk bekerja

-Kopetensi
-Motivasi

Ordinal
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3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi Penelitian
Sugiyono (2012 : 115) menjelaskan mengenai pengertian populasi yaitu:
“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.Berdasarkan penelitian ini yang
menjadi sasaran populasi adalah karyawan yang berperan langsung dalam kinerja
di CV RODALINK TASIKMALAYA.
3.3.2 Sampel Penelitian
Sugiyono (2012 : 116) pengertian sampel adalah sebagai berikut : “Sampel
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.
Sugiyono (2009:100) yang menyatakan bahwa : “Untuk berpedoman umum dapat
dikatakan bahwa bila populasi dibawah 100orang maka dapat digunakan sampel
50% dan jika diatas 100 orang sebesar15%.” Maka jumlah sampel yang diambil
sebesar 50% dari jumlah populasi sebanyak 56 orang. Maka responden yang
diambil adalah 28 orang berdasarkan perhitungan 50% X 56 orang = 28 orang.
3.3.3 Teknik Sampling
Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Sampling adalah
suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, yaitu tidak
mencakup seluruh objek penelitian (populasi) akan tetapi sebagian saja dari
populasi. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian,
penulis menggunakan metode NonProbability Sampling dengan jenis Purposive
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Sampling. Menurut Sugiyono (2009:84), pengertian NonProbability Sampling
adalah “Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak
memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggotapopulasi untuk
dipilih menjadi sampel.
Teknik sampel inimeliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental,
purposive, jenuh,snowball.” Sedangkan purposive Sampling menurut Sugiyono
(2009:218)

adalah

: “Teknik

pengambilan sampel

sumber

datadengan

pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang
apa yang kita harapkan.”
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan kriteria yaitu
: karyawan yang dijadikan responden adalah karyawan yang bekerja pada bagian
pemasaran dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Pertimbangan ini didasari karena
mereka merupakan individu yang cukup berpengalaman serta mengetahui kondisi
perusahaan.
3.4. Sumber dan Cara pentuan Data
Sumber yang diperolehpenulisuntukmendapatkan data mengenaiobjek yang
akanditelitididapatlangsungdariCV.
Untukmenunjanghasilpenelitian,

Rodalink

Cabang

Tasikmalaya.

makapenulismelakukanpengelompokan

data

yang diperlukanyaitudenganmenggunakan data primer.
Data

primer

yaitu

data

atausegalainformasi

yang

diperolehdandidapatolehpenulislangsungdarisumberpertamabaikindividuatausekel
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ompokbagiandariobjekpenelitian,sepertihasilkuesionerdanobservasilangsungpadao
bjek yang diteliti.
3.4.1

Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data – data yang relevan maka penulis
melakukan

penelitian

lapangan

dengan

menggunakan

beberapa

metode

pengumpulan data, yaitu :
1. Study Kepustakaan
Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, memahami dan
mempelajari buku – buku serta literatur sesuai dengan teori – teori
yang digunakan dalam menyelesaikan masalah.

2. Study Lapangan
Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara
langsung pada obyek penelitian.
Adapun teknik yang digunakan , yaitu :
A. Kuisioner
Data penelitian diperoleh dengan melakukan pengumpulan data
menggunakan kuesioner yang berupa serangkaian daftar pertanyaan
kepada para responden yang mana mereka tinggal memilih jawaban
yang telah ditentukan.
B. Observasi
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Adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan jalan
terlibat langsung dengan obyek yang diteliti.
3.4.2. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis
Sebelumanalisis

data,

terlebihdahuluperludilakukanujicobainstrumen.

Ujicoba instrument iniadalahuntukmengukurvaliditasdanreliabilitas instrument
penelitian.

Sejauhmanaketepataninstrumen

instrument

yang

akandigunakansehingga

tersebutlayakdigunakansebagaialatpengumpul

data.Rancangananalisisberisipengujian-pengujian data yang diperolehdarihasil
jawaban responden yang diterimakemudiandianalisisdenganmenggunakanspss,
proseduranalisisdalampenelitian.
Data

primer

yang

dikumpulkanmelaluipenyebarankuesionerdibentukdalamskalapengukuran.
Skalapengukuranmerupakankesepakatan

yang

digunakansebagaiacuanuntukmenentukanpanjangpendeknya

interval

yang

adadalamalatukur,
sehinggaalatukurtersebutbiladigunakandalampengukuranakanmenghasilkan
data kuantitatif (Sugiyono, 2012: 92). Dalampenelitianiniskalapengukuran
yang

digunakanadalahskalalikert.

Untukanalisis

data

kuantitatif,

makajawabanrespondendiberiskorsebagaiberikut
Tabel 3.2 TabelSkalaLikert
NO
1
2
3
4
5

PilihanJawaban
SangatSetuju
Setuju
CukupSetuju
TidakSetuju
SangatTidakSetuju

Skor
5
4
3
2
1

Jarak interval
126-150
102-125
78-101
54-77
30-53
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Dari tanggapanrespondentersebutterlebihdahuluditentukanskala interval
denganmenggunakanrumussebagaiberikut
Keterangan :
I = Interval
I =NT – NR
K

NT = NilaiTertinggi
NR = NilaiTerendah
K = Kriteria

NilaiTertinggi = NT x JumlahResponden
= 5 x 30
= 150
NilaiTerendah = NR x JumlahResponden
= 1 x 30
= 30
Jadi

= 150 – 30= 24
5

DengandemikianKategoriskaladapatditentukansebagaiberikut :

Tabel 3.3 TabelKategoriSkala
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SkorSkala

Kriteria

126 – 150

SangatTidakSetuju

102 – 125

TidakSetuju

78 – 101

CukupSetuju

54 – 77

Setuju

30 – 53

SangatSetuju

3.4.3 Uji Validitas
Ujivaliditasmenyatakanbahwainstrumen

yang

digunakanuntukmendapatkan data dalampenelitiandapatdigunakanatautidak.
MenurutSugiyono (2012:121) menyatakanbahwa valid berarti instrument
tersebutdapatdigunakanuntukmengukurapa

yang

seharusnyadiukur.Untukmencarinilaivaliditas

di

sebuah

item

mengkorelasikanskor item dengan total item-item tersebut. Jikaada item yang
tidakmemenuhisyarat,

maka

SyarattersebutmenurutSugiyono

item

tersebuttidakakanditelitilebihlanjut.
(2012:133)

yang

harusdipenuhiyaituharusmemilikikriteriasebagaiberikut:
a. Jika r ≥ 0,3 maka item-item tersebutdinyatakan valid.
b. Jika r ≤ 0,3maka item-item tersebutdinyatakantidak valid.
3.4.4 UjiRealibilitas
UjiReliabilitassebenarnyaadalahalatuntukmengukursuatukuesioner
merupakanindikatordari

variable

ataukonstruk.

yang

Suatukuesionerdikatakan

reliable
atauhandaljikajawabanseseorangterhadappertanyaanadalahkonsistenataustabild
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ariwaktukewaktu.

Butirkuesionerdikatakanreliabel

(layak)

jikacronbach’s

alpha> 0,06dandikatakantidakreliable jikacronbach’s alpha< 0,06. (Ghozali,
2012: 47).

3.5 UjiKoefisienKorelasi
(Sarwono,2006)

Koefisienkorelasiialahpengukuran

kovarianatauasosiasiantaraduavariabel.

statistic

Besarnyakoefisienkorelasiberkisarantara

+1 s/d -1. Koefisienkorelasimenunjukankekuatan (strenght) hubungan linear dan
barahhubungandua variable acak.Jikakoefisienkorelasipositif, makakedua variable
mempunyaihubungansejarah,

Artinyajikanilaivariabel

makanilaivariabel Y akantinggi pula.

X

lebihtinggi,

Sebaliknya, jikakoefisienkoreasinegatif,

makakedua variable mempunyaihubunganterbalik. Artinyajikanilaivariabel X
tinggi, makanilaivariabel Y akanmenjadi rendah ebaliknya).
Tabel 3.4. KoefisienKorelasi
0

Tidakadakorelasiantaraduavariable

>0-0,25

Korelasisangatlemah

>0,25-0,5

Korelasicukup

>0.5-0,75

Korelasikuat

>0,75-0,99

Korelasisangatkuat

1

Korelasisempurna

SUMBER: Sugiyono (2012:92)
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3.5.1

UjiKoefisienDeterminasi

(Imam
Ghozali,2006:125)Koefisiendeterminasidigunakanuntukmengetahuipersentasesum
banganpengaruhserentakvariabel-variabelbebas (X) terhadap variabel terikat
(Y).Nilaikoefisiendeterminasimempunyai interval nolsampaisatu (0≤R²≤1). Jika
R² = 1, berartibesarnyapersentasesumbangan X terhadapvarisi (naik-turunnya) Y
secarabersama-samaadalah

100%.

Hal

inimenunjukanbahwaapabilakoefisiendeterminasimendekati
makapengaruhvariabel

independen

1,

terhadapvariabeldependennyasemakinkuat,

makasemakincocok pula garisregresiuntukmeramalkan Y.
3.5.2UjiAnalisisRegresi Linear Sederhana
Teknik analisis yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah, Analisis regresi
linier adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam memprediksi permintaan
dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh
satu variabel bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent).
Regresi linier sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas (independent)
dan satu variabel tak bebas (dependent).Tujuan penerapan metode ini adalah
untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel terikat (dependent)
yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independent).
Dalam persamaan regresi linier sederhana menggunakan rumus sebagai berikut:
Keterangan :
Y = a + b.X
Y = VariabelTerikat
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X = VariabelBebas
a = NilaiKonstanta
b = KoefisienRegresi

3.5

UjiHipotesis
3.5.2

UjiStatistik T

MenurutGhozali

(2012:

98)

Ujibeda

digunakanuntukmengujiseberapajauhpengaruhvariabelindependen

t-test
yang

digunakandalampenelitianinisecaraindividual
dalammenerangkanvariabeldependensecaraparsial.
Dasarpengambilankeputusandigunakandalamuji t adalahsebagaiberikut:

1. Jikanilaiprobabilitassignifikansi>

0,05,

makahipotesisditolak.

Hipotesisditolakmempunyaiartibahwavariabelindependentidakberpenga
ruhsignifikanterhadapvariabeldependen.
2. Jikanilaiprobabilitassignifikansi<

0,05,

makahipotesisditerima.

Hipotesistidakdapatditolakmempunyaiartibahwavariabelindependenber
pengaruhsignifikanterhadapvariabeldependen.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian

4.1.1

Gambaran Umum Perusahaan
CV. Rodalink Cabang Tasikmalaya Berdiri sejak tahun 1997, Rodalink

sudah menetapkan diri dan fokus untuk secara konsisten melayani kebutuhan
konsumen akan segala hal yang berkaitan drngan olah raga sepeda dengan
mengetumakan kualitas dan keaslian produk dengan didukung oleh sistem
manajemen yang baik dan pengaturan teknis yang kuat.
Rodalink memiliki misi untuk menjadi jaringan (chain store) outletsepeda
modern terbaik dengan pilihan produk yang lengkap dan berkualitas dengan harga
yang terpercaya dan kompettitif, pelayanan yang profesional, dan perbaikan
berkesinambungan untuk mengembangkan outlet sepeda yang nyaman bagi
konsumen.
Rodalink saat ini telah memiliki 51 outlet yang terdiri dari 41 di indonesia,
3 di singapura dan 7 di malaysia. Di masa mendatang Rodalink akan terus
mengembangkan pangsa pasar di penyedian sepeda dan produk-produk yang
berhubungan dengan sepeda. Konsep outletSepeda modern yang dikembangkan
oleh Rodalink memiliki filosofi “One stop Shopping Center for Bicyle” yang
bertujuan untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan bersepeda konsumen.

Setiap produk yang disediakan dib Rodalink dijamain bergaransi, bahkan
untuk setiap produk sepeda yang di beli di Rodalink akan dapat mendapatkan
gratis servicesebanyak 3 kali yang berlaku untuk 1 tahun sejak tanggal pembelian.
Hal ini menjadi Rodalink sebagai pilihan belanja terbaik masa kini dan masa
depan bagi konsumen yang mengedepankan pelayanan dan kualitas terbaik.
4.1.2

Visi dan Misi CV. Rodalink Cabang Tasikmalaya
Visi
Rodalink di kembangkan untuk menjadi jaringan ritel terbesar di Asia

tenggara dengan basis utama produk yang dijual adalah sepeda dan produkproduk yang berhubungan dengan sepeda
Misi
Rodalink adalah outlet sepeda modern yang menyediakan variasi produk
secara lengkap dengan kenyamanan dan pelayanan terbaik. Serta menawarkan
suasana yang bersahabat.

4.1.3

Aspek Kegiatan Usaha
Rodalink Tasikmalaya merupakan pusahaan yang bergerak di bidang

sarana olahraga sepeda. Sepeda yang berkualitas bukan sesuatu yang bisa ditawar
kan bukan hanya sepeda adapun aksesoris dan sperpat sepeda, sepeda merupakan
produk paling di minati bila dibandingkan sperpar dan aksesoris. Penjualan nya
pun lebih cepat laku sehari bisa sampai 1-10 unit sepeda. CV. Rodalink cabang

Tasikmaya berkerja sama dengan, menghadirkan progam kredit/cicilan sepeda
yang

memudahkan

konsumen

untuk

membeli

sepeda

berkualitas

,di

OutletRodalink. Kredit sepeda MTB, Road dan sepeda-sepeda lain di rodalink
sekarang juga dan dirasakan manfaatnya oleh konsumen, lebih mudah
memdapatkan sepeda.
4.1.4

Produk CV. Rodalink Cabang Tasikmalaya
Berikut adalah beberapa produk yang dijual di CV. Rodalink Cabang

Tasikmaya.
4.1.4.1 Produk 1
1. Sepeda MTB (Montain Bike)
Sepeda ini dengan tipe Siskiu T8, dirancang dengan kombinasi yang
menarik antara part dan teknologi untuk menghasilkan lompatan yang besar,
melaju lebih cepat dan handling yang lebih lincah dan gesit.

Gambar 4.1
Sepeda MTB SISKIU T8

2.Sepeda Siskiu N9 (Enduro)
Sepeda ini dengan seri enduro terbaru dari poygon Bikes yang
menghadirkan teknologi dan komponen pilihan yang dipadukan secara sempurna

untuk bersepeda di medan yang menantang.
Gambar 4.2
Sepeda Siskiu N9 (Enduro)

3.Sepeda folding Urbano 3 (Sepeda Lipat)
Polygon Urbano 3 hadir dengan design dan varian warna terbaru, cocok
untuk riders yang menjelajahi ibukota dengan posisi lebih tegak dengan
kenyamansan yang maksimal dilengkapi dengan fender dan rear cargo rack untuk

memudahkan mobilitas keseharian Riders
Gambar 4.3
sepeda Urbano 3 (Sepeda lipat)

4.Sepeda Road S7 (STRATTOS S7)
Strattos S7 menggunakan frame ACX carbon yang hadir dengan desain
terbaru. Dirancang dengan geometri road bike yang dirancang untuk
menghadirkan performa kecepatan maksimal.

Gambar 4.4
Sepeda Road S7 ( STRATTOS 7)

5.Sepeda SO (SIERRA OOSTEN 26)
Seirra Oosten, sepeda dengan mood classic khas sepeda Eropa, yang
memberikan kenyamanan ekstra saat digunakan untuk berkeliling menikmati
sudut kota.

Gambar 4.5
Sepeda Seirra Oosten 26

6.Sepeda BMX (RAZOR ELITE PRO)
Polygon Razor Elite merupakan sepeda BMX yang dirancang dengan
akselerasi dan kecepatan tinggi, cocok untuk persepeda BMX profesional dan
penghobi.

Gambar 4.6
Sepeda BMX (RAZOR ELITE)

4.1.5 Stuktur Organi Sasi
Struktur merupakan sebuah kerangka yang menunjukan hubungan antara
wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh tiap anggota
organisasi.

Tujuan

utama

pembuatan struktur

organisasi

adalah

untuk

mempermudah pekerjaan maupun pelaksanaan tugas, yaitu dengan membagi
wewenang dan tanggung jawab secara sistematis dan terarah. Struktur organisasi
hendaknya bersifat fleksibel sehingga dapat digunakan dalam situasi dan kondisi
sesuai dengan kebutuhan dan luasnya operasi perusahaan.

Gambar 4.7
Stuktur Organi Sasi
Area Manager (AM)
Avri

Supervisor (SPV)
Aep Saepuloh

4.4.6

Admin

Sales

Mekanik

Dhea Fidia RH

Seka Gustika

Dudu Durahman

Rismawati

Andi Hidayat

Gun- gun Taufik

Urayan Pekerjaan
Secara garis besar uraian pekerjaan masing-masing bagian dalam struktur

organisasi pada CV. Rodaliink cabang Tasikmalaya adalah:
1. Area Manager

1)

Merencanakan, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan, strategi perusahaan, rencana kerja anggaranperusahaan
(CV.Rodalink Tasikmalya) jangka pendek maupun jangka
panjang.

2)

Mengarahkan dan mengevaluasi fungsi setiap departemen dalam
lingkup Area manageruntuk dapat menjalankan strategi dan
pencapaian target perusahaan.

3)

Mengarahkan riset dan survey terhadap pasar serta analisa produk
untuk pengembangan produk dan penentuan harga.

4)

Mengatasi dan mengarahkan pemecahan masalah strategis.

2. Supervisor (SPV)

1)

Mengatur Staf Bawahan. Sebagai Jembatan antara manager dan
Staf pelaksana, Supervisorharus mampu mengatur pekerjaanpekerjaan yang akan di selesaikan oleh tim

2)

Mampu Menerangkan job Description Dengan baik.

3)

Melakukan Briefing atau pengarahan ke staf Bawahan.

4)

Mengonrol dan memberikan Evaluasi.

5)

Memberikan Motivasi

3. Salles markeketing

1)

masukan kepada direktur utama dalam memutuskan Memberikan
hal-hal yang berkaitan dengan marketing.

2)

Menyusun usulan dan menetapkan strategi penjualan melalui
riset, hasil analisa pasar, kompetitor dan kesiapan promosi.

3)

Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target penjualan

secara berkelanjutan.
4)

Bersama Direktur dan Area Manager, menetapkan harga pokok
penjualan, produk yang akan di launching, serta sistem promosi
untuk memastikan tercapainya target penjualan.

4. Admin/keuangan
1)

Mengontrol

arus

kas

pengelolaan

piutang

perusahaan
dan

hutang,

(cash

flow),

sehingga

terutama

memastikan

ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan
kondisi keuangan.

2)

Merencanakan, memastikan dan mengkoordinasikan penyusunan
anggaran perusahaan, dan mengontrol penggunaannya untuk
memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam
menunjang kegiatan operasional perusahaan.

3)

Menerima, memeriksa, mengoreksi, dan menyetujui bukti
transaksi pengeluaran serta penerimaan atas dasar persetujuan
dewan direktur dan atau kebijakan perusahaan yang sudah
disetujui.

4)

Memastikan agar seluruh unit usaha dan wilayah kerja perusahaan
mematuhi standard operating procedure (SOP) keuangan yang
berlaku untuk masing-masing fungsi sesuai dengan rencana yang
telah disetujui.

5. Admin/Salles
1)

Adminissrator penjualan atau Admin Sales memainkan peran
Administratif utama dalam mendukung tim penjualan dan
memberikan hubungan penting antara wiraniaga dan klien.

2)

Menanggapi permintaan pelanggan

3)

Mempertahankanhubunganpelangga
n yang baik.

4)

Memproduksi laporan.

5)

Mempertahankan catatan klien.

6)

Memperbaruhui

repetisi

status

pesanan dan rincian pengiriman
sehingga

mereka

dapat

mengimformasikan pelanggan.

terus

6. Mekanik
1)

Mencapai Target Individu Mekanik yaitu spare part,jasa

2)

Menjalankan pedoman kerja & penggunaan peralatan kerja sesuai
standarlisasi yang diterapkan perusahaan.

3)

Menjaga kebersihan ruangan dan peralatan kerja berdasarkan
aturan yang berlaku.

4)

Bersikap jujur dan transparan atas segala pergantian spare part
dan pembelian jasa atas pekerjaan bengkel yang di amanahkan.

4.4.7 Profil Responden
Profil Responden yang diteliti dalam penelitian ini ada 30 Responden
karyawan Rodalink yang didasarkan kepada jenis kelamin, unit kerja, pendidikan,
umur dan lama kerja.
Tabel 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No.
1.
2.

Jenis kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

Jumlah
22
8
30

Sumber: Hasil pengolahan Data
Dari tabel 4.1 di atas dapat di lihat bahwa responden laki-laki lebih banyak, 22
orang di banding kan permpuan 8 0rang.

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Unit kerja
No.
1
2
3
4
5
6

Unit Kerja
Area Manager ( Am)
Supervisor (SPV)
Salles Marketing
Admin keuangan
Admin salles
Mekanik
Total
Sumber: Hasil Pengolahan data

Jumlah
1
3
7
4
3
12
30

Dari Tabel 4.2 Dapat diketahui bahwa berdasarkan unit kerja yaitu Area manager
1 orang, dansupervisor 3 orang, dan salles Merketing7 orang, dan Admin
keungansebanyak 4 orang, dan Admin Salles sebanyak 3 orang, Dan mekanik
sebanyak 12 orang.
Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Pendidikan
No.

Tingkat pendidikan

Jumlah

1

S1

6

2

D3

1

3

SMK/SMA

23

Total

30

Sumber. Hasil Pengolahan Data

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa karyawan dengan tingkat pendidikan
SMK/SMA sebanyak 23 orang, pendidikan D3 sebanyak 1 orang, dan pendidikan
S1 Sebanyak 6 orang.
Tabel 4.4
Responden

Berdasarkan Umur
No.

Umur

Jumlah

1

>20

15

2

>25

21

3

>30

4

Total

30

Sumber: Hasil Pengolahan Data
Dari Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan umur lebih dari 20
tahun sebanyak 15 Orang. Lebih dari 25 tahun sebanyak 21 orang, dan lebih dari
30 tahun sebanyak 4 orang.
Tabel 4.5
Responden Berdasarkan Masa Kerja
NO.
1
2
3

Masa Kerja
<2
5>
10>
Totamjl
Sumber: Pengolahan data

Jumlah
12
15
3
30

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa responden yang bekerja kurang dari 2
tahun sebanyak 12 orang, lebih dari 5 tahun sebanyak 15 orang dan lebih dari 10
tahun sebanyak 3 orang.

4.2 Pembahasan
4.2.1 Uji Vadilitas dan Realibilitas

4.2.1.1 Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang dipakai dalam
penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Berdasarkan hasil uji
validitas instrument pengukuran melalui program SPSS Versi 23, untuk mengukur
nilai validasi ditentukan dengan melihat nilai ɑ = 0,05 dengan jumlah 30
responden. Jika hasil validitas berada diatas 0,3 maka dianggap butir pernyataan
sudah valid.
1. Uji Validitas Variabel Pelatihan

Koefisien Pelatihan
No Butir pertayaan

r hitung

r kritik

kriteria

P1

0,27

0,3

valid

P2

0,551

0,3

valid

P3

0,330

0,3

valid

P4

0,473

0,3

valid

P5

0,599

0,3

valid

P6

0,410

0,3

valid

P7

0,336

0,3

valid

P8

0,397

0,3

valid

P9

0,667

0,3

valid

Sumber: Hasil olahan kuesioner.
Berdasakan Tabel di atas menunjukan bahwa fariebel pelatihan sudah di nyatakan
Valid hal tersebut ditunjukan dengan melihat r hitung lebih besar dari r kritik.
2. Uji Vadilitas Variabel Kinerja
Tabel 4.7
Koefesien kinerja

No Butir pertayaan

r hitung

r
kritik

P1

0,318

0,3

valid

P2

0,303

0,3

valid

P3

0,346

0,3

valid

P4

0,352

0,3

valid

P5

0,312

0,3

valid

P6

0,374

0,3

valid

P7

0,345

0,3

valid

P8

0,477

0,3

valid

P9

0,638

0,3

valid

kriteria

Sumber:Hasil olahan kuesioner.
Berdasakan Tabel di atas menunjukan bahwa variebel pelatihan sudah di nyatakan
Valid hal tersebut ditunjukan dengan melihat r hitung lebih besar dari r kritik.
4.1.1.2 Uji reabilitas Pelatihan
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kestabilan alat ukur. Uji
reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha. Suatu
konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >
0,60.
1. Uji reabilitas pelatihan
Tabel. 4.8
Uji reabilitas pelatihan

Cronbach's Alpha
,698

N of Items
10

Sumber: Hasil olahan kuesioner.
Bersarkan Tabel 4.8 Hasil uji reabilitas variabel pelatihan ke 9 item indikator
memiliki nilai alpa sebesar 0,698 lebiih besar dari 0,6 maka di nyatakan reliabel.

2. Uji reabilitas Kinerja
Tabel 4.9
Uji reabilitas Kinerja
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,609

10

Sumber: Hasil olahan koesioner
Bersarkan Tabel 4.8 Hasil uji reabilitas variabel pelatihan ke 9 item indikator
memiliki nilai alpa sebesar 0,609 lebiih besar dari 0,6 maka di nyatakan reliabel.
4.2.2 Pelaksanaan Pelatihan pada CV. Rodalink Cabang Tasikmalaya
Dalam menentukan nilai dari setiap indikator dari pelatihan maka dapat dihitung
dengan langkah-langkah sebagai berkut:
Nilai Tertinggi: 30X5=150
Nilai Terendah: 30X1=30
150 -30:5 = 24

Tabel 4.10
Kriteria Pelatihan
Nilai
126-150
102-125
78-101
54-77

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik

30-53

Sangat Tidak
Baik

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan
kepada 30 karyawan CV. Rodalink diperoleh hasil mengenai pelatihan. Secara
lengkap hasil analisa tanggapan karyawan mengenai pelatihan karyawan dapat
dilihat sebagai berikut berikut:
1. karyawan perlu di bekali pengetahuan dan ke terampilan agar dapat
menjalankan pekerjaan dengan sebaik baiknya.
Tabel 4.11
Keterangan
Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak Setuju
Jumlah

Bobot
5
4
3
2
1

Jumlah Responden
3
17
7
1
2
30

Skor
15
68
21
2
2
108

Persentase
10,00
56,67
23,33
3,33
6,67
100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan karyawan mengenaiperlu di
bekali pengetahuan dan ke terampilan agar dapat menjalankan pekerjaan dengan
sebaik baiknya termasuk dalam kategori baik dengan skor 108. Karyawan yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang atau 10%, setuju sebanyak 17 orang
atau 56.67%, cukup sebanyak 7 orang atau 23,33%, menyatakan tidak setuju
sebanyak 1 orang atau 3,33% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang
atau 6,67%. Artinya, karyawanperlu di bekali pengetahuan dan ke terampilan agar
dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaik baiknya.

2. program pelatihan yang diberikan kepada karyawan memberikan
kesempatan bagi berkembang nya bagi karyawan.

Tabel 4.12
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
2
12
12
3

1

Skor

Persentase

10
48
36
6

6,67
40,00
40,00
10,00

1

1

3,33

30

101

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan karyawan mengenai program
pelatihan yang diberikan kepada karyawan memberikan kesempatan bagi
berkembang nya bagi karyawantermasuk dalam kategori baik dengan skor 101.
Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau 6,67%, setuju
sebanyak 12 orang atau 40,00%,

cukup sebanyak 12 orang atau 40,00%,

menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang atau 10,00% dan yang menyatakan
sangat tidak setuju 1 orang atau 3,33%. Artinya, karyawanmengenai program
pelatihan yang diberikan kepada karyawan memberikan kesempatan bagi
berkembang nya karyawan.
3. Di tinjau dari aspek keterampilan maka tujuan pelatihan yang
pernah di ikuti karyawan dapat meningkatkan prestasi kerja

Tabel 4.13
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
2
6
17
4

1

Skor

Persentase

10
24
51
8

6,67
20,00
56,67
13,33

1

1

3,33

30

94

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan karyawan mengenai program
pelatihan yang diberikan kepada karyawan memberikan kesempatan bagi
berkembang nya bagi karyawantermasuk dalam kategori baik dengan skor 101.
Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 2 orang atau 6,67%, setuju
sebanyak 6 orang atau 20,00%,

cukup sebanyak 17 orang atau 56,67%,

menyatakan tidak setuju sebanyak 4 orang atau 13,33% dan yang menyatakan
sangat tidak setuju 1 orang atau 3,33%. Artinya, karyawanmengenai program
pelatihan yang diberikan kepada karyawan memberikan kesempatan bagi
berkembang nya karyawan.
4. pelatihan yg diberikan pada karyawan meningkatkan proses berfikir
karyawan.
Tabel 4.14
Keterangan

Bobot

Jumlah
Responden

Skor

Persentase

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2
1

3
19
6

0
12
57
12

0,00
10,00
63,33
20,00

2

2

6,67

30

83

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh tanggapan karyawan mengenai pelatihan
yg diberikan pada karyawan meningkatkan proses berfikir karyawan.
termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 83. Karyawan yang menyatakan,
setuju sebanyak 3 orang atau 10,00%, cukup sebanyak 19 orang atau 63,33%,
menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang atau 20,00% dan yang menyatakan
sangat tidak setuju 2 orang atau 6,67%. Artinya, karyawan pelatihan yg diberikan
pada karyawan meningkatkan proses berfikir karyawan.
5. program pelatihan karyawan meningkatkan komunikasi aantar
karyawan.
Tabel 4.15
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2
1

Jumlah
Responden

Skor

Persentase

12
11
6

0
48
33
12

0,00
40,00
36,67
20,00

1

1

3,33

30

94

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan karyawan mengenaiprogram
pelatihan karyawan meningkatkan komunikasi aantar karyawan, termasuk dalam

kategori cukup baik dengan skor 94. Karyawan yang menyatakan, setuju sebanyak
12 orang atau 40,00%, cukup sebanyak 11 orang atau 36,67%, menyatakan tidak
setuju sebanyak 6 orang atau 20,00% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 1
orang atau 3,33%. Artinya, karyawanprogram pelatihan karyawan meningkatkan
komunikasi aantar karyawan.

6. karyawan mendapatkan penghargaan yang baik atas hasil kerja nya.
Tabel 4.16
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
7
7
13
2

1

Skor

Persentase

35
28
39
4

23,33
23,33
43,33
6,67

1

1

3,33

30

107

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh tanggapan karyawan mengenai karyawan
mendapatkan penghargaan yang baik atas hasil kerja nya. termasuk dalam
kategori baik dengan skor 107. Karyawan yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 7 orang atau 23,33%, setuju sebanyak 7 orang atau 23,33%, cukup
sebanyak 13 orang atau 43,33%, menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang atau
6,67% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 1 orang atau 3,33%.
Artinya,karyawan mendapatkan penghargaan yang baik atas hasil kerja nya.
7. perusahaan

memberikan

mengembangkan potensi.

kesempatan

bagi

karyawan

untuk

Tabel 4.17
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
6
13
8
3

1
30

Skor

Persentase

30
52
24
6

20,00
43,33
26,67
10,00

0

0,00

112

100

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh tanggapan karyawan mengenai
perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan
potensi, termasuk dalam kategori baik dengan skor 112. Karyawan yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 6 orang atau 20,00%, setuju sebanyak 13
orang atau 43,33%, cukup sebanyak 8 orang atau 26,67%, dan yangmenyatakan
tidak setuju sebanyak 3 orang atau 10,00%. Artinya, karyawanperusahaan
memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan potensi.
8. sistem penggajian yang di terapkan susdah baik.
Tabel 4.18
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
1
13
12
4

1

Skor

Persentase

5
52
36
8

3,33
43,33
40,00
13,33

0

0

0,00

30

101

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh tanggapan karyawan mengenai sistem
penggajian yang di terapkan susdah baik., termasuk dalam kategori cukup baik

dengan skor 101. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang
atau 3,33%, setuju sebanyak 13 orang atau 43,33%, cukup sebanyak 12 orang
atau 40,00%, dan yangmenyatakan tidak setuju sebanyak 4 orang atau 13,33%.
Artinya, sistem penggajian yang di terapkan susdah baik.
9. Hubungan kerja karyawan dengan rekan kerja baik.

Tabel 4.19
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
1
7
13
5

1

Skor

Persentase

5
28
39
10

3,33
23,33
43,33
16,67

4

4

13,33

30

86

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh tanggapan karyawan mengenaiHubungan
kerja karyawan dengan rekan kerja baik, termasuk dalam kategori cukup baik
dengan skor 86. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau
3,33%, setuju sebanyak 7 orang atau 23,33%, cukup sebanyak 13 orang atau
43,33%, menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang atau 16,67% dan yang
menyatakan sangat tidak setuju 4 orang atau 13,33%. Artinya, Hubungan kerja
karyawan dengan rekan kerja baik.
Jarak interval untuk menentukan kriteria rekapitulasi pelatihan dicari
dengan rumus sebagai berikut:

JI =

30(9)(5) − 30(9)(1) 1.350 − 270 1.080
=
=
= 216
5
5
5

Tabel 4.20
Kriteria Rekapitulasi Pelatihan
Nilai
1.134-1350
918-1.133
702-917
486-701
270-485

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Sumber: Kategori nilai di olah
Berdasarkan hasil penilaian indikator pada tabel distribusi frekuensi, maka
diketahui nilai tanggapan responden mengenai pelatihan pada CV. Rodalink
cabang Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.21
Rekapitulasi Pelatihan
No.
1

2

3
4

Pertanyaan
karyawan perlu di bekali pengetahuan dan ke
terampilan agar dapat menjalankan pekerjaan
dengan sebaik baiknya.
program pelatihan yang diberikan kepada
karyawan memberikan kesempatan bagi
berkembang nya bagi karyawan
Di tinjau dari aspek keterampilan maka tujuan
pelatihan yang pernah di ikuti karyawan dapat
meningkatkan prestasi kerja.
pelatihan yg diberikan pada karyawan

Target
Sekor Tercapai Kriteria
Skor
150

108

Baik

150

101

Cukup
baik

150

94

Cukup
baik

83

Cukup

5
6
7
8
9

meningkatkan proses berfikir karyawan
program pelatihan karyawan meningkatkan
komunikasi aantar karyawan
karyawan mendapatkan penghargaan yang baik
atas hasil kerja nya
perusahaan memberikan kesempatan bagi
karyawan untuk mengembangkan potensi.
sistem penggajian yang di terapkan susdah baik
hubungan kerja karyawan dengan rekan kerja
baik.

baik
Cukup
baik

150

94

150

107

Baik

150

112

Baik

150

101

150

86
886

Total

Cukup
baik
Cukup
baik
Cukup
baik

Berdasarkan pada tabel 4.21 total skor mengenai pelatihan pada CV.
Rodalink cabang Tasikmalaya adalah 886 kategori cukup baik. Dengan demikian,
menururt responden pelatihan pada CV. Rodalink cabang Tasikmalaya termasuk
dalam kategori cukup baik.

4.2.3 Pelaksanaan Kinerja pada CV. Rodalink Cabang Tasikmalaya
Dalam menentukan nilai dari setiap indikator dari kinerja maka dapat
dihitung dengan langkah-langkah sebagai berkut:
Nilai Tertinggi: 30X5=150
Nilai Terendah: 30X1=30
150 -30:5 = 24

Tabel 4.22
Kriteria Kinerja
Nilai
126-150
102-125
78-101
54-77

Kriteria
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik

Sangat Tidak
Baik

30-53

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan
kepada 30 karyawan CV. Rodalink diperoleh hasil mengenai kinerja. Secara
lengkap hasil analisa tanggapan karyawan mengenai kinerja karyawan dapat
dilihat sebagai berikut berikut:
1. Bekerja pada perusahaan ini dapat menjamin dikehidupan saya di hari
tua.
Tabel 4.23
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
7
4
8
6

1

Skor

Persentase

35
16
24
12

23,33
13,33
26,67
20,00

5

5

16,67

30

92

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh tanggapan karyawan mengenaiBekerja
pada perusahaan ini dapat menjamin dikehidupan saya di hari tua, termasuk dalam
kategori cukup baik dengan skor 92. Karyawan yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 7 orang atau 23,33%, setuju sebanyak 4 orang atau 13,33%, cukup
sebanyak 8 orang atau 26,67%, menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang atau
20,00% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 5 orang atau 16,67%.
Artinya,Bekerja pada perusahaan ini dapat menjamin dikehidupan saya di hari tua.
2. aya merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas yang di berikan.

Tabel 4.24
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
4
5
9
7

1

Skor

Persentase

20
20
27
14

13,33
16,67
30,00
23,33

5

5

16,67

30

86

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh tanggapan karyawan mengenaisaya
merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas yang di berikan, termasuk dalam
kategori cukup baik dengan skor 86. Karyawan yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 4 orang atau 13,33%, setuju sebanyak 5 orang atau 16,67%, cukup
sebanyak 9 orang atau 30,00%, menyatakan tidak setuju sebanyak 7 orang atau
23,33% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 5 orang atau 16,67%.
Artinya,saya merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas yang di berikan.
3. saya merasa senang bila pengapdian saya selama bekerja di perusahaan
ini di akui oleh perusahaan.
Tabel 4.25
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
3
8
8
7

1

Sumber: Hasil olahan kuesioner

Skor

Persentase

15
32
24
14

10,00
26,67
26,67
23,33

4

4

13,33

30

89

100

Berdasarkan tabel 4.25 diperoleh tanggapan karyawan mengenaisaya
merasa senang bila pengapdian saya selama bekerja di perusahaan ini di akui oleh
perusahaan, termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 89. Karyawan yang
menyatakan sangat setuju sebanyak 3 orang atau 10,00%, setuju sebanyak 8
orang atau 26,67%, cukup sebanyak 8 orang atau 26,67%, menyatakan tidak
setuju sebanyak 7 orang atau 23,33% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 4
orang atau 13,33%. Artinya,saya merasa senang bila pengapdian saya selama
bekerja di perusahaan ini di akui oleh perusahaan.
4. Saya selalu bersedia untuk bekerja sama dengan sesama anggota
prusahaan.
Tabel 4.26
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
7
7
8
6

1

Skor

Persentase

35
28
24
12

23,33
23,33
26,67
20,00

2

2

6,67

30

101

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh tanggapan karyawan mengenaiSaya
selalu bersedia untuk bekerja sama dengan sesama anggota prusahaan, termasuk
dalam kategori cukup baik dengan skor 101. Karyawan yang menyatakan sangat
setuju sebanyak 7 orang atau 23,33%, setuju sebanyak 7 orang atau 23,33%,
cukup sebanyak 8 orang atau 26,67%, menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang
atau 20,00% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau 6,67%.

Artinya,Saya selalu bersedia untuk bekerja sama dengan sesama anggota
prusahaan.
5. saya selalu fokus untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun tidak ada
atasan di perusahaan.
Tabel 4.27
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2
1

Jumlah
Responden

Skor

Persentase

12
11
6

0
48
33
12

0,00
40,00
36,67
20,00

1

1

3,33

30

94

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.27 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya
selalu fokus untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun tidak ada atasan di
perusahaan, termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 94. Karyawan yang
menyatakan setuju sebanyak 12 orang atau 40,00%, cukup sebanyak 11 orang
atau 36,67%, menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang atau 20,00% dan yang
menyatakan sangat tidak setuju 1 orang atau 3,33%. Artinya,saya selalu fokus
untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun tidak ada atasan di perusahaan.
6. karyawan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
Tabel 4.28
Keterangan
Sangat Setuju
Setuju
Cukup

Bobot
5
4
3

Jumlah
Responden
7
7
13

Skor

Persentase

35
28
39

23,33
23,33
43,33

Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

2

2

4

6,67

1

1

1

3,33

30

107

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.28 diperoleh tanggapan karyawan mengenaikaryawan
memiliki jiwa kepemimpinan yang baik , termasuk dalam kategoribaik dengan
skor 107. Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 orang atau
43,33%, setuju sebanyak 2 orang atau 6,67%, cukup sebanyak 1 orang atau
3,33%, menyatakan tidak setuju sebanyak 6 orang atau 20,00% dan yang
menyatakan sangat tidak setuju 2 orang atau 6,67%. Artinya,karyawan memiliki
jiwa kepemimpinan yang baik.
7. Saya selalu terbuka menerima kritik atau saran atas hasil kerja yang
saya peroleh.
Tabel 4.29
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
6
13
8
3

1

Skor

Persentase

30
52
24
6

20,00
43,33
26,67
10,00

0

0

0,00

30

112

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.29 diperoleh tanggapan karyawan mengenaisaya
selalu terbuka menerima kritik atau saran atas hasil kerja yang saya peroleh,
termasuk dalam kategoribaik dengan skor 112. Karyawan yang menyatakan
sangat setuju sebanyak 6 orang atau 20,00%, setuju sebanyak 13 orang atau

43,33%, cukup sebanyak 8 orang atau 26,67%, dan yang menyatakan tidak setuju
sebanyak 3 orang atau 10,00%. Artinya,saya selalu terbuka menerima kritik atau
saran atas hasil kerja yang saya peroleh.
8. pengetahuan akan pekerjaan dapat membantu dalam mengatasi
permasalahan pada saat bekerja.

Tabel 4.30

Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
1
13
12
4

1

Skor

Persentase

5
52
36
8

3,33
43,33
40,00
13,33

0

0

0,00

30

101

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.30 diperoleh tanggapan karyawan mengenai
pengetahuan akan pekerjaan dapat membantu dalam mengatasi permasalahan
pada saat bekerja, termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 101.
Karyawan yang menyatakan sangat setuju sebanyak 1 orang atau 3,33%, setuju
sebanyak 13 orang atau 43,33%, cukup sebanyak 12 orang atau 40,00%, dan
yang

menyatakan

tidak

Artinya,pengetahuan

akan

setuju
pekerjaan

permasalahan pada saat bekerja

sebanyak
dapat

4

orang

membantu

atau
dalam

13,33%.
mengatasi

9. Kreatifitas yang tinggi dapat membantu saya mencapai hasil kerja yang
lebih baik.
Tabel 4.31
Keterangan

Bobot

Sangat Setuju
Setuju
Cukup
Tidak setuju
Sangat Tidak
Setuju
Jumlah

5
4
3
2

Jumlah
Responden
1
7
13
5

1

Skor

Persentase

5
28
39
10

3,33
23,33
43,33
16,67

4

4

13,33

30

86

100

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.31 diperoleh tanggapan karyawan mengenaiKreatifitas
yang tinggi dapat membantu saya mencapai hasil kerja yang lebih baik, termasuk
dalam kategoribaik dengan skor 86. Karyawan yang menyatakan sangat setuju
sebanyak 1 orang atau 3,33%, setuju sebanyak 7 orang atau 23,33%, cukup
sebanyak 13 orang atau 43,33%, menyatakan tidak setuju sebanyak 5 orang atau
16,67% dan yang menyatakan sangat tidak setuju 4 orang atau 13,33%.
Artinya,Kreatifitas yang tinggi dapat membantu saya mencapai hasil kerja yang
lebih baik.
Jarak interval untuk menentukan kriteria rekapitulasi pelatihan dicari
dengan rumus sebagai berikut:

JI =

30(9)(5) − 30(9)(1) 1.350 − 270 1.080
=
=
= 216
5
5
5
Tabel 4.32

Kriteria Rekapitulasi Pelatihan

Nilai

Kriteria

1.134-1350
918-1.133
702-917
486-701
270-485

Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik

Sumber: Kategori nilai di olah
Berdasarkan hasil penilaian indikator pada tabel distribusi frekuensi, maka
diketahui nilai tanggapan responden mengenai kinerja pada CV. Rodalink cabang
Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33
Rekapitulasi Pelatihan
No
1
2

3
4

5
6
7

8
9

Pertayaan
bekerja pada perusahaan ini dapat
menjamin dikehidupan saya di hari tua.
saya
merasa
tertantang
untuk
menyelesaikan tugas yang di berikan
saya merasa senang bila pengapdian saya
selama bekerja di perusahaan ini di akui
oleh perusahaan.
saya selalu bersedia untuk bekerja sama
dengan sesama anggota prusahaan.
saya selalu fokus untuk menyelesaikan
pekerjaan walaupun tidak ada atasan di
perusahaan.
karyawan memiliki jiwa kepemimpinan
yang baik
saya selalu terbuka menerima kritik atau
saran atas hasil kerja yang saya peroleh
pengetahuan akan pekerjaan dapat
membantu dalam mengatasi permasalahan
pada saat bekerja
kreatifitas yang tinggi dapat membantu
saya mencapai hasil kerja yang lebih baik.

Target Skor
150

Sekor
Tercapai
92

Kriteria
Cukup baik

150

86

Cukup baik

150

89

Cukup baik

150

101

Cukup baik

150

94

Cukup baik

150

107

Baik

150

112

Baik

150

101

Baik

150

86

Cukup baik

Total

868

Cukup baik

Berdasarkan pada tabel 4.21 total skor mengenai pelatihan pada CV.
Rodalink cabang Tasikmalaya adalah 868 kategori cukup baik. Dengan demikian,
menururt responden kinerja pada CV. Rodalink cabang Tasikmalaya termasuk
dalam kategori cukup baik.
4.2.3

Analisis Data

4.2.3.1 Analisis Koefisien Korelasi
Analisis koefisien korelasi adalah untuk mengetahui adanya kekuatan
hubungan antara pelatihan dengan kinerja pada CV. Rodalink cabang
Tasikmalaya. Hasil output dari program SPSS Versi 23 diperoleh nilai koefisien
korelasi adalah sebagai berikut:
Tabel 4.34
Koefisien Korelasi
Model Summary

Model
1

R
,681

a

R
Square
0,463

Adjusted
R
Square
0,444

Std.
Error of
the
Estimate
2,781

a. Predictors: (Constant), t

Berdasarkan tabel 4.34 maka dapat diketahui bahwa nilai koefisien
korelasi sebesar 0.681. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihanmempunyai
hubungan yang kuat sebesar 68,1% terhadap kinerja CV. Rodalink cabang
Tasikmalaya.
4.2.3.3 Koefisien determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
model pada variabel bebas yaitu pelatihan dalam menerangkan variasi variabel
terikat yaitu kinerja. Hasil uji determinasi menggunakan program SPSS Versi 23
mengenai yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.35
Koefisien Determinasi
Model Summary

Model
1

R
,681

a

R
Square
0,463

Adjusted
R
Square
0,444

Std.
Error of
the
Estimate
2,781

a. Predictors: (Constant), t

Berdasarkan tabel 4.35 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi
untuk variabel pelatihansebesar 0,463. Hal ini berarti variabel pelatihan
mempunyai kontribusi sebesar 46,3% terhadap variabel kinerja, sedangkan
sisanya sebesar 53,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini.
4.2.3.4 Regresi Linear Sederhana
Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa
besarpengaruh variabel bebas yaitu pelatihan(X) terhadap variabelterikat yaitu
kinerja(Y). Hasil uji regresi linear sederhana menggunakan program SPSS Versi
23 sebagai berikut:
Tabel 4.36
Regresi Linear Sederhana
Coefficientsa

Model
1 (Constant)
T

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
9,887
3,968
0,655

Standardized
Coefficients
Beta

0,133

0,681

t
2,492

Sig.
0,000

4,916

0,000

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel 4.34 di atas, maka dapat diketahui hasil perhitungan job
training terhadap efektivitas kerja karyawan pada PDAM Tirta Sukapura
Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat sebagai berikut:
Y = 12.117 + 485 X
Dari model tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.

Apabila pelatihan nilainya 0, maka nilai kinerja karyawan adalah 0, 9,887.

b.

Setiap perubahan pelatihanmengalami kenaikan 1% maka kinerjakaryawan
meningkat sebesar 0, 655.

4.2.3.5 Uji T
Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen
yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji t dalam penelitian ini
ditunjukkan dalam tabel 4.6 dibawah ini:
Tabel 4.37
Uji t
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

1

(Constant)

9,887

3,968

T

0,655

0,133

0,681

2,492

0,000

4,916

0,000

a. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil olahan kuesioner
Berdasarkan tabel 4.37 menunjukkan bahwa variabel pelatihan terhadap
kinerja karyawan dengan batas signifikansi 0,05, diperoleh nilai t hitung sebesar
4,916

dengan tingkat signifikansi 0,000 yaitu < 0,05. Hal ini berarti variabel

pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV. Rodalink
Tasikmalaya.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan dapat disimpulkan
bahwa Rodalink saat ini telah memiliki 51 outlet yang terdiri dari 41 di indonesia,
3 di singapura dan 7 di malaysia. Di masa mendatang Rodalink akan terus
mengembangkan pangsa pasar di penyedian sepeda dan produk-produk yang
berhubungan dengan sepeda. Konsep outlet Sepeda modern yang dikembangkan
oleh Rodalink memiliki filosofi “One stop Shopping Center for Bicyle” yang
bertujuan untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan bersepeda konsumen.
Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan
kepada30 karyawan CV. Rodalink diperoleh hasil mengenai pelatihandan kinerja
karyawan yaitu berdasarkan uji validitas dan reabilitas.
1. Uji validitas variabel Pelatihan
Berdasarkan tabel koefisien pelatihan menunjukan bahwa variabel
pelatihan sudah dinyatakan Valid. Berdasarkan dari r hitung lebih
besar dari r kritik.
2. Uji validitas variabel Kinerja
Berdasarkan tabel koefisien kinerja menunjukan bahwa variabel
kinerja sudah dinyatakan valid. Berdasarkan hasil r hitung lebih besar
dari r kritik.
3. Uji reabilitas pelatihan
Berdasarkaan tabel dapat disimpulkaan bahwa uji reabilitas memiliki
nilai alpa 0,698 lebih besar dari 0,6 dan dinyatan Reabil.
4. Uji reabilitas kinerja
70

71

Berdasarkaan tabel dapat disimpulkan bahwa uji reabilitas kinerja
memiliki nilai alpa 0,609 lebih besaar dari 0,6 dan dinyatakan Reabil.
Berdasarkan tabel 4.37 menunjukkan bahwa variabel pelatihan terhadap
kinerja karyawan dengan batas signifikansi 0,05, diperoleh nilai t hitung sebesar
4,916

dengan tingkat signifikansi 0,000 yaitu < 0,05. Hal ini berarti variabel

pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV. Rodalink
Tasikmalaya.

5.2 SARAN
s
1. Kepada pembaca diharapkan tidak hanya mengetahui isi sebuah
Skripsi, namun juga mengetahui makna dan teori yang ada di skripsi.
2. Bagi dosen di harapkan dapat memberikan kritik dan saran yang lebih
baik lagi untuk skripsi Sebagai bahan evaluasi bagi peneliti.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian yang lebih
mendalam.
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