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ABSTRAK 

Firna Agustiani Suherman. 2019. Pengaruh Kemampuan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan (studi pada PT. Pegadaian Cluster Cimahi). 

Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen 

Universitas Winaya Mukti. Dibawah bimbingan Lutfi Kausar Rahman, S.IP., 

MBA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan 

kerja terhadap kinerja karyawan PT. Pegadaian Cluster Cimahi. Model Penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode studi lapangan, 

kuisioner, dan studi dokumentasi yang dilakukan secara sistematik berdasarkan 

tujuan penelitian. 

 Sampel pada penelitian ini adalah 36 orang karyawan PT. Pegadaian Cluster 

Cimahi yaitu menjadikan semua populasi sebagai sampel. Metode analisis yang 

digunakan yaitu analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, regresi linear 

sederhana dan uji T. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kerja mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja  karyawan pada PT. 

Pegadaian Cluster Cimahi. 

Kata kunci: Kemampuan Kerja, Kinerja 

 



 

 

ABSTRACT 

Firna Agustiani Suherman. 2019. The Effect of Working Ability toward 

The Employee’s Performance (studies on PT. Pegadaian Cluster Cimahi). 

Scription Undergraduate Program Economic Faculty Program Study 

Management Universitas Winaya Mukti. Under the Guidance of Lutfi Kausar 

Rahman, S.IP., MBA 

 This study aims to determine how the effect of work ability on the 

performance of employees of PT. Pegadaian Cimahi Cluster. The research model 

used in this research is the method of field studies, questionnaires, and 

documentation studies conducted systematically based on research objectives. 

 The samples in this study were 36 employees of PT. Pegadaian Cimahi 

Cluster is to make all the population as a sample. The analytical method used is the 

analysis of the correlation coefficient, coefficient of determination, simple linear 

regression and test T. 

 From the results of the study indicate that work ability has a positive and 

significant effect on employee performance at PT. Pegadaian Cimahi Cluster. 

  

Keywords: Working Ability, Employee’s Performance 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari sumber daya manusia 

yang dimiliki, semakin berpotensi sumber daya manusia yang dimiliki maka 

semakin dekat suatu perusahaan dengan kesuksesannya. Dengan memiliki sumber 

daya manusia yang memiliki potensi maka perusahaan akan mampu bersaing 

dengan perusahaan lain maupun bisa mempertahankan dan meningkatkan kualitas 

yang dimiliknya. Agar sebuah perusahaan mencapai tujuannya diperlukan 

karyawan yang memiliki standar kualitas dan kuantitas yang baik. Salah satu bentuk 

perusahaan agar bisa mencapai tujuan tersebut yaitu dengan meningkatkan kinerja 

kerja para karyawannya.  

Karena sudah merupakan suatu kewajiban bagi para karyawan untuk 

melakukan pekerjaan dan tugasnya didalam sebuah organisasi. Hal tersebut 

bertujuan agar setiap karyawan mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik, 

dan dengan kemampuan kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang diberikan 

pastinya akan mempercepat dan mempermudah para karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya.  

Salah satu aspek yang sulit dihadapi dalam sebuah organisasi adalah 

bagaimana cara membuat karyawannya bekerja secara efisien. Oleh sebab itu, 

karyawan dituntut untuk mampu mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan 

keterampilan mereka, namun tidak pada kenyataannya semua karyawan 



2 
 

 
 

mempunyai kemampuan dan keterampilan kerja sesuai dengan yang diharapkan 

organisasi. Seseorang dapat bekerja secara efisien jika karyawan tersebut mampu 

dan terampil serta mempunyai semangat kerja sehingga dapat diharapkan hasil 

kerja yang maksimal (Hayati, 2017:1-2). 

Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan menurut (Robbin, 2013:52). Kemampuan 

kerja adalah prasyarat bagi seorang karyawan untuk dapat menyelesaikan tugas 

secara memadai. Menurut (Malayu Hasibuan, 2003:94) Kemampuan kerja adalah 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu. 

Menurut teori Blanchard dan Hersey dalam kutipan (Kristiani et al, 2013) 

Kemampuan kerja merupakan suatu keadaan yang ada pada diri pekerja yang secara 

sungguh-sungguh berdaya guna dan berhasil guna dalam bekerja sesuai bidang 

pekerjaannya. Kemampuan kerja didefinisikan sebagai sejauh mana orang tersebut 

dapat bekerja (Haitze dkk, 2012). Menurut (Robbin, 2013:52) Kemampuan seorang 

individu pada hakekatnya terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisik.  

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan 

sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya 

dengan hasil seperti yang diharapkan. 

Pengertian Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 
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dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukanterlebih dahulu dan disepakati bersama. 

Rivai (dalam Muhammad Sandy, 2015:12). 

Pengertian Kinerja menurut (Moeheriono, 2012:95) yaitu “Kinerja atau 

performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. 

Berkaitan dengan masalah tersebut peneliti menentukan objek penelitian di 

PT. Pegadaian. PT Pegadaian yaitu sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang 

bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan diantaranya yaitu pembiayaan, emas, dan 

aneka jasa. Suatu badan yang melaksanakan kegiatan keuangan dalam hal gadai. 

Merupakan lembaga resmi yang mempunyai izin dalam pengelolaan keuangan 

gadai yang dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 

1150.   

Pegadaian melaksanakan usaha gadai, dimana suatu barang atau surat 

berharga dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam sejumlah uang. 

Permasalahan yang terjadi di PT. Pegadaian dan sebagian kecilnya juga 

dialami oleh PT. Pegadaian Cluster Cimahi yang terdiri dari Pegadaian cabang 

Padalarang dan Cimahi. Saat ini pegadaian termasuk Pegadaian cabang Padalarang 

dan Cimahi tengah dihadapkan perubahan budaya kerja dan juga berkembang 

pesatnya teknologi, yang menuntut karyawannya supaya lebih mengeluarkan segala 

kemampuan. Dalam budaya kerja, semua elemen karyawan sangat terkejut, tampak 

belum terbiasa karena budaya kerja yang sebelumnya sudah bertahun-tahun selama 
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117 tahun dan ditahun 2019 awal ini harus digantikan dengan budaya yang lebih 

terorientasi kepada konsumen.  

Hal yang menjadi permasalahan, di tahun 2018 akhir ini khususnya untuk 

Pegadaian Cluster Cimahi yang mana Cluster Cimahi ini terdiri dari Pegadaian 

cabang Padalarang dan Pegadaian cabang Cimahi terjadi penurunan prestasi kerja 

karyawan yang dapat dilihat dari tindakan yang menyebabkan pekerjaan yang 

kurang efektif atau menurunnya hasil kerja dari karyawan antara lain melalaikan 

pekerjaan, mengobrol, istirahat sebelum waktunya, yang keseluruhan terjadi pada 

saat jam kerja. Adapun faktor lain yaitu: pendidikan, jarak, umur, karyawan secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan terus melakukan ujian tentang produk 

knowledge untuk karyawannya, sehingga terjadi peremajaan dan menimbulkan 

nilai kompetisi untuk setiap karyawan nya yang berdampak pada naiknya atau 

tumbuhnya profit perusahaan.  

Dari latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Kemampuan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Pegadaian Cluster 

Cimahi”. 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasikan masalah 

tentang bagaimana kemampuan kerja di PT. Pegadaian Cluster Cimahi apakah 

mempengaruhi terhadap kinerja para karyawannya. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Seberapa besar kemampuan kerja karyawan di PT. Pegadaian Cluster 

Cimahi? 

2. Seberapa besar kinerja karyawan di PT. Pegadaian Cluster Cimahi? 

3. Seberapa besar pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan 

di PT. Pegadaian Cluster Cimahi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian mengenai kemampuan dan kinerja karyawan di PT. 

Pegadaian Cluster Cimahi yaitu untuk mengetahui: 

1. Kemampuan kerja karyawan di PT. Pegadaian Cluster Cimahi.  

2. Kinerja karyawan di PT. Pegadaian Cluster Cimahi. 

3. Pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. 

Pegadaian Cluster Cimahi. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya yaitu: 
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1. Secara Teoritis, agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan bagi pembaca dan dapat menjadi tambahan bahan teori 

mengenai pengaruh kemampuan kerja karyawan terhadap kinerja 

karyawan dan sebagai bahan perbandingan untuk peneliti lain dalam 

melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang. 

2. Secara Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat berguna dalam menilai keberhasilan perusahaan serta 

dapat menjadi masukan dalam menyusun rencana dan kebijakan 

yang ditetapkan untuk perusahaan dimasa mendatang. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai bahan dalam proses belajar, sehingga penelitian ini 

dapat menambah pengetahuan dalam teori maupun praktek dan 

menambah pengalaman penulis, serta untuk melengkapi tugas-

tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana 

ekonomi. 

3. Bagi Universitas dan Masyarakat 

Sebagai tolak ukur perkembangan universitas dan evaluasi 

terhadap bekal pengetahuan yang telah diberikan kepada 

mahasiswa apakah memadai untuk dapat digunakan terjun ke 

dunia kerja dan sebagai tambahan informasi dan referensi 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmiah secara informasi 

dalam menunjang penelitian dimasa mendatang. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN  

DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengelola aktivitas-

aktivitas sekelompok orang agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

perusahaan atau organisasi.Manajemen secara umum sering juga disebut sebagai 

suatu proses untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini 

mengandung pengertian bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan seni yang 

mempelajari bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan oranganisasi melalui 

pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang diperlukan. 

 Manajemen menurut (Hasibuan, 2011:2) adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan Manajemen menurut 

(Rivai, 2010:2) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan 

sumber daya lainnya secara efisien, efektif dan produktif merupakan hal yang 

paling penting untuk mencapai suatu tujuan. 
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 2.1.1.1 Tujuan Manajemen 

 Adapun tujuan dari Manajemen diantaranya: 

1. Meminimalisir kesalahan 

2. Dapat menentukan strategi yang efektif dan efisien untuk tujuan  

3. Dapat menjaga dan mengatur personal, keuangan, operasional perusahaan 

4. Dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan 

5. Terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik 

6. Pekerjaan selesai pada tepat waktu 

2.1.2.2 Fungsi Manajemen 

Inilah tujuan fungsi manajemen menurut Henry Frayol (2010 : 180) : 

1. Fungsi perencanaan  

meliputi tugas-tugas menyusun rencana kegiatan kedepan dari suatu 

organisasi, yang meliputi rencana jangka panjang,menengah, pendek, 

rencana kegiatan serta menetapkan target yang hendak dicapai. 

Pengorganisasian (Organizing) Merupakan proses penyusunan kelompok 

yang terdiri dari beberapa aktivitas dan personalitas menjadi satu kesatuan 

yang harmonis guna ditunjukan ke arah pencapaian tujuan. 

2. Fungsi pengorganisasian 

meliputi tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, 

bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melopor kepada siapa, 

dimana keputusan harus diambil. 
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3. Fungsi kepemimpinan 

karena suatu organisasi terdiri dari orang-orang adalah tugas seorang 

manajer untuk mengarahkan dan mengoordinasikan orang-orang ini. Saat 

mereka mengarahkan, memotivasi, memilih saluran komunikasi yang 

efektif atau memecahkan konflik antar anggota semuanya ini adalah fungsi 

kepemimpinan seorang manajer.  

4. Fungsi pengendalian 

setelah tujuan-tujuan ditentukan, rencana di tuangkan, pengaturan 

struktual digambarkan, dan orang-orang dipekerjakan, dilatih, di motivasi 

masih ada kemungkinan bahwa ada sesuatu yang keliru untuk memastikan 

semua urusan berjalan sebagai mana mestinya seorang manajer harus 

memantau kinerja organisasi. 

2.1.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia menurut Edwin B.filippo yang dikutip 

oleh (Malayu S.P. Hasibuan 2016:11) mengemukakan bahwa: 

“Human resource management is the planning, 

organizing, directing, and controlling of the 

procurement, compensation, integration, 

maintenance, and separation of human resources to 

the end that individual, organizationaland sociental 

objectives are accomplished”. (Manajemen sumber 

daya manusia adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia 

agar tercapai berbagai tujuan individu organisasi dan 

masyarakat). 
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(Malayu S.P. Hasibuan 2013:12), menyatakan manajemen sumber daya 

manusia mempunyai komponen-komponen yang merupakan bagian dari tenaga 

kerja manusia, komponen tersebut saling mendukung satu sama lainnya didalam 

perusahaan. 

Adapun komponen tersebut dapat dibedakan menjadi tiga hal diantaranya: 

1. Pengusaha 

Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya 

untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak 

menentu tergantung laba yang dicapai perusahaan tersebut. 

2. Karyawan 

Karyawan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan, karena tanpa 

keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. 

Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, 

dan tujuan yang ingin dicapai. 

3. Pemimpin atau manajer 

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan 

kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung 

jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai tujuan. 

(Malayu S.P. Hasibuan 2013:14), menyatakan: “Manajemen adalah fungsi 

yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-

orang. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan 

dalam manajemen”. 
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 Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program 

kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang 

efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job 

description, job specification, job requitment, dan  job evaluation. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan 

berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in 

the right job. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada 

masa yang akan datang. 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan 

perkembangan perusahaan pada khususnya.  

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan 

kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikst buruh. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi kerja 

karyawan. 

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal, maupun horizontal. 

10. Mengatur pension, pemberhentian, dan pesangonnya. 
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2.1.2.1 Tujuan dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Adapun  tujuan dari manajemen sumber daya manusia menurut (Veithzal 

Rivai 2015:8) adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi 

semua jabatan dalam perusahaan. 

2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, 

sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. 

3. Menghindari terjadinya mismanajemen dan tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas. 

4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) sehingga 

produktivitas kerja meningkat. 

5. Menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. 

6. Menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 

7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau 

horizontal). 

8. Menjadi dasar dalam penilaian karyawan. 

2.1.3 Kemampuan Kerja 

Menurut teori Blanchard dan Hersey dalam kutipan (Kristiani et al, 2013) 

Kemampuan kerja merupakan suatu keadaan yang ada pada diri pekerja yang secara 

sungguh-sungguh berdaya guna dan berhasil guna dalam bekerja sesuai bidang 

pekerjaannya. 
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Menurut (Zainun dalam Sariyathi 2003) bahwa kemampuan (ability) 

dimaksudkan sebagai kesanggupan (capasity) karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaannya. Menurut (Sariyathi, Ni Ketut. 2003) Kemampuan mengandung 

beberapa unsur seperti keterampilan manual dan intelektual, bahkan sampai kepada 

sifat-sifat pribadi yang dimiliki. 

Unsur-unsur ini juga mencerminkan pendidikan, latihan dan pengalaman yang 

dituntut sesuai rincian kerja. Kemampuan sesungguhnya merupakan suatu unsur 

pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk memungkinkan para karyawan bekerja 

dengan cara tertentu. 

Kemampuan adalah satu keadaan dimana seseorang siap dalam menghadapi 

segala situasi dengan bekerja dan resiko yang diterima. (Amini2004:48). 

 Pencapaian prestasi berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan tujuan 

yang menantang (challenging goal). Kemampuan (keterampilan) kerja yaitu 

kemampuan, pengetahuan dan penguasaan pegawai atas teknis pelaksanaan tugas 

yang diberikan. Kemampuan langsung mempengaruhi tingkat kinerja dan kepuasan 

karyawan melalui kecocokan antara jabatan-kemampuan. Setiap perusahaan 

didirikan memiliki tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung 

beberapa faktor, salah satunya adalah kinerja dari karyawan perusahaan dalam 

mencapai produktivitas yang telah ditetapkan perusahaan. Kinerja seorang 

karyawan dipengaruhi salah satunya adalah kemampuan. 

 Jadi kemampuan kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. 
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2.1.3.1 Penilaian Kemampuan Kerja 

Proses penilaian kemampuan ini ditujukan untuk memahami prestasi kerja 

seseorang, dimana kegiatan ini terdiri dari: 

1. Identifikasi 

Identifikasi merupakan tahap awal dari proses yang terdiri atas 

penentuan unsur-unsur yang diamati. Kegiatan ini diawali dengan 

melakukan analisis pekerjaan agar dapat mengenali unsur-unsur yang 

akan dinilai dan dapat mengembangkan skala penilaian. Yang dinilai 

adalah yang berkaitan dengan pekerjaan. 

2. Observasi 

Dilakukan dengan melakukan pengamatan secara seksama dan 

periodik. Semua unsur yang dinilai harus diamati secara seksama agar 

dapat dibuaat penilaian yang wajar dan tepat. 

3. Pengukuran 

Para penilai akan memberikan penilaian terhadap tingkat kemampuan 

karyawan yang didasarkan pada hasil pengamatan pada tahap 

observasi. 

4. Pengembangan 

Penilai selain memberikan penilaian terhadap kemampuan kerja 

karyawan juga melakukan pengembangan apabila ternyata terdapat 

perbedaan antara yang diharapkan pimpinan dengan hasil kerja 

karyawan. Kemampuan kerja dihasilkan oleh adanya dua hal, yaitu: 
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a. Kemampuan (ability) dalam wujudnya sebagai kapasitas untuk 

berprestasi (capacity to perform) 

b. Kemampuan, semangat, hasrat atau motivasi dalam wujudnya 

sebagai kesediaan untuk berprestasi (willingness to perform). 

2.1.3.2 Tujuan Penilaian Kemampuan Kerja 

Penilaian kemampuan kerja karyawan berguna bagi organisasi dan harus 

bermanfaat bagi karyawan. Tujuan kemampuan karyawan sebagai berikut: 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. 

2. Untuk mengukur sejauh mana karyawan bisa sukses dalam 

pekerjaannya. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektifitas seluruh kegiatan di 

dalam organisasi. 

4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan 

jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, 

kondisi kerja, dan peralatan kerja. 

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

karyawan yang berada di dalam organisasi. 

6. Sebagai alat ukur untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan 

sehingga tercapai tujuan untuk mendapat prestasi kerja yang baik. 

7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan atasan dalam 

mengobservasi perilaku bahawan supaya diketahui minat dan 

kebutuhan-kebutuhan bawahannya. 
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8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan di masa lampau dan 

meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

9. Sebagai kriteria dalam menentukan seleksi dan penempatan 

karyawan. 

10. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian 

pekerjaan. 

Menurut (Robbin, 2013:52) Kemampuan-kemampuan keseluruhan dari 

seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor, yaitu: 

kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.  

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

mengerjakan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan 

yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, 

kekuatan, dan keterampilan serupa. 

Ada tujuh dimensi yang paling digunakan untuk menyusun kemampuan 

intelektual yaitu Jumlah Aptitude, pemahaman (comprehension) verbal, kecepatan 

perpeptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan 

(memori). Pekerjaan yang berbeda-beda dalam tuntutan yang diinginkan 

perusahaan itu menuntut karyawan mengeluarkan kemampuan intelektual. 

Kemampuan intelektual memainkan peran yang lebih besar dalam 

pekerjaan-pekerjaan rumit, kemampuan fisik yang khusus memiliki makna penting 

untuk melakukan pekerjaan yang kurang menuntut dalam keterampilan. Misalnya 

pekerjaan yang menuntut stamina, kecekatan tangan, atau bakat-bakat serupa 

menuntut manajemen untuk mengenali kapabilitas fisik seorang karyawan. 
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Kemampuan intelektual dan kemampuan fisik yang khusus yang diperlukan untuk 

kinerja yang memadai pada suatu pekerjaan bergantung pada persyaratan 

kemampuan dari pekerjaan itu. 

Kemampuan fisik mempunyai dimensi-dimensi, dalam hal ini kemampuan 

fisik terdiri dari: 

1. Faktor-faktor kekuatan meliputi kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, 

kekuatan statis, dan kekuatan lainnya. 

2. Faktor-faktor keluwesan, meliputi keluwesan extent dan keluwesan 

dinamis. 

3. Faktor-faktor lain meliputi koordinasi tubuh, keseimbangan, dan 

stamina. 

Kemampuan intelektual dan fisik yang diperlukan untuk kinerja yang 

memadai pada suatu pekerjaan, bergantung pada persyaratan kemampuan yang 

dibutuhkan atau diminta dari pekerjaan itu. 

2.1.3.3 Indikator Pengukuran Kemampuan 

Dimensi kemampuan intelektual yang dapat dijadikan indikator pengukuran 

kemampuan intelektual dalam pekerjaan yaitu:  

1. Jumlah Aptitude: kemampuan untuk melakukan perhitungan 

arithmetic yang cepat dan akurat. 

2. Pemahaman verbal: kemampuan memahami apa yang dibaca dan 

didengar dan hubungan satu sama lainnya. 

3. Kecepatan persepsi: kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan 

visual dan perbedaan dengan cepat dan akurat. 



18 
 

 
 

4. Penalaran induktif: kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan 

kemudian dicari pemecahan masalahnya. 

5. Penalaran deduktif: kemampuan untuk menggunakan logika dan 

menilai implikasi dari suatu argument. 

6. Visualisasi spasial: kemampuan untuk membayangkan bagaimana 

sebuah objek akan terlihat jika posisinya dalam suatu ruangan 

berubah. 

7. Daya Ingat: kemampuan untuk mempertahankan dan mengingat 

pengalaman masa lalu. 

2.1.4 Kinerja  

Menurut (Anwar Prabu Mangkunegara, 2014:9) menyatakan bahwa kinerja 

karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Adapun definisi lain menurut Hadari Nawawi mengenai kinerja yaitu 

kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu 

yang tepat atau tidak melampaui batas waktu yang disediakan. 

Secara konseptual kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu 

kinerja pegawai secara individu dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah 

hasil kerja perseorangan dalam organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah 

totalitas hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Kinerja pegawai dan 

kinerja organisasi mempunyai keterkaitan erat. Tercapainya tujujan organisasi tidak 

dapat terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan atau 
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dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi tersebut. 

Menurut (Amirullah, 2015:231) Kinerja adalah seluruh hasil yang 

diproduksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus selama periode khusus. 

Menurut (Sutrisno:2016) Kinerja adalah Kesuksesan seseorang dalam 

melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan 

berprilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, 

kualitas dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. 

Menurut (Arif Ramdhani, 2011:18) Kinerja kesediaan seseorang atau 

kelompok orang untuk melakukan kegiatan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. 

Menurut Siswanto (dalam Muhammad Sandy, 2015:11) kinerja ialah 

prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang 

diberikan kepadanya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan yang kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontribusi pada ekonomi. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan 

dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut (Hamali, 2016:98). 

Berdasarkan pendapat diatas berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan 

pegawai, tentunya membutuhkan kriteria yang jelas, karena masing-masing 

pekerjaan tentunya mempunyai standar yang berbeda-beda tentang pencapaian 



20 
 

 
 

hasilnya. Kinerja memiliki peranan penting dalam peningkatan kemajuan atau 

perubahan kearah yang lebih baik. 

2.1.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja  

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation) menurut (Anwar Prabu Mangkunegara, 

2009:67). 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari  

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan 

skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ rata-rata (IQ 110-120) 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil 

dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih 

mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, 

pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya (the right man on the right place, the right man on the 

right job). 

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam mengadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai 

yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap 

mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai 

untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap 

mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara 
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psikofisik (sikap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya 

seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami 

tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai serta mampu 

memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja. 

2.1.4.2 Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk 

mengevaluasi atau menilai keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 

Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai 

karyawan dengan standar pekerjaan. Bila hasil kerja yang diperoleh sampai atau 

melebihi standar pekerjaan dapat dikatakan kinerja seseorang pegawai termasuk 

kedalam kategori baik. Demikian sebaliknya, jika seseorang pegawai yang hasil 

kerjanya tidak mencapai standar pekerjaan termasuk pada kinerja yang tidak baik 

atau rendah. Menurut (Wilson, 2012:231). 

Secara umum dari penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan 

produktivitas organisasi. Secara khusus tujuan penilaian kinerja adalah sebagai 

pertimbangan kepuasan-kepuasan organisasi terhadap pegawainya mengenai 

promosi,mutasi, kenaikan gaji, pendidikan, dan pelatihan ataupun kebijakan 

manajerial lainnya.  

Menurut Rivai (2011:563) manfaat penilaian kinerja addalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat bagi pegawai yang dinilai, antara lain: 

a. Meningkatkan motivasi 

b. Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi 
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c. Meningkatkan kepuasan kerja 

d. Adanya kesempatan berkomunikasi ke atas 

e. Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan  

2. Manfaat bagi penilai 

a. Bisa mengidentifikasi kesempatan untuk rotasi pegawai 

b. Meningkatkan kepuasan kerja 

c. Sebagai sarana meningkatkan motivasi pegawai 

d. Meningkatkan kepuasan kerja baik para manajer maupun 

pegawai 

e. Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi 

kecenderungan kinerja karyawan 

3. Manfaat bagi Organisasi 

a. Meningkatkan kualitas komunikasi 

b. Meningkatkan motivasi pegawai secara keseluruhan 

c. Memperbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam 

organisasi 

d. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas 

yang dilakukan masing-masing pegawai. 

2.1.4.3 Dimensi dan Indikator Pengukuran Kinerja 

Dimensi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

mengadaptasi teori yang diutarakan oleh (Mangkunegara, 2011:61) 

yang dibagi kedalam dimensi dan indikator yaitu: 

1. Dimensi Kuantitas 
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Dimensi kuantitas kerja diukur dengan menggunakan dua 

indikator yaitu: 

1) Waktu dalam bekerja 

2) Pencapaian target 

2. Dimensi Kualitas Kerja 

Dimensi kualitas kerja diukur dengan menggunakan tiga 

indikator yaitu: 

1) Kemampuan 

2) Keterampilan 

3) Hasil kerja 

3. Dimensi Kerja Sama 

Dimensi kerja sama diukur dengan menggunakan dua 

indikator yaitu: 

1) Jalinan kerja sama dengan rekan kerja 

2) Kekompakan dengan rekan kerja 

4. Dimensi Inisiatif 

Dimensi inisiatif diukur dengan menggunakan dua indikator 

yaitu: 

1) Kreativitas 

2) Keinginan bekerja untuk lebih baik 

2.1.4.4 Kegunaan  Penilaian Kinerja Karyawan 

Menurut (Mangkunegara, 2011) kegunaan prestasi kerja (Kinerja) 

pegawai adalah: 
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a. Sebagai alat untuk menerima kekurangan atau kelemahan dan 

meningkatkan kemampuan pegawai 

b. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan 

untuk prestasi, pemberhentian dan pemberian balas jasa 

c. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan 

kecakapan pegawai 

d. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian 

tugas 

e. Untuk mengukur sejauh mana seorang pegawai dapat 

menyelesaikan pekerjaannya. 

2.1.4.5 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

 Bagi perusahaan penilaian kinerja memiliki berbagai manfaat antara lain 

evaluasi antar individu dalam organisasi, pengembangan dari diri setiap individu, 

pemeliharaan sistem dan dokumentasi (Belamino, 2013: 62-63). 

1) Evaluasi antar individu dalam organisasi 

Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu 

dalam menentukan jumlah dan jenis kompensasi yang merupakan 

hak bagi setiap individu dalam organisasi. 

2) Pengembangan dari diri setiap individu dalam organisasi 

Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk pengembangan 

karyawan yang memiliki kinerja rendah yang membutuhkan 

pengembangan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan. 

3) Pemeliharaan sistem 
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Berbagai sistem yang ada dalam organisasi memiliki sub sistem 

yang saling berkaitan antara satu sub sistem dengan sub lainnya. 

Oleh karena itu perlu dipelihara dengan baik 

4) Dokumentasi 

Penilaian kinerja akan memberikan manfaat sebagai dasar tindak 

lanjut dalam posisi pekerjaan karyawan di masa akan datang. Hal ini 

berkaitan dengan pengambilan keputusan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti Tahun Judul Kesimpulan 

1 Farlen 2011 Pengaruh Motivasi 

Kerja dan 

Kemampuan Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan (studi PT. 

United Tractors 

Tbk., Samarinda) 

Menunjukkan bahwa 

motivasi kerja dan 

kemampuan kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan 

2. Hamid  

 

2010 Pengaruh 

Kemampuan Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

Kemampuan kerja karyawan 

adalah baik, sedangkan 

kinerja karyawan tinggi. 

Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kemampuan 

kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Hariadi 

 

2009 Analisis Pengaruh 

Kemampuan 

terhadap Kinerja 

Karyawan pada 

Perusahaan Kecap 

Rahayu Blitar 

Kemampuan mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada perusahaan 

Kecap Rahayu Blitar. 
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2.3 Kerangka Penelitian 

 Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Kerangka penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan dua variabel bebas (kemampuan kerja) yang 

mempengaruhi variabel terikat (kinerja karyawan).  

Peneliti dalam penelitian ini ingin melihat pengaruh kemampuan kerja 

terhadap kinerja karyawan di PT. Pegadaian Cluster Cimahi (yang terdiri dari 

Pegadaian cabang Padalarang dan cabang Cimahi), sehingga dengan adanya kedua 

hal tersebut akan mendorong karyawan lebih berkompetisi dan saling 

mengembangkan diri untuk kemajuan perusahaan. 

Variabel X dalam penelitian ini yaitu kemampuan kerja, merupakan faktor 

yang sangat penting dalam kinerja karyawan. Berdasarkan pengertian-pengertian 

mengenai kemampuan kerja yang telah dijelaskan sebelumnya oleh berbagai 

sumber, maka peneliti menyimpulkan bahwa Menurut teori Blanchard dan Hersey 

dalam kutipan (Kristiani et al, 2013) Kemampuan kerja merupakan suatu keadaan 

yang ada pada diri pekerja yang secara sungguh-sungguh berdaya guna dan berhasil 

guna dalam bekerja sesuai bidang pekerjaannya. 

 Kemampuan kerja Menurut (Gitosudarmo dan Sudita, 2008) Pencapaian 

prestasi berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan tujuan yang menantang 

(challenging goal).  

Peneliti menyimpulkan bahwa kemampuan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Adapun pengertian kinerja Menurut (Anwar Prabu 

Mangkunegara, 2014:9) menyatakan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja 
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secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 Penelitian ini menggunakan beberapa pengukuran dalam menilai 

kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Pegadaian Cluster Cimahi.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

(Variabel X) 

Kemampuan Kerja: 

1) Jumlah Aptitude 

2) Pemahaman Verbal 

3) Kecepatan Persepsi 

4) Penalaran Induktif 

5) Penalaran Deduktif 

6) Visualisasi Spasial 

7) Daya Ingat 

 

 Menurut teori Blanchard 

dan Hersey dalam kutipan 

(Kristiani et al, 2013) 

 

  

  

 

(Variabel Y) 

Kinerja Karyawan: 

1. Dimensi Kuantitas 

2. Dimensi Kualitas 

Kerja 

3. Dimensi Kerja Sama 

4. Dimensi Inisiatif 

 

(Anwar Prabu 

Mangkunegara, 

2014:9) 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti, melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka pemikiran yang telah 

disebutkan, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan suatu hipotesa sebagai 

berikut “Kemampuan Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di 

PT. Pegadaian Cluster Cimahi”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode yang Digunakan 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang 

menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statiska 

(Azwar, 2007:5). Menurut (Subana dan Sudrajat, 2005:25) penelitian kuantitatif 

dilihat dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan 

suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukan hubungan antar 

variabel dan ada pula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan 

pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal. 

Adapun Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau melakukan keadaan objek atau subjek penelitian 

(seseorang,lembaga,masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Sedangkan metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian 

hipotesis melalui suatu perhitungan statistic sehingga didapat hasil pembuktian 

yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. 
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3.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasional variabel adalah memecah variabel-variabel yang terkandung 

dalam masalah tersebut menjadi bagian-bagian terkecil sehingga dapat diketahui 

klasifikasi ukurannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah mendapatkan data 

yang diperlukan dalam penelitian. Ada dua jenis variabel yang digunakan yaitu: 

1. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

penyebab bagi variabel lain atau yang diberi symbol (X), yaitu 

Kemampuan Kerja. 

2. Variabel Terikat  (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan 

oleh variabel lain atau diberi symbol (Y), yaitu Kinerja Karyawan. 

Berikut operasionalisasi variabel untuk Kemampuan Kerja (X) dan Kinerja 

Karyawan (Y) dalam bentuk table agar lebih mudah dipahami.



34 
 

 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Pengertian Dimensi Indikator 

K
em

am
p
u
an

 K
er

ja
 

Kemampuan 

kerja merupakan 

suatu keadaan 

yang ada pada 

diri pekerja yang 

secara sungguh-

sungguh berdaya 

guna dan 

berhasil guna 

dalam bekerja 

sesuai bidang 

pekerjaannya. 

 

Menurut teori 

Blanchard dan 

Hersey dalam 

kutipan 

(Kristiani et al, 

2013) 

1. Kemampuan 

intelektual: 

a. Jumlah 

Aptitude  

b. Pemahaman 

verbal 

c. Kecepatan 

persepsi 

d. Penalaran 

induktif 

2. Kemampuan 

fisik: 

a. Kekuatan 

statis 

b. Keluwesan 

dinamis 

 

 

a) kemampuan 

untuk melakukan 

perhitungan 

arithmetic yang 

cepat dan akurat. 

b) kemampuan 

memahami apa 

yang dibaca dan 

didengar dan 

hubungan satu 

sama lainnya. 

c) kemampuan 

untuk 

mengidentifikasi 

kesamaan visual 

dan perbedaan 

dengan cepat dan 

akurat. 

d) kemampuan 

untuk 

mengidentifikasi 

masalah dan 

kemudian dicari 

pemecahan 

masalahnya. 
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K
in

er
ja

 K
ar

y
aw

an
 

Kinerja 

karyawan adalah 

hasil kerja secara 

kualitas dan 

kuantitas yang 

dicapai 

seseorang 

karyawan dalam 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tanggung 

jawab yang 

diberikan 

kepadanya. 

 

(Anwar Prabu 

Mangkunegara, 

2014:9) 

1. Dimensi 

Kuantitas 

2. Dimensi 

Kualitas Kerja 

3. Dimensi Kerja 

Sama 

4. Dimensi 

Inisiatif 

  

a) waktu dalam 

bekerja 

b) pencapaian target. 

c) Kemampuan 

d) Keterampilan  

e) Hasil kerja 

f) Jalinan kerja sama 

dengan rekan kerja 

g) Kekompakan 

dengan rekan 

kerja 

h) Kreativitas 

i) Keinginan bekerja 

untuk lebih baik 

 

 

 

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.3.1 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data dimana 

penelitian ini dilaksanakan. 

2. Sumber Data Sekunder   

Yaitu sumber data yang diperoleh dari literature dan buku-buku yang 

ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. 
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3.3.2 Cara Penentuan Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Pegadaian Cluster 

Cimahi yang terdiri dari cabang Padalarang dan cabang Cimahi totalnya berjumlah 

36 karyawan. Kemudian menurut (Arikunto 2008:116) apabila kurang dari 100 

lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jadi 

bisa ditarik kesimpulan peneliti mengambil semua sampel yang ada berjumlah 36 

orang. 

3.4 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiyono, 2017:92).  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala likert. Menurut (Sugiyono 

2017:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrument yang dapat berupa pernyatan atau pertanyaan. 

Teknis analisis skala likert adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan penilaian untuk setiap pilihan, dari setiap jawaban diberi 

nilai. Dimana dalam pemberian nilai ditentukan berdasarkan skala 

penilaian, yaitu skala likert 
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Tabel 3.2 

Bobot Nilai 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Sumber: (Sugiyono, 2017:93) 

2. Menghitung sksor nilai untuk setiap item pernyataan dengan cara 

perhitungan sebagai berikut: 

 Skor = Bobot Nilai x Frekuensi 

3. Nilai terendah dan nilai tertinggi 

a. Dalam hal ini nilai terendah = jumlah responden yaitu 36 orang. 

Maka nilai terendah adalah 36. 

b. Sedangkan nilai tertinggi, jumlah responden dikalikan dengan 

bobot nilai tertinggi, yaitu 36 x 5 = 180 

4. Menentukan jarak interval dari nilai terendah sampai nilai  tertinggi 

sehingga didapat lima kategori penilaian. Jarak interval dapat 

dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut:  

JI =
36(5) − 36(1)

5
=

180 − 36

5
=
144

5
= 29 

 Keterangan: 

JI  = Jarak Interval 

N1 = Nilai Tertinggi 

N2 = Nilai Terendah 

Alternatif Jawaban Nilai 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Cukup 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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Dengan demikian kategori penilaian untuk setiap item pernyataan dari 

penilaian terhadap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kategori Nilai 

 

Jarak Interval Kategori 

152  - 180 Sangat Baik 

123 - 152 Baik 

94 - 122 Cukup Baik 

65 - 93 Tidak Baik 

36 - 64 Sangat Tidak Baik 

                                       Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

1. Kuisioner 

Kuisioner yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan tertulis untuk memperoleh informasi 

dari responden. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan 

kuesioner tertutup menggunakan print out untuk memperoleh data 

pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu meneliti data yang terkumpul di perusahaan, 

pendokumentasian ini dilakukan untuk menunjang data-data penelitian. 

3. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penggunaan data sebagai teori dasar yang diperoleh serta dipelajari 

dalam manajemen sumber daya manusia. 
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3.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

3.6.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan uji tentang kemampuan suatu alat ukur atau 

instrument pengumpulan data (kuesioner) apakah benar-benar mengukur apa yang 

ingin diukur. Menurut (Uber, 2018:24) instrumen pengukur dikatakan valid atau 

sahih atau andal apabila mengukur apa yang hendak diukur dan mampu 

mengungkapkan data tentang karakteristik gejala yang diteliti secara tepat. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis item, yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari skor 

butir. Jika item yang tidak memenuhi syarat maka item tersebut tidak akan diteliti 

lebih lanjut. Syarat tersebut menurut (Sugiyono, 2017:126) yang harus dipenuhi 

memiliki kriteria sebagai berikut: 

a. Jika koefisien r > 0,30 maka item tersebut dinyatakan valid. 

b. Jika koefisien r < 0,30 maka item tersebut dinyatakan tidak valid. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas merupakan uji untuk menentukan sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dari seperangkat kuesioner (Instrumen pengumpulan data) dipercaya. 

Uji reabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan  yang sudah valid 

sehingga uji reabilitas dilakukan setelah uji validitas. 

Menurut (Ulber, 2018:29) instrument reliabel (reliabilitas dicapai) apabila 

melakukan pengukuran terhadap objek yang sama secara berulang ulang dengan 

menggunakan instrument yang sama memberikan hasil yang sama. 

Dikatakan keandalan instrument pengukur apabila sebagai berikut: 
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a. Jika hasil pengujian menunjukan r hitung < 0,60 maka instrumen tidak 

reliabel 

b. Jika hasil pengujian menunjukan r hitung > 0,60 maka instrumen 

reliabel (alat ukur yang digunakan dapat diandalkan) 

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan 

menggunakan koefisien cronbach alpha dengan menggunakan fasilitas SPSS untuk 

jenis pengukuran interval. 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Menurut (Sugiyono, 2016:64) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Untuk menentukan apakah H0 ditolak atau diterima, dalam hal ini hipotesis 

yang di kembangkan adalah sebagai berikut: 

H0 : p = 0, maka tidak ada pengaruh antara kemampuan kerja terhadap 

kinerja 

H1 : p ≠ 0, maka ada pengaruh antara kemampuan kerja terhadap kinerja. 

3.6.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan 
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hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011).  

KD= r2 x 100% 

Keterangan: 

KD= Koefisien Determinasi 

r2   = Koefisien Korelasi 

Nilai koefisien penentu berada antara 0 sampai 1 (0 ≤ KD ≤1) maka kriteria 

koefisien determinasi  sebagai berikut: 

1. Jika nilai KD mendekati = 0, berarti tidak ada pengaruh antara variabel 

X terhadap Y. 

2. Jika nilai KD mendekati = 1, berarti pengaruhnya sangat kuat antara 

variabel X terhadap variabel Y. 

3.6.5 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Menurut (Sugiyono, 2017:188) Analisis regresi linier sederhana atau dalam 

bahasa inggris disebut dengan nama simple linear regression digunakan untuk 

mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen atau 

variabel predictor atau variabel X terhadap variabel tergantung atau variabel 

dependen atau variabel terikat atau variabel Y.  

Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear 

sederhana adalah: 

1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama. 

2. Jumlah variabel bebas (X) adalah 1 (satu). 

3. Nilai residual harus berdistribusi normal. 
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4. Terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas (X) dengan 

variabel tergantung (Y). 

5. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

6. Tidak terjadi gejala autokorelasi (untuk data time series). 

3.6.6 Uji T 

Pengujian regresi secara parsial untuk mengetahui apakah individual 

variabel bebas berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. 

(Sugiyono, 2014:250) Hipotesis parsial digunakan untuk uji t maka dapat dianalisis 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

t =
r√n − 2

√1 − r
 

Keterangan: 

r = Koefisien korelasi antara X dan Y 

n = Jumlah responden 

t = Besarnya thitung sebagai perbandingan ttabel 

Kriteria untuk perhitungan koefisien korelasi untuk mengetahui signifikan 

atau tidaknya maka hasil perhitungan dari statistik uji t dibandingkan dengan t tabel. 

Dengan tingkat signifikan yaitu 5% (α = 0,05), artinya jika hipotesis 1 ditolak 

dengan taraf kepercayaan 95%  maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan 

kesimpulan mempunyai kebenaran 95% hal ini menunjukan adanya hubungan 

korelasi yang signifikan antara dua variabel. 
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Kriteria pengujian hipotesis secara parsial, kriteria uji t yang digunakan 

adalah: 

1. Jika thitung >ttabel, maka H0 ditolak, dan Ha diterima, berarti variabel 

independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. 

2. Jika thitung<ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, berarti variabel 

independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Pegadaian 

Sejarah Pegadaian dimulai pada abad XVII ketika Vereenigde Oost Indische 

Compagnie (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda datang ke Indonesia 

dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar perekonomian VOC 

mendirikan Bank van leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan 

sistemn gadai. Bank van leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 

Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Lmhoff. 

Pada tahun 1800 setelah VOC dibubarkan, Indonesia berada dibawah 

kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jendral 

Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan 

seperti emas, perak, kain dan sebagian perabotan rumah tangga, yang dapat 

disimpan dalam waktu yang relative singkat. 

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan 

Belanda (1811-1816), Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles (1811) 

memutuskan untuk membubarkan Bank Van Leening dan mengeluarkan peraturan 

yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan 

ijin (licentie) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini 

pemerintah memperoleh tambahan pendapatan. 

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda 

melihat bahwa pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak 
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merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, 

mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman 

sewenang-wenang. Berdasarkan penelitian oleh lembaga peneliti yang dipimpin 

oleh Wolf Van Westerrode pada tahun 1900 disarankan agar sebaiknya kegiatan 

pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan 

perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebu, pemerintah mengeluarkan Staatsblad 

No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian 

pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bias dijalankan oleh 

pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini maka didirikan Pegadaian Negara 

pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya 

pada tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. 

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian 

yang terletak di jalan Kramat Raya No. 162 Jakarta, dijadikan tempat tawanan 

perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya No. 

132. Tidak banyak perubahan terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik di sisi 

kebijakan maupun struktur organisasi. 

Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku. Pimpinan Jawatan 

Pegadaian di pegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya 

orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik 

Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar Kebumen, 

karena situasi perang yang kian memanas. Agresi militer Belanda II memaksa 

kantor Jawatan Pegadaian di pindah lagi ke Magelang. 
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Pasca perang kemerdekaan, kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ker 

Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa 

ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status badan hokum, yaitu sebagai 

Perusaahn Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (No.7/1969) menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (No.10/1990) yang 

diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (No.103/2000) berubah lagi menjadi 

Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada 1 April 2012 Perum Pegadaian 

berubah badan hokum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi PT. (Persero), 

berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-157/MBU/2012 tanggal 

30 Maret 2012. 

PT. Pegadaian (Persero) berkembang secara pesat dan dibukalah kantor-

kantor cabang untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi gadai, 

setiap kantor cabang memiliki kantor wilayah di setiap regional masing-masing. 

Hingga saat ini, PT. Pegadaian (Persero) khususnya Pegadaian Cluster Cimahi yang 

terdiri dari Pegadaian cabang Padalarang dan cabang Cimahi memiliki jumlah 

karyawan sebanyak 36 orang. 

4.1.2 Visi dan Misi  

PT Pegadaian (Persero) Cluster Cimahi mempunyai visi dan misi sebagai 

berikut: 

Visi 

Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen 

Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat. 
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Misi 

1. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh 

pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. 

2. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan 

bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan 

pemangku kepentingan. 

3. Memberikan service excelence dengan fokus nasabah melalui: 

a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. 

b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir. 

c. Praktek manajemen risiko yang kokoh. 

d. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik. 

4.1.3 Aspek Kegiatan Usaha 

Produk Gadai terdiri dari: 

1. Kca Krasida 

Kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem 

gadai. Krasida merupakan solusi yang cepat, mudah dan murah. 

Agunan berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor. 
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Gambar 4.1 

Krasida 

 

 

2. Emas 

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas 

dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini 

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi 

emas. Terdiri dari logam mulia, dan konsinyasi. 

a. Logam Mulia 

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada 

masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah 

dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi 

alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan 

kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, 

mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah 

idaman serta kendaraan pribadi. 
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b. Konsinyasi Emas 

Layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga 

menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena 

simpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas 

batangan diberikan kepada nasabah, oleh sebab itu juga emas 

yang dimiliki lebih produktif. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Konsinyasi Emas 

3. Non Gadai, terdiri dari: 

a. Amanah  

Pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada karyawan tetap 

dan pengusaha mikro, guna pembelian kendaraan bermotor. 
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Gambar 4.3 

Amanah 

 

b. Arrum Haji 

Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan 

untuk memperoleh nomor porsi haji. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Arrum Haji 

c. Arrum BPKB 

Pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan 

Bermotor. 
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Gambar 4.5 

Arrum BPKB 

 

d. Kreasi 

Kredit dengan angsuran bulanan untuk pengembangan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB 

kendaraan bermotor. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Kreasi 

e. Kreasi Multiguna 

Fitur Pegadaian Kreasi Online yang memberikan kemudahan 

layanan kredit sampai dengan Rp100 juta dengan jaminan 

BPKB kendaraan bermotor untuk keperluan konsumtif. 
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Gambar 4.7 

Kreasi Multiguna 

f. Kreasi Ultra Mikro 

Pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan 

menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara jaminan 

fidusia dan/ atau jaminan gadai, yang diberikan kepada 

pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan 

dana untuk keperluan pengembangan usaha dengan uang 

pinjaman 10 juta kebawah dengan sewa modal yang lebih 

ringan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

Kreasi Ultra Mikro 
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4. Remittance 

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negri 

dengan biaya yang kompetitif dan bekerjasama dengan beberapa 

remiten dengan berskala Internasional. Terdiri dari Delima, WU, 

Dompetku. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

 Remittance 

5. Mpo (Multi Payment Online) 

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan (Pembayaran listrik, 

telepon, dan PDAM) pembelian pulsa, pembelian tiket kereta api, 

pembayaran premi asuransi BPJS Kesehatan, pembayaran Finance, 

Pembayaran TV, berlangganan, dan lain-lain 

 

 

 

  

Gambar 4.10 

Mpo (Multi Payment Online) 
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4.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada PT. Pegadaian Cluster Cimahi adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Gambar 4.11 

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cluster Cimahi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pimpinan Wilayah 
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4.1.5 Uraian Pekerjaan 

Uraian tugas pekerjaan pada PT. Pegadaian Cluster Cimahi adalah sebagai 

berikut: 

1. Pimpinan Wilayah 

Bertugas memimpin kantor cabang di tempat kedudukannya dan 

bertindak atas nama direksi baik di dalam maupun di luar. 

2. Deputy 

Pimpinan area yang memegang kontrol akan cabang-cabang nya. 

3. Pinca (Pimpinan Cabang) 

Pimpinan yang memegang kontrol akan outlet-outlet. 

4. Asmen 

Kedudukannya seperti pimpinan yang bertugas di kantor area tapi 

ruang lingkupnya di outlet-outlet. 

5. Penaksir 

Pegawai yang bertempat di outlet dan dalam kontrol pimpinan cabang 

yang bertugas untuk memberikan taksiran pinjaman. 

6. Kasir 

Pegawai yang bertempat di outlet dan dalam kontrol pimpinan cabang 

yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan menerima 

pembayaran. 
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7. Penyimpan 

Pegawai yang bertempat di outlet dan dalam kontrol pimpinan cabang 

yang bertugas untuk menyimpan dan merapikan barang gadaian 

sehingga aman. 

8. Analis 

Pegawai yang bertempat di outlet dan dalam kontrol asmen (asisten 

manager) yang bertugas untuk memberikan taksiran pinjaman. 

9. Petugas Administrasi Mikro 

Pegawai yang bertempat di outlet dan dalam kontrol asmen (asisten 

manager) yang bertugas untuk merapihkan administrasi berkas 

pencairan, tunggakan dan klaim. 

10. Bpo  

Marketing bertugas mencari aplikasi. 

4.1.6 Profil Responden 

Berikut ini adalah profil dari 36 responden PT. Pegadaian Cluster Cimahi 

yang terdiri dari CP Padalarang dan CP Cimahi yang didapat dari hasil penelitian 

yang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Unit Kerja 

 

No. Unit Kerja Jumlah 

1. Pinca 2 

2. Penaksir 11 

3. Kasir 10 

4. Penyimpan 2 

5. Analis 2 

6. Pam 1 

7. Bpo 8 

Total  36 

       Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel 4.1 diatas diketahui bahwa sebanyak 2 orang sebagai pinca, 11 

orang sebagai penaksir, 10 orang sebagai kasir, 2 orang sebagai penyimpan, 2 orang 

sebagai analis, 1 orang sebagai pam, dan sisanya sebanyak 8 orang sebagai  bpo. 

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Umur 

  

 

 

 

             Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan umur lebih 

dari 20 tahun sebanyak 10 orang, lebih dari 30 tahun sebanyak 24 orang, dan lebih 

dari 40 tahun sebanyak 2 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Umur Jumlah 

1. > = 20 10 

2. > = 30 24 

3. > = 40 2 

Total  36 
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Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

No. Pendidikan Jumlah 

1. S1 32 

2. SMA 4 

Total  36 

   Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa karyawan dengan tingkat 

pendidikan S1 sebanyak 32 orang, dan sisanya lulusan SMA sebanyak 4 orang. 

Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

No. Masa Kerja Jumlah 

1. < = 1 4 

2. > = 3 29 

3. > = 10 3 

Total 36 

       Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan masa kerja 

kurang dari 1 tahun sebanyak 4 orang, lebih dari 3 tahun sebanyak 29 orang, dan 

lebih dari 10 tahun sebanyak 3 orang. 

Tabel 4.5 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 22 

2. Perempuan 14 

Total  36 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel 4.5 diatas diketahui bahwa sebanyak 22 orang responden laki-

laki dan sisanya sebanyak 14 orang adalah responden perempuan.  
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4.1.7 Fasilitas yang dimiliki 

 

Fasilitas yang dimiliki oleh PT Pegadaian Cluster Cimahi yaitu 

diantaranya terdiri dari: 

4.1.7.1 Fasilitas Operasional 

1. 12 Unit Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Komputer 

 

2. 12 Unit CPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

CPU 
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3. 3 Telepon 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 

Telepon 

4. 3 Televisi  

5. 1 Mobil 

6. 1 Motor 

4.1.6.1 Fasilitas Umum 

PT. Pegadaian Cluster Cimahi juga dilengkapi fasilitas umum yang nyaman 

dan terjaga kebersihannya, fasilitas itu diantaranya yaitu: 

1. Mushola. 

2. Dapur. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1.1 Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013:173). Uji validitas 

untuk variabel gaya hidup menggunakan uji statistik Corrected Item Total 

Correlation. Kriteria dikatakan valid jika koefisien korelasi lebih dari atau sama 
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dengan 0,3 (Ali Muhson, 2009:4). Uji validitas tersebut menggunakan program 

SPSS Versi 23. 

1. Uji Validitas Variabel Kemampuan Kerja 

Tabel 4.6 

Koefisien Kemampuan Kerja 

No. Butir 

Pertanyaan 
r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,667 0,3 Valid 

P2 0,691 0,3 Valid 

P3 0,598 0,3 Valid 

P4 0,484 0,3 Valid 

P5 0,672 0,3 Valid 

P6 0,706 0,3 Valid 

P7 0,356 0,3 Valid 

P8 0,355 0,3 Valid 

P9 0,513 0,3 Valid 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semua indikator pada variabel kemampuan 

kerja memiliki nilai korelasi > 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesembilan 

indikator tersebut dinyatakan valid. 

2. Uji Validitas Variabel Kinerja 

Variabel ke-2 dalam penelitian ini yaitu variabel kinerja yang dapat dilihat 

pada tabel 4.7 sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Koefisien Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa bahwa semua indikator pada variabel 

kinerja karyawan memiliki nilai korelasi > 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kesembilan indikator tersebut dinyatakan valid. 

4.2.1.2 Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 

2013:173). Instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha melebihi 

0,6 (Ali Muhson, 2009:3). 

No. Butir 

Pertanyaan 
r hitung r kritik Kriteria 

P1 0,608 0,3 Valid 

P2 0,606 0,3 Valid 

P3 0,508 0,3 Valid 

P4 0,675 0,3 Valid 

P5 0,702 0,3 Valid 

P6 0,861 0,3 Valid 

P7 0,737 0,3 Valid 

P8 0,458 0,3 Valid 

P9 0,591 0,3 Valid 
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Tabel dibawah ini menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan alat bantu program  SPSS Versi 23. 

1. Uji Reliabilitas Kemampuan Kerja 

Hasil dari output komputer program SPSS Versi 23 mengenai uji reliabilitas 

untuk instrumen kemampuan kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.8 

Uji Reliabilitas Kemampuan Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.738 10 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel kemampuan kerja di atas, 

kesepuluh item indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,738 yaitu lebih 

besar dari 0,6. Maka dapat dikatakan bahwa indikator-indikator dalam penelitian 

ini reliabel. 

2. Uji Reliabilitas Kinerja 

Uji reliabilitas untuk variabel kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.9 

Uji Reliabilitas Kinerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.758 10 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas variabel kinerja di atas, kesepuluh item 

indikator memiliki nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,758 yaitu lebih besar dari 0,6. 

Maka dapat dikatakan bahwa indikator-indikator dalam penelitian ini reliabel. 

4.2.2 Pelaksanaan Kemampuan Kerja di PT. Pegadaian Cluster Cimahi 

Jarak interval untuk menentukan kriteria kemampuan kerja dicari dengan 

rumus sebagai berikut: 

JI =
36(5) − 36(1)

5
=

180 − 36

5
=

144

5
= 29 

Tabel 4.10 

Kriteria Kemampuan Kerja 

Nilai Kriteria 

152  - 180 Sangat Baik 

123 - 152 Baik 

94 - 122 Cukup Baik 

65 - 93 Tidak Baik 

36 - 64 Sangat Tidak Baik 

                                Sumber: Kategori Nilai, Diolah 
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Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner yang disebarkan kepada 36 

responden, maka diperoleh hasil mengenai kemampuan kerja di PT. Pegadaian 

Cluster Cimahi sebagai berikut: 

1. Saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik 

Tanggapan karyawan mengenai saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 16 64 44% 

Cukup 3 19 57 53% 

Tidak Setuju 2 1 2 3% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 123 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik termasuk dalam kategori baik dengan skor 123. 

Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang atau 64%,   yang menyatakan 

cukup sebanyak 19 orang atau 57% dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 

orang atau 3%. Artinya, karyawan menyatakan dapat menyelesaikan tugas dengan 

baik. 
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2. Pekerjaan saat ini sesuai dengan kemampuan yang saya miliki  

Tanggapan karyawan mengenai pekerjaan saat ini sesuai dengan kemampuan 

yang saya miliki adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Pekerjaan saat ini sesuai dengan kemampuan yang saya miliki 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 13 52 36% 

Cukup 3 22 66 61% 

Tidak Setuju 2 1 2 3% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 120 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh tanggapan karyawan mengenai pekerjaan 

saat ini sesuai dengan kemampuan yang saya miliki termasuk dalam kategori cukup 

baik dengan skor 120. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang atau 

36%, yang menyatakan cukup sebanyak 22 orang atau 61% dan yang menyatakan 

tidak setuju sebanyak 1 orang atau 3%. Artinya, karyawan menyatakan pekerjaan 

saat ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 
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3. Saya mempunyai kemampuan memahami tugas pada bidang pekerjaan 

saya 

Tanggapan karyawan mengenai saya mempunyai kemampuan memahami 

tugas pada bidang pekerjaan saya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Saya mempunyai kemampuan memahami tugas pada bidang pekerjaan saya 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 14 56 39% 

Cukup 3 19 57 53% 

Tidak Setuju 2 3 6 8% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 119 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya 

mempunyai kemampuan memahami tugas pada bidang pekerjaan saya termasuk 

dalam kategori cukup baik dengan skor 119. Karyawan yang menyatakan setuju 

sebanyak 14 orang atau 39%, yang menyatakan cukup sebanyak 57 orang atau 53% 

dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 orang atau 8%. Artinya, karyawan 

menyatakan mempunyai kemampuan memahami tugas pada bidang pekerjaan. 
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4. Saya cepat dalam menerima instruksi kerja yang diberikan kepada saya 

Tanggapan karyawan mengenai saya cepat dalam menerima instruksi kerja 

yang diberikan kepada saya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Saya cepat dalam menerima instruksi kerja yang diberikan kepada saya 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 9 36 25% 

Cukup 3 25 75 69% 

Tidak Setuju 2 2 4 6% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 115 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh tanggapan karyawan mengenai termasuk 

dalam kategori cukup baik dengan skor 115. Karyawan yang menyatakan setuju 

sebanyak 9 orang atau 25%, yang menyatakan cukup sebanyak 25 orang atau 69% 

dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang atau 6%. Artinya, karyawan 

menyatakan cepat dalam menerima instruksi kerja yang diberikan kepada. 

5. Saya memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan 

Tanggapan karyawan mengenai saya memiliki kemampuan dalam 

menganalisa suatu permasalahan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 

Saya memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 15 60 42% 

Cukup 3 21 63 58% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 123 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya 

memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan termasuk dalam 

kategori baik dengan skor 123. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 15 

orang atau 42%, dan yang menyatakan cukup sebanyak 21 orang atau 58%. Artinya, 

karyawan menyatakan memiliki kemampuan dalam menganalisa suatu 

permasalahan. 

6. Saya mampu mengatasi masalah di kantor dan lapangan dengan baik 

Tanggapan karyawan mengenai saya mampu mengatasi masalah di kantor dan 

lapangan dengan baik adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Saya mampu mengatasi masalah di kantor dan lapangan dengan baik 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 8 32 22% 

Cukup 3 26 78 72% 

Tidak Setuju 2 2 4 6% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 114 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya mampu 

mengatasi masalah di kantor dan lapangan dengan baik termasuk dalam kategori 

cukup baik dengan skor 114. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 8 orang 

atau 22%, yang menyatakan cukup sebanyak 26 orang atau 72% dan yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 4 orang atau 6%. Artinya, karyawan menyatakan 

mampu mengatasi masalah di kantor dan lapangan dengan cukup baik. 

7. Dalam bekerja saya mampu melaksanakan gerakan dengan cepat 

Tanggapan karyawan mengenai dalam bekerja saya mampu melaksanakan 

gerakan dengan cepatadalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.17 

Dalam bekerja saya mampu melaksanakan gerakan dengan cepat 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 5 20 14% 

Cukup 3 30 90 83% 

Tidak Setuju 2 1 2 3% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 112 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh tanggapan karyawan mengenai dalam 

bekerja saya mampu melaksanakan gerakan dengan cepat termasuk dalam kategori 

cukup baik dengan skor 112. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 5 orang 

atau 14%, Karyawan yang menyatakan cukup sebanyak 30 orang atau 83%, dan 

karyawan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau 3%. Artinya, 

karyawan menyatakan dalam bekerja mampu melaksanakan gerakan dengan cepat. 

8. Dalam bekerja faktor stamina sangat mempengaruhi hasil kerja saya 

Tanggapan karyawan mengenai dalam bekerja faktor stamina sangat 

mempengaruhi hasil kerja saya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 

Dalam bekerja faktor stamina sangat mempengaruhi hasil kerja saya 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 6 24 17% 

Cukup 3 30 90 83% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 114 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh tanggapan karyawan mengenai dalam 

bekerja faktor stamina sangat mempengaruhi hasil kerja saya termasuk dalam 

kategori cukup baik dengan skor 114. Karyawan yang setuju sebanyak 6 orang atau 

17%, dan yang menyatakan cukup sebanyak 30 orang atau 83%. Artinya, karyawan 

menyatakan dalam bekerja faktor stamina sangat mempengaruhi hasil kerja. 

9. Saya mampu berkomunikasi dengan baik pada waktu melaksanakan 

tugas 

Tanggapan karyawan mengenai saya mampu berkomunikasi dengan baik 

pada waktu melaksanakan tugas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.19 

Saya mampu berkomunikasi dengan baik pada waktu melaksanakan tugas 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 8 32 22% 

Cukup 3 28 84 78% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 116 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner 

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh tanggapan karyawan saya mampu 

berkomunikasi dengan baik pada waktu melaksanakan tugas termasuk dalam 

kategori cukup baik dengan skor 116. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 

8 orang atau 22%, dan yang menyatakan cukup sebanyak 28 orang atau 78%. 

Artinya, karyawan menyatakan mampu berkomunikasi dengan baik pada waktu 

melaksanakan tugas. 

Jarak interval untuk menentukan kriteria rekapitulasi kemampuan kerja dicari 

dengan rumus sebagai berikut: 

JI =
36(9)(5) − 36(9)(1)

5
=
1620 − 324

5
=

1296

5
= 259 
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Tabel 4.20 

Kriteria Rekapitulasi Kemampuan Kerja 

Nilai Kriteria 

1360 - 1620 Sangat Baik 

1101 - 1359 Baik 

842 – 1100 Cukup Baik 

583 – 841 Tidak Baik 

324 – 582 Sangat Tidak Baik 

                         Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Dari penilaian indikator pada tabel distribusi frekuensi kemampuan kerja, 

maka dapat diketahui bahwa nilai tanggapan responden di PT. Pegadaian Cluster 

Cimahi pada tabel rekapitulasi kemampuan kerja sebagai berikut: 
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Tabel 4.21 

Rekapitulasi Kemampuan Kerja 

No. Pertanyaan  
Target 

Skor 

Skor 

Tercapai 
Kriteria  

1. 
Saya dapat menyelesaikan tugas dengan 

baik 
180 123 Baik  

2. 
Pekerjaan saat ini sesuai dengan 

kemampuan yang saya miliki 
180 120 

Cukup 

Baik 

3. 
Saya mempunyai kemampuan memahami 

tugas pada bidang pekerjaan saya  
180 119 

Cukup 

Baik 

4. 
Saya cepat dalam menerima instruksi 

kerja yang diberikan kepada saya 
180 115 

Cukup 

Baik 

5. 
Saya memiliki kemampuan dalam 

menganalisa suatu permasalahan 
180 123 Baik 

6. 
Saya mampu mengatasi masalah di 

kantor dan lapangan dengan baik 
180 114 

Cukup 

Baik 

7. 
Dalam bekerja saya mampu 

melaksanakan gerakan dengan cepat 
180 112 

Cukup 

Baik 

8. 
Dalam bekerja faktor stamina sangat 

mempengaruhi hasil kerja saya 
180 114 

Cukup 

Baik 

9. 
Saya mampu berkomunikasi dengan baik 

pada waktu melaksanakan tugas 
180 116 

Cukup 

Baik 

Total 1056 
Cukup 

Baik 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

 Berdasarkan pada tabel 4.21 maka dapat dikethui bahwa kemampuan kerja 

di PT. Pegadaian Cluster Cimahi termasuk ke dalam kategori cukup baik dengan 
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jumlah skor sebanyak 1056. Artinya, kemampuan kerja di PT. Pegadaian Cluster 

Cimahi termasuk cukup baik. 

4.2.3 Pelaksanaan Kinerja di PT. Pegadaian Cluster Cimahi 

Jarak interval untuk menentukan kriteria kinerja dicari dengan rumus 

sebagai berikut: 

JI =
36(5) − 36(1)

5
=

180 − 36

5
=

144

5
= 29 

 

Tabel 4.22 

Kriteria Kinerja 

Nilai Kriteria 

152  - 180 Sangat Baik 

123 - 152 Baik 

94 – 122 Cukup Baik 

65 – 93 Tidak Baik 

36 – 64 Sangat Tidak Baik 

                                Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner yang disebarkan kepada 36 

responden, maka diperoleh hasil mengenai kemampuan kerja di PT. Pegadaian 

Cluster Cimahi sebagai berikut: 
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1. Saya bekerja dengan penuh ketelitian untuk menghindari kesalahan 

dalam menyelesaikan pekerjaan 

Tanggapan karyawan mengenai saya bekerja penuh ketelitian untuk 

menghindari kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.23 

Saya bekerja dengan penuh ketelitian untuk menghindari kesalahan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 16 64 44% 

Cukup 3 18 54 50% 

Tidak Setuju 2 2 4 6% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 122 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.23 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya bekerja 

dengan penuh ketelitian untuk menghindari kesalahan dalam menyelesaikan 

pekerjaan termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 122. Karyawan yang 

menyatakan setuju sebanyak 16 orang atau 44%, yang menyatakan cukup sebanyak 

18 orang atau 50% dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang atau 6%. 

Artinya, karyawan menyatakan bekerja dengan penuh ketelitian untuk menghindari 

kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan. 
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2. Saya selalu dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam kurun waktu 

tertentu 

Tanggapan karyawan mengenai  saya selalu dapat menyelesaikan banyak 

pekerjaan dalam kurun waktu tertentu adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

Saya selalu dapat menyelesaikan banyak pekerjaan  

dalam kurun waktu tertentu 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 13 52 36% 

Cukup 3 21 63 58% 

Tidak Setuju 2 2 4 6% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 119 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh tanggapan responden mengenai saya selalu 

dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam kurun waktu tertentu termasuk dalam 

kategori cukup baik dengan skor 119. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 

13 orang atau 36%, yang menyatakan cukup sebanyak 21 orang atau 58%, dan yang 

menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang atau 6%. Artinya, karyawan menyatakan 

selalu dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. 
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3. Saya memanfaatkan waktu luang untuk mempercepat menyelesaikan 

pekerjaan 

Tanggapan karyawan mengenai saya memanfaatkan waktu luang untuk 

mempercepat menyelesaikan pekerjaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.25 

Saya memanfaatkan waktu luang untuk mempercepat menyelesaikan 

pekerjaan 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 16 64 44% 

Cukup 3 20 60 56% 

Tidak Setuju 2 0 0 0% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 124 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.25 diperoleh tanggapan saya memanfaatkan waktu luang 

untuk mempercepat menyelesaikan pekerjaan termasuk dalam kategori baik dengan 

skor 124. Karyawan yang setuju sebanyak 16 orang atau 44%, dan yang 

menyatakan cukup sebanyak 20 orang atau 56%. Artinya, karyawan menyatakan 

dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 

4. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu 

Tanggapan karyawan mengenai saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

tepat waktu adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.26 

Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 4 16 11% 

Cukup 3 29 87 81% 

Tidak Setuju 2 3 6 8% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 109 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu termasuk dalam kategori cukup baik 

dengan skor 109. Karyawan yang setuju sebanyak 4 orang atau 11%, yang 

menyatakan cukup sebanyak 29 orang atau 81% dan yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 3 orang atau 8%. Artinya, karyawan menyatakan dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan tepat waktu. 

5. Saya merasa sesuai dengan pekerjaan saat ini 

Tanggapan karyawan mengenai saya merasa sesuai dengan pekerjaan saat ini 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.27 

Saya merasa sesuai dengan pekerjaan saat ini 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 16 64 44% 

Cukup 3 17 51 47% 

Tidak Setuju 2 3 6 8% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 121 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner. 

Berdasarkan tabel 4.27 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya merasa 

sesuai dengan pekerjaan saat ini termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 

121. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 16 orang atau 44%, yang 

menyatakan cukup sebanyak 17 orang atau 47% dan yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 3 orang atau 6%. Artinya, karyawan menyatakan merasa sesuai dengan 

pekerjaan saat ini. 

6. Saya dapat bekerja sama dengan tim 

Tanggapan karyawan mengenai saya dapat bekerja sama dengan tim adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.28 

Saya dapat bekerja sama dengan tim 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 13 52 36% 

Cukup 3 20 60 56% 

Tidak Setuju 2 3 6 8% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 118 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.28 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya dapat 

bekerja sama dengan tim termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 118. 

Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang atau 52%, yang menyatakan 

cukup sebanyak 20 orang atau 56% dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 

orang atau 8%. Artinya, karyawan menyatakan dapat bekerja sama dengan tim. 

7. Saya mendapatkan tim kerja yang saling mendukung 

Tanggapan karyawan mengenai saya mendapatkan tim kerja yang saling 

mendukung  adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.29 

Saya mendapatkan tim kerja yang saling mendukung 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 17 68 47% 

Cukup 3 18 54 50% 

Tidak Setuju 2 1 2 3% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 124 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.29 diperoleh tanggapan karyawan mengenai saya 

mendapatkan tim kerja yang saling mendukung termasuk dalam kategori baik 

dengan skor 124. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 17 orang atau 47%, 

yang menyatakan cukup sebanyak 18 orang atau 50% dan yang menyatakan tidak 

setuju sebanyak 1 orang atau 3%. Artinya, karyawan menyatakan mendapatkan tim 

kerja yang saling mendukung. 

8. Perusahaan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk 

pengembangan diri saya 

Tanggapan karyawan mengenai Perusahaan memberikan kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri saya  adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.30 

Perusahaan memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk 

pengembangan diri saya 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 15 60 42% 

Cukup 3 20 60 53% 

Tidak Setuju 2 1 2 3% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 122 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.30 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Perusahaan 

memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri saya 

termasuk dalam kategori cukup baik dengan skor 122. Karyawan yang menyatakan 

setuju sebanyak 15 orang atau 42%, yang menyatakan cukup sebanyak 20 orang 

atau 53%  dan yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang atau 3%. Artinya, 

karyawan menyatakan perusahaan memberikan kesempatan untuk karyawan bisa 

mengikuti pelatihan untuk pengembangan diri. 

9. Saya dapat meminimalisir suatu kesalahan dalam pekerjaan 

Tanggapan karyawan mengenai Saya dapat meminimalisir suatu kesalahan 

dalam pekerjaan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.31 

Saya dapat meminimalisir suatu kesalahan dalam pekerjaan 

Keterangan Bobot 
Jumlah 

Responden 
Skor Persentase 

Sangat Setuju 5 0 0 0% 

Setuju 4 13 62 36% 

Cukup 3 21 63 58% 

Tidak Setuju 2 2 4 6% 

Sangat Tidak Setuju 1 0 0 0% 

Jumlah 36 119 100 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.31 diperoleh tanggapan karyawan mengenai Saya dapat 

meminimalisir suatu kesalahan dalam pekerjaan termasuk dalam kategori cukup 

baik dengan skor 119. Karyawan yang menyatakan setuju sebanyak 13 orang atau 

36%, yang menyatakan cukup sebanyak 21 orang atau 58% dan yang menyatakan 

tidak setuju sebanyak 2 orang atau 6%. Artinya, karyawan menyatakan dapat 

meminimalisir suatu kesalahan dalam pekerjaan. 

Jarak interval untuk menentukan kriteria rekapitulasi kinerja karyawan dicari 

dengan rumus sebagai berikut: 

JI =
36(9)(5) − 36(9)(1)

5
=
1620 − 324

5
=

1296

5
= 259 
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Tabel 4.32 

Kriteria Rekapitulasi Kinerja 

Nilai Kriteria 

1360 – 1620 Sangat Baik 

1101 – 1359 Baik 

842 – 1100 Cukup Baik 

583 – 841 Tidak Baik 

324 – 582 Sangat Tidak Baik 

Sumber: Kategori Nilai, Diolah 

Dari penilaian indikator pada tabel distribusi frekuensi kinerja, maka dapat 

diketahui bahwa nilai tanggapan responden di PT. Pegadaian Cluster Cimahi pada 

tabel rekapitulasi kinerja sebagai berikut: 
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Tabel 4.33 

Rekapitulasi Kinerja 

No. Pertanyaan 
Target 

Skor 

Skor 

Tercapai 
Kriteria 

1. 

Saya bekerja penuh ketelitian untuk 

menghindari kesalahan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

180 122 
Cukup 

Baik 

2. 
Saya selalu dapat menyelesaikan banyak 

pekerjaan dalam kurun waktu tertentu 
180 119 

Cukup 

Baik 

3. 
Saya memanfaatkan waktu luang untuk 

mempercepat menyelesaikan pekerjaan 
180 124 Baik 

4. 
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu 
180 109 

Cukup 

Baik 

5. 
Saya merasa sesuai dengan pekerjaan 

saat ini 

180 
121 

Cukup 

Baik 

6. Saya dapat bekerja sama dengan tim  
180 

118 
Cukup 

Baik 

7. 
Saya mendapatkan tim kerja yang saling 

mendukung 

180 
124 Baik 

8. 

Perusahaan memberikan kesempatan 

untuk mengikuti pelatihan untuk 

pengembangan diri saya 

180 

122 
Cukup 

Baik 

9 
Saya dapat meminimalisir suatu 

kesalahan dalam pekerjaan 
180 119 

Cukup 

Baik 

Total 1078 
Cukup 

Baik 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan pada tabel 4.33 maka dapat diketahui bahwa kinerja di PT. 

Pegadaian Cluster Cimahi termasuk ke dalam kategori cukup baik dengan jumlah 
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skor sebanyak 1078. Artinya, kemampuan kerja di PT. Pegadaian Cluster Cimahi 

termasuk cukup baik. 

4.2.4 Analisis Data 

4.2.4.1 Analisis Koefisien Korelasi  

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan 

hubungan antara kemampuan kerja terhadap kinerja di PT. Pegadaian Cluster 

Cimahi. Hasil output dari program SPSS Versi 23 diperoleh nilai koefisien korelasi 

seperti yang tertera pada tabel 4.33. 

Tabel 4.33 

Koefisien Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .531a .282 .261 2.84176 

a. Predictors: (Constant), Kemampuan Kerja 

      Sumber: Hasil olahan kuesioner 

Berdasarkan tabel 4.33 maka dapat diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 

0,531. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kerja mempunyai hubungan yang 

sedang sebesar 53,1% terhadap kinerja karyawan di PT. Pegadaian Cluster Cimahi. 

4.2.4.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat seberapa besar variabel-

variabel bebas mampu memberikan penjelasan mengenai variabel terikat maka 
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perlu dicari nilai koefisien determinasi. Hasil output dari program SPSS Versi 23 

mengenai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.34 

Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .531a .282 .261 2.84176 

a. Predictors: (Constant), Kemampuan Kerja 

      Sumber: Hasil olahan kuesioner 

Berdasarkan tabel 4.34 menunjukkan didapatkan angka koefisien determinasi 

(R Square) Sebesar 0,282. Hal ini berarti bahwa variabel kemampuan kerja memiliki 

kontribusi sebesar 28,2% untuk menjelaskan kinerja karyawan. Sedangkan sisanya 

(100% - 28,2% = 71,8%) dijelaskan oleh sebab lain diluar variabel yang diketahui. 

4.2.4.3 Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas yaitu kemampuan kerja (X) terhadap variabel terikat yaitu 

kinerja karyawan (Y). Hasil dari program SPSS Versi 23 mengenai  regresi linear 

sederhana adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.35 

Regresi Linear Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.622 5.541  1.737 .092 

Kemampuan 

Kerja 
.687 .188 .531 3.651 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Setelah melakukan uji regresi linear sederhana didapatkan persamaan garis 

linier sederhana dengan menggunakan koefisien standar sebagai berikut: 

Y = 9.622+ 0.687 X 

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa: 

a. Apabila kemampuan kerja nilainya 0, maka nilai kinerja karyawan adalah 

9.622.  

b. Setiap perubahan kemampuan kerja mengalami kenaikan 1% maka kinerja 

karyawan meningkat sebesar 0.687. 

4.2.4.4 Uji T 

Uji t adalah sebuah alat uji yang digunakan untuk menguji bagaimana 

pengaruh variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat. Jika nilai 
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significance kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Berikut ini adalah hasil dari pengujian uji T menggunakan program SPSS 

Versi 23 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.36 

Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.622 5.541  1.737 .092 

Kemampuan 

Kerja 
.687 .188 .531 3.651 .001 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: Hasil olahan kuesioner  

Berdasarkan tabel 4.36 menunjukkan bahwa variabel kemampuan kerja 

terhadap kinerja dengan menggunakan batas signifikansi (α) = 0,05, diperoleh nilai 

t hitung = 3,651 dengan tingkat signifikansi 0,001 yaitu < 0,05 (batas signifikansi). 

Hal ini berarti variabel kemampuan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil jawaban dari responden sebanyak 36 orang yang 

menjawab 9 pertanyaan mengenai kemampuan kerja di PT Pegadaian 

Cluster Cimahi dengan skor tercapai 1056 dikategorikan cukup baik. 

Artinya, kemampuan kerja di PT Pegadaian Cluster Cimahi telah  

berjalan cukup baik. 

2. Berdasarkan hasil jawaban dari responden sebanyak 36 orang yang 

menjawab 9 pertanyaan mengenai kinerja di PT Pegadaian Cluster 

Cimahi dengan skor tercapai 1078 dikategorikan cukup baik. Artinya, 

kinerja di PT Pegadaian Cluster Cimahi telah berjalan cukup baik 

3. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja di PT 

Pegadaian Cluster Cimahi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat 

diberikan kepada sebagai berikut: 

1. Agar lebih meningkatkan kemampuan kerja masing-masing individu 

sebaiknya perusahaan memfasilitasi atau menyelenggarakan training 
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maupun kegiatan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan 

kemampuan karyawannya. 

2. Pimpinan atau atasan hendaknya melakukan kegiatan sosialisasi 

secara terus-menerus kepada karyawan untuk meningkatkan 

pemahaman karyawan tentang pekerjaannya serta memberikan 

pelatihan khusus terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sering terjadi 

kesalahan agar kinerja karyawan menjadi lebih baik lagi. 

3. Pimpinan hendaknya memberikan respon positif terhadap 

permasalahan atau keluhan yang di alami para karyawannya, hal ini 

sebagai upaya pimpinan dalam meningkatkan kemampuan kerja dan 

kinerja pada perusahaan. 
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Lampiran 2. 

Kuisioner Penelitian 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah terlebih dahulu setiap bitur pertanyaan atau pernyataan didalam angket 

dengan cermat. 

2. Berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang benar-benar sesuai dengan 

kondisi anda. 

3. Satu pertanyaan atau pernyataan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan jawaban. 

4. Pilihan yang tersedia: 

SS = Sangat Setuju 

S =  Setuju 

C = Cukup 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

IDENTITAS RESPONDEN 

Jenis Kelamin   :  Pria        Wanita 

Usia    :         20-30 th   31-40 th 

     41-50 th  >50 th 

Pendidikan Terakhir :  

Masa Kerja :  Tahun 

Status :     Menikah   Belum Menikah 

      

            

            



 

 
 

ANGKET KUESIONER 

1. VARIABEL KEMAMPUAN KERJA (X) 

NO PERNYATAAN SS S C TS STS 

1 Saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik      

2 Pekerjaan saat ini sesuai dengan kemampuan 

yang saya miliki 

     

3 Saya mempunyai kemampuan memahami 

tugas pada bidang pekerjaan saya  

     

4 Saya cepat dalam menerima instruksi kerja 

yang diberikan kepada saya 

     

5 Saya memiliki kemampuan dalam 

menganalisa suatu permasalahan 

     

6 Saya mampu mengatasi masalah di kantor 

dan lapangan dengan baik 

     

7 Dalam bekerja saya mampu melaksanakan 

gerakan dengan cepat 

     

8 Dalam bekerja faktor stamina sangat 

mempengaruhi hasil kerja saya 

     

9 Saya mampu berkomunikasi dengan baik 

pada waktu melaksanakan tugas 

     

 



 

 
 

2. VARIABEL KINERJA KARYAWAN (Y) 

NO PERNYATAAN SS S C TS STS 

1 Saya bekerja penuh ketelitian untuk 

menghindari kesalahan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

     

2 Saya selalu dapat menyelesaikan banyak 

pekerjaan dalam kurun waktu tertentu 

     

3 Saya memanfaatkan waktu luang untuk 

mempercepat menyelesaikan pekerjaan  

     

4 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 

tepat waktu 

     

5 Saya merasa sesuai dengan pekerjaan saat 

ini 

     

6 Saya dapat bekerja sama dengan tim       

7 Saya mendapatkan tim kerja yang saling 

mendukung  

     

 

8 Perusahaan memberikan kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan untuk pengembangan 

diri saya 

     

9 Saya dapat meminimalisir suatu kesalahan 

dalam pekerjaan 

     

 



 

 
 

lampiran 3 

Pernyataan dari Perusahaan 


