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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan besarnya seberapa besar pengaruh
yang dihasilkan oleh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT
Emitraco Investama Mandiri ini berlokasi di Jalan Cacing No.9 Rorotan Babek KM.3
Cakung, Jakarta 13910 - Indonesia, kota Jakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, sedangkan teknik
pengolahan data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis regresi linier
sederhana, analisa korelasi sederhana, koefesien determinasi dan uji t. Penelitian dilakukan
di kantor pada PT Emitraco Investama Mandiri ini berlokasi di Jalan Cacing No.9 Rorotan
Babek KM.3 Cakung, Jakarta 13910 - Indonesia, kota Jakarta.
Untuk mengetahui pengaruh antara variabel Kesehatan dan Keselamatan kerja dengan
kinerja karyawan yaitu kuat atau lemahnya pengaruh X (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
terhadap faktor Y (Kinerja Karyawan) maka digunakan metode analisa kolerasi linier
sederhana serta koefesien determinasi.
Dari hasil perhitungan analisis kolerasi sederhana dapat dilihat bahwa nilai r adalah
78,19 yang artinya terdapat pengaruh yang kuat antara variabel X (Kesehatan dan
Keselamatan Kerja) terhadap variabel Y (Kinerja Karyawan).
Dari hasil kuefisiensi determinasi menujukan bahwa Keselamatan dan Kesehatan
Kerja mempunyai pengaruh terhadap Kinerja karyawan sebesar 31% sedangkan sisa nya
dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor lain, gaya kepemimpinan sarana dan prasarana
yang disediakan oleh perusahaan.
Sedangakan dari hasil perhitungan analisi regresi linier sederhana dilihat bahawa bila
Kesehatan dan Keselamatan Kerja bertambah dapat ditarik kesimpulan jika Kesehatan dan
Keselamatan Kerja ditingkatkan sampai 70,70 maka Kinerja Karyawan menjadi 71,86.
Keywords : Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan kinerja
karyawansangat menentukan kemajuan perusahaan, karena kondisi pekerja yang
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maksimal akan mempengaruhi hasil kinerjanya, terlebih perusahaan memberikan
kenyamanan, jaminan keselamatan, dan fasilitas yang memadai dapat membuat
pekerja dengan tenang mengerjakan tanggung jawabnya. Hasil penelitian ini
diharapkan mampu menekan sekecil mungkin kecelakaan kerja yang dialami
karyawan ditempat kerja.
Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadi salah satu prioritas yang utama
bagi perusahaan untuk melindungi pekerja dari bahaya yang menimpa. Tenaga kerja
yang sehat merupakan faktor penentu yang vital bagi pertumbuhan suatu
perusahaan. Produktifitas tenaga kerja akan menurun apabila tenaga kerja tersebut
terganggu kesehatannya (Dewi kurniawati, 2013 : 3).
Akan tetapi PT Emitraco Investama Mandiri belum menjalankan sistem
kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang sesuai, Berikut dibawah ini angka
kecelakaan kerja di PT Emitraco Investama Mandiri 5 tahun terakhir dapat dilihat
pada Skema dibawah ini.
Grafik 1.1. PT EMITRACO INVESTAMA MANDIRI
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Berdasarkan Skema diatas terlihat bahwa tingkat kecelakan kerja masih relatif
tinggi, dan tingkat kesadaran pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
masih rendah. Sumber hukum tertinggi mengenai perundang-undangan tentang K3
adalah UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga
Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Artinya, selain warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, setiap
warga Negara juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap K3 agar dalam
melakukan pekerjaannya dapat tercipta kondisi kerja yang kondusif, nyaman, sehat,
dan nyaman.
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) tersebut, kemudian ditetapkan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuanketentuan pokok ketenagakerjaan. Namun dikarenakan Undang-undang No. 13
Tahun 2003. Pasal 86 ayat 1 dalam undang-undang ketenagakerjaan ini digunakan
sebagai tambahan pelengkap terhadap undang-undang No.13 Tahun 2003 ini
menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja atau buruh berhak untuk memperoleh
perlindungan atas :
a. Keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
agama
Permasalahan yang sering muncul dalam K3 antara lain, tidak adanya sistem
penanganan K3, Kurangnya setandar kerja, kurang pedulinya terhadap
permasalahan K3, dan masih digunakan model lama dalam menangani K3.
PT Emitraco Investama Mandiri mulai menjalankan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) pada awal tahun 2005, khususnya untuk devisi
engineering.
2. Perumusan Masalah
Dari uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat
merumuskan masalah sebagai berikut :
Seberapa besar pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap
kinerja karyawan PT Emitraco Investama Mandiri divisi Engineering?
3. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap
Kinerja Karyawan (K3) PT Emitraco Investama Mandiri Divisi Engineering.
B. LANDASAN TEORI
1. Sistem Manajemen K3

Penerapan sisitem kesehatan dan keselamatan kerja K3 disuatu perusahaan
merupakan suatu persyaratan dimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13
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Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 87 bahwa perusahaan wajib menerapkan
sisitem kesehatan dan keselamatan kerja K3 yang terinegrasi dengan Sistem
Manajemen Perusahaan.
Persyaratan tersebut merupakan termasuk dalam investasi perusahaan karena
merupakan sebuah kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah
Republik Indonesia.
Diharapkan melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja
perusahaan dapat memiliki lingkungan kerja yang sehat, aman, efisien dan
produktif. Lebih dari itu penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan
kerja dapat membantu pimpinan perusahaan untuk dapat melaksanakan standar
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang merupakan tuntutan masyarakat
global baik secara nasional maupun secara internasional.
2. Pengertian Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dapat juga diartikan sebagai suatu
sistem yang dibuat bagi tenaga kerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan
(preventif) timbulnya kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan kerja dalam
lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan
kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila
terjadi hal demikian. (Dewi Kurniawati, 2013 : 1-2).
Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada dasarnya mencari dan
mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu
kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak.
3. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Kerja

Menurut PT Ahli Kesehatan dan keselamatan kerja (2014), penyebab kecelakaan
kerja yaitu :
a. Penyebab Dasar
1) Kurangnya prosedur dan aturan
2) Kurangnya sarana
3) Kurangnya kesadaran
4) Kurangnya kepatuhan
b. Penyebab Tidak Langsung
1) Faktor Pekerjaan
2) Faktor Pribadi
c. Penyebab Langsung
1) Tindakan Tidak Aman
2) Kondisi Tidak Aman
d. Kecelakaan Kerja
1) Kontak Dengan Bahaya
2) Kegagalan Fungsi
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e. Kerugian
1) Manusia (Cedera, Keracunan, Cacat, Kematian)
2) Mesin atau alat (Kerusakan Mesin atau Alat)
3) Material atau Bahan (Tercemar, Rusak, Produk Gagal)
4) Lingkungan (Tercemar, Rusak, Bencana Alam)
Sangat penting untuk memiliki sistem pelaporan kecelakaan dan hamper celaka
yang baik, menggabungkan penyelidikan “Tidak menyalahkan pekerja”. Salah satu atau
semua faktor diatas dapat berkontibusi terhadap resiko, yang akhirnya dapat
menyebabkan kecelakaan yang menyebabkan cedar atau kematian. Sebuah sisitem
pelaporan keselamatan yang baik merupakan cara penting untuk memeutus rantai
kecelakaan.
4. Pengertian Engineering

Engineering adalah ilmu ketekhnikan yang dipraktekan kedalam kehidupan kita
untuk mempermudah kita melakukan sesuatu. Engineering mampu mengatasi
permasalahan yang ada disekitar kehidupan sehari-hari dari hal yang terkecil hingga
besar. Dan engineering juga mempunyai kontribusi yang besar untuk kemajuan
pembangunan suatu Negara.
5. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis
organisasi, kepuasaan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Amstrong
dan Baron, 1998:15 ). Indra Bastian menyatakan dalam buku Manajemen Kinerja
Irfan Fahmi (2010:2) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi
suatu organisasi.
6. Pengukuran Kinerja Karyawan

Menurut Veithzal Rivai (2009 : 549), penilaian kinerja mengacu pada suatu
sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan
mempengaruhi sifat – sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil
termasuk tingkat ketidakhadiran. Dengan demikian penilan kinerja adalah
merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya. Didalam
dunia usaha yang berkompetisi dalam tataran global, maka karyawan
memerlukan kinerja yang tinggi, pada saat yang bersamaan karyawan
memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka sebagai panduan lagi perilaku
mereka dimasa yang akan datang.
C. METODE PENELITIAN
1. Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel
Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan
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yang bekerja di PT Emitraco Investama Mandiri devisi Engineering.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT Emitraco
Investama Mandiri Devisi Engineering Berjumlah 27 (Dua puluh tujuh) orang..
Cara pengambilan sampel seperti ini disebut sebagai sempel jenuh, dimana semua
anggota populasi dijadikan sampel (Sugiono, 2001 : 78).
Metode yang diginakan untuk mengelolah data digunakan metode kuantitatif
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
a. Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan susunan antara
tata kerja dengan prosedur yang menjadi satu sehingga membentuk suatu pola
tertentu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan prosedur kerja itu harus
mengandung unsur tetap sehingga menjamin kelancaran dan kemantapan dalam
bekerja.
Pada dasarnya Kesehata dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan suatu
sistem yang dibuat ditempat kerja untuk karyawan agar mematuhi hukum dan
aturan kesehatan dan keselamatan kerja, sistem yang dibuat bagi tenaga kerja
sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan dan penyakit kerja
akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenal hal-hal
yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit kerja akibat hubungan
kerja, dan tindakan antisipastif bila terjadi hal demikian.
b. Kinerja Karyawan Engineering
Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melakasanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Engineering adalah ilmu ketekhnikan yang dipraktekan kedalam kehidupan
kita untuk mempermudah kita melakukan sesuatu. Engineering mampu
mengatasi permasalahan yang ada disekitar kehidupan sehari-hari dari hal yang
terkecil hingga besar. Dan engineering juga mempunyai kontribusi yang besar
untuk kemajuan pembangunan suatu Negara.
Divisi Engineering maintance alat berat yang mengatur jalannya perawatan
mesin, kerusakan umum atau operasional, memperpanjang masa pemakaian dan
penggantian suku cadang yang telah rusak.
Tabel 2.1
Instrument yang dibutuhkan untuk mengukur Kesehatan dan Keselamatan kerja dan
Kinera karyawan
Variabel
Sub. Variabel
Indikator
Kesehatan
dan

a. Pengertian
Prosedur Kerja

-

Penilaian Resiko
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Kerja
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-

Manfaat Prosedur Kerja
K3

-

Faktor Manusia (Unsafe
Action)

-

Faktor
Lingkungan
(Unsafe Condition)
Tidak ada prosedur K3
Alat Pelindung Diri
Pemberian Pelatihan K3

-

-

Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja
Unik dan Original
(Selalu menyelesaikan
pekerjaannya dengan
banyak karakter atau
inisiatif.
Siap menghadapi
berbagai risiko kerja
(Tidak menunda
pekerjaan).
Memiliki keterampilan
khusus.
Kecepatan Kerja

-

Produktifitas

-

Mampu mencapai target

-

Mampu melaksanakan
tugas dengan akurat
Mampu melaksanakan
tugas dengan tidak ada
kesalahan

-

a. Kualitas

-

-

Kinerja
(Y)
b. Kuantitas

c. Pelaksanaan
Tugas

-

Keterangan : Instrument penelitian dalam bentuk kuisioner
3. Teknik Analisa Data
a. Analisa Regresi Liniear Sederhana

[Volume 6] No.1, Maret 2013

7

Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi

ISSN:2085-8205

Pada analisa data kita memerlukan suatu persamaan garis berdasarkan suatu
rumus matematika yang menunjukan hubungan anatara variabel yang diketahui
disebut independent varabel atau yang mempengaruhi sedangkan varabel belum
diketahui disebut dependent varabel atau varabel yang dipengaruhi. Variabel yang
mempengaruhi disebut varabel X dan varabel yang dipengaruhi disebut variabel Y.
Untuk mengetahui pengaruh antara variabel tersebut dalam penelitian ini digunakan
alat regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana menunjukan hubungan antara
varabel yang satu dengan variabel yang lain, dimana variabel yang satu
mempengaruhi variabel yang lain.
Persamaan Regresi :
Rumus : Ỷ = a + bx
Keterangan :
Y = (baca Y topi) subjek variabel terikat yang diproyeksikan
X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk
Diprediksikan
a = Nilai konstanta dimana harga Y bila X = 0
b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukan nilai
peningkatan (+) atau nilai (-) variabel Y
n = Banyaknya sampel
b = [ΣY][ΣX2] - [ΣX] [ΣXY]
n ΣX2 - [ΣX]
a = Ŷ + Bx
Y= ∑Y
n
X=∑X
N
b. Analisa Korelasi
Untuk menguji hipotesis penelitian, teknis analisa data yang digunakan
adalah dengan perhitungan koefisien dari variasi variabel terikat dapat
diterangkan oleh variasi variabel bebas, serta untuk mengetahui tingkat
hubungan yang ada antar variabel X dan Y, dengan rumus sebagai berikut
(Sudjana, 316-317).
r

=

n.∑XY – (XY) – (∑Y)

Harga r berada dalam jarak 0 sampai 1 yang tertera pada table di bawah ini :
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Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199
Sangat Lemah
0,20 – 0,399
Lemah
0,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,80 – 1,000
Sangat Kuat
Sumber : Sudjana, Metode statistic, (Bandung: Tarsito, 2002)
c.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengtahui seberapa besar
hubungan antara kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan kinerja
karyawan dengan rumus sebagai berikut :
Kd = r² atau R r²
Keterangan
r² = koefisien korelasi
Kd atau R = koefisien determinasi

d. Uji Hipoteis ( Thitung )
Selanjutnya setelah diperoleh nilai r maka dicari nilai koefisien
determinasi ( r² ) dengan mengkuadratkan hasil r kemudian dilakukan dengan
seratus persen Kd = ( r² X 100% ). Koefisien Determinasi digunakan untuk
mengetahui berapa persen pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
Menurut Sugiyono ( 2012:184), untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variable bebas ( variable X ) terhadap variable terikat ( variable Y )
dirumuskan sebagai berikut :
r
thitung =
Keterangan :
thitung = Hasil perhitungan
r
= Koefisien korelasi
n
= Jumlah responden
Langkah – langkah uji hipotesis :
1. Hipotesis Statistik
H0 : thitung= 0 : Menunjukan tidak terdapat pengaruh antara kesehatan dan
keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan.

[Volume 6] No.1, Maret 2013

9

Economicus Jurnal Ilmiah - Pusma Pertiwi

ISSN:2085-8205

H1 : thitung ≠ 0 : Menunjukan terdapatnya pengaruh antara kesehatan dan
keselamatan kerja terhadap kinerja karyawannya.
2. Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikan ( level of significance ) yang digunakan adalah 0,05 (5%) dengan
derajat kebebasan (df=n-2). Tingkat ini dipilih karena dinilai cukup ketat untuk
mewakili dalam pengujian kedua variable tersebut dan merupakan tingkat signifikan
yang sering digunakan terutama ilmu-ilmu sosial.
3. Keputusan
a. Jika thitung< ttabel dan sig > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak,
b. Jika thitung > ttabel dan sig < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima.
D. PEMBAHASAN
Perhitungan regresi linier sederhana menunjukan bahwa terhitung a = 69,03 dan b
= 0,04 persamaan regresi yang digunakan untuk memprediksi pengaruh kesehatan dan
keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan adalah Y= 69,03 + 2.83x
Dapat ditarik kesimpulan jika kesehatan dan keselamatan kerja ditingkatkan sampai 70,70
maka kinerja karyawan menjadi 71,86.
Perhitungan korelasi r = 0,56. Jadi dapat ditarik kesimpulan Hubungan Korelasi
antara pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja dengan kinerja karyawan pada PT
Emitraco Investama Mandiri menurut Sugiono adalah kuat.
Dapat diketahui bahwa t hitung = 5,10 dan t tabel 7,75 dengan demikian t hitung > t
tabel yang artinya Ho ditolak sehingga kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan sesuai dengan permasalahan
yang ada, maka dalam penelitian itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan rata-rata kuesioner Kesehatan dan Keselamatan Kerja karyawan pada
PT Emitraco Investama Mandiri, dengan perhitungan jumah kuesioner suara dibagi
jumlah karyawan (responden) : 1909 : 27 = 70,70 maka dapat disimpulkan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan sebagai variabel ( X ) di PT Emitraco
Investama Mandiri adalah Sangat Baik.
2. Berdasarkan rata-rata kuesioner Kinerja Karyawan pada PT Emitraco Investama
Mandiri Divisi Engieering, dengan perhitungan jumah suara dibagi jumlah
karyawan (responden) : 1.947 : 27 = 72,11 maka dapat disimpulkan Kinerja
Karyawan sebagai variabel ( X ) di PT Emitraco Investama Mandiri Divisi
Engineering adalah Baik.
3. Dari hasil hitungan regresi linier sederhana Y= 69,03 + 2.83x dan analisis korelasi (
r ) yaitu sebesar 0,56 yang mana positif berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat adanya
pengaruh yang kuat antra Kesehatan dan Keselamatan Kerja ( X ) terhadap Kinerja
Karyawan ( Y ) pada PT Emitraco Investama
Mandiri Divisi Engineering.
85
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Koefisiensi determinasi ( KD ) yaitu sebesar 31% dari hasil perhitungan koefisiensi
determinasi ( KD ) tersebut menunjukan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja (
X ) mempengharui kinerja karyawan ( Y ) sebesar 31 %.
Dalam perhitungan Uji t diketahui bahwa t hitung 5,10 dan t tabel 0,31% = 7,57
dengan demikian t terhitung > t tabel yang mana artinya Ho ditolak sehingga
kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara Kesehatan dan Keselamatan Kerja
terhadap Kinerja Karyawan.
Dilihat dari sistem kesehatan dan keselamatan kerja yang ditetapkan oleh PT
Emitraco Investama Mandiri yaitu sistem hasil, dimana terbukti dari jawaban
melalui kouesioner yang diberikan. Dari analisis kinerja dilihat pengaruhnya
terhadap kinerja adalah kuat dan ini terbukti dari jawaban responden terhadap
pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner.

2. Saran
Dari beberapa kesimpulan diatas penulis mencoba memberikan beberapa
masukan atau saran yang dijadikan rekomendasi yang dapat berguna dalam
membantu peningkatan kinerja karyawan pada PT. Emitraco Investama Mandir
divisi Engineering antara lain :
1. Berdasarkan kajian dan pembahasan di BAB IV menunjukan bahwa kesehatan
dan keselamatan kerja karyawan yang di berlakukan perusahaan sudah berjalan
baik akan tetapi dari hasil kuesioner variabel ( X ) K3 pertanyaan No.6 (enam)
yaitu kecelakaan kerja bisa terjadi karna masalah pribadi, penulis memberikan
saran kepada perusahaan agar karyawan terhidar dari bahaya kecelakaan kerja
dengan memberikan pengarahaan serta motivasi yang memberikan semangat
bekerja dikarenakan faktor kecelakaan kerja bisa saja terjadi bila karyawan
mengalami depresi atau urusan pribadi yang menyebabkan kinerja menjadi
kurang efesien.
2. Dari pembahasan BAB IV menunjukan bahwa kinerja karyawan sudah berjalan
dengan baik akan tetapi hasil kuesioner variabel (Y) Kinerja, pertanyaan No.1
(satu) yaitu kemampuan dalam bekerja dapat dilihat dari ciri seorang pekerja
dalam menyelesaikan pekerjaannya, penulis memberikan saran kepada
karyawan agar bisa bekerja sesuai dengan tingkat pencapaian perusahaan yang
baik namun disisi lain skil atau pengalaman seorang karyawan bisa
membedakan ciri dari si pekerja dalam menyelesaikan tugasnya, oleh karna itu
agar karyawan bisa bekerja dengan maksimal dibutuhan pelatihan bagi pekerja
pemula agar seorang pekerja dapat menguasai pekerjaannya.
3. Pengaruh program kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap kinerja
karyawan divisi Engineering PT Emitraco Investama Mandiri bernilai positif,
ini berarti bahwa adanya pengaruh antara program K3 dengan kinerja
karyawan.
4. Kinerja karyawan divisi Engineering PT Emitraco Investama Mandiri
berdasarkan persepsi karyawan secara umum menunjukan kinerja bahwa sudah
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memenuhi standar perusahaan. Kinerja yang mempunyai standar perusahaan
meliputi tanggung jawab, kedisiplinan, kerjasama, ketelitian, dan inisiatif.
Karyawan sudah memilki jiwa kesetiaan dan kejujuran dalam bekerja serta
memilki tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya namum masih
banyak yang ragu – ragu dalam bekerjasama menyelesaikan tugas yang
diberikan atas untuk itu diharapkan pimpinan perusahaan dapat berkomunikasi
dengan baik kepada bawahannya serta selalu mengajarkan kerjasama team yang
baik kepada karyawan sehingga terbentuknya lingkungan yang kondusif atau
kekeluargaan, yang pada akhirnya kinerja pun meningkat.
Diharapkan pimpinan perusahaan tetap memperhatikan kinerja karyawan
dengan mempertahankan dan meningkatkan program – program kesehatan dan
keselamatan kerja dengan baik sehingga tujuan perusahaan akan tercapai.
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PENGARUH BRAND IMAGE AQUA
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
PADA PT. TIRTA INVESTAMA PONDOK PINANG
Fakhrurazi
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana, pengaruh Brend Image
AQUA Terhadap Keputusan Pembelian Pada PT Tirta Investama Pondok Pinang, yang
beralamat di JL. Ciputat Raya No.9 Pondok Pinang Jakarta Selatan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan sampel 30
responden dengan tekhnik dengan rendem sampling. Instrumen penelitian yang digunakan
adalah angket atau kuesioner berbentuk skala likert dengan kategori 1-5. Analisis data
dilakukan dengan regresi linier sederhana diperoleh persamaan Y= 1,36 + 0,99 X. Dari
perhitungan Product Moment Pearson diperoleh hasil r= 0,79 yang berarti korelasi atau
hubungan pengaruh Brend Image terhadap keputusan pembelian adalah kuat. Koefisien
Determinasi sebesar 0,62 sehingga kontribusi variable bebas terhadap variable terikat
adalah sebesar 62%. Hal ini berarti setiap perubahan dalam setiap keputusan pembelian air
minum dalam kemasan merek AQUA 62%nya dipengaruhi oleh brend image . thitung=
6,78 dan t tabel,701 karena thitung>ttabel maka HO ditolak dan HA diterima.
Keywords : Pemasaran dan Promosi

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Konsumen saat ini sangatlah kritis dalam memilih suatu produk, Keputusan
untuk membeli suatu produk sangat dipengaruhi oleh penilaian akan bentuk kualitas
produk tersebut. Tuntutan permintaan akan sebuah produk barang yang semakin
berkualitas membuat perusahaan yang bergerak diberbagai bidang usaha berlombalomba meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki demi mepertahankan
Brand Image (citra merek) produk yang mereka miliki. Merek mempunyai sifat
khas, dan sifat khas inilah yang membedakan produk yang satu berbeda dengan
produk yang lainnya, walaupun sejenis.
Berbagai upaya dilakukan perusahaan dalam rangka mempertahankan
Brand Image yang mereka miliki di antaranya inovasi teknologi keunggulan
yangdimiliki produk tersebut, penetapan harga yang bersaing dan promosi yang
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tepat sasaran. Semakin baik Brand Image produk yang dijual maka akan berdampak
pada keputusan pembelian oleh konsumen.
Keputusan pembelian oleh konsumen adalah keputusan yang melibatkan
persepsi terhadap kualitas, nilai dan harga. Konsumen tidak hanya menggunakan
harga sebagai indikator kualitas tetapi juga sebagai indikator biaya yang
dikorbankan untuk ditukar dengan produk atau manfaat produk. Disinilah kita
melihat sejauh mana merek dapat mempengaruhi penilaian konsumen dengan Brand
Image (Citra Merek) dari produk tersebut.
Ketika konsumen memutuskan membeli suatu produk sebenarnya mereka
memiliki alasan-alasan tertentu dalam memilih sebuah produk, misalnya merasa
puas dengan barang dan pelayanan yang di tawarkan produk tersebut. Ada pula
konsumen yang membeli barang berdasarkan kebutuhan akan suatu barang dan
tidak sedikit konsumen yang membeli suatu produk secara spontanitas ,maksudnya
konsumen membeli produk tersebut tanpa ada rencana untuk membeli sebelumnya
atau hanya pertimbangan-pertimbangan khusus ketika memutuskan untuk membeli.
Dalam setiap jenis usaha, perusahaan diharapkan bisa menghasilkan produk
yang memiliki daya tarik atau ciri khas tersendiri, baik dari segi kemasannya atau
dari cita rassa produk. Selain itu perusahaan juga di tuntut untuk melakukan
pemberian merek atau Brand terhadap produk yang dihasilkannya, agar konsumen
dapat lebih mudah untuk membedakan produk tersebut dengan produk lain.
Merek suatu produk tidak hanya bertujuan sebagai daya tarik untuk konsumen,
tetapi merek juga digunakan sebagai alat untuk meningkatkan daya saing. Fungsi
merek telah berkembang menjadi salahsatu alat promosi yang menyebabkan merek
mempunyai peran penting dalam menarik minat konsumen akan produk yang
ditawarkan perusahaan tersebut, sehingga akan mendorong konsumen untuk
melakukan pembelian. Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli mereka
mencai informasi mengenai merek apa yang baik atau image yang tertanam pada
merek tersebut. Image adalah kesan yang diperoleh sesuai dengan pemahaman dan
pengetahuan seseorang terhadap sesuatu.
Persepsi yang positif dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek akan
menciptakan Brand Image yang positif. Brand Image akan menjadi prioritas utama
yang dijadikan acuan bagi konsumen sebelum melakukan pembelian, oleh karena
itu perusahaan harus dapat menciptakan
suatu merek yang menarik dan
menggambarkan manfaat produk yang sesuai dengan keinginan konsumen sehingga
konsumen memiliki persepsi yang positif terhadap merek tersebut .Brand Image
yang baik merupakan salahsatu aset bagi perusahaan. Karena Brand mempunyai
suatu dampak pada setiap persepsi konsumen, dimana masyarakat akan mempunyai
kesan positif terhadap perusahaan .
Salah satu perusahaan yang melakukan penciptaan Brand Image yang positif
adalah PT TIRTA INVESTAMA, kekuatan utama PT TIRTA INVESTAMA
terletak pada visi pemasaran yang terfokus terus-menerus membangun merek yang
kuat dan memperlebar ragam produk minuman, untuk memenuhi kebutuhan
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konsumen Indonesia. Salahsatu setrategi pemasaran yang digunakan oleh PT
TIRTA INVESTAMA adalah setrategi penciptaan merek. Dengan merek yang
sudah ada maka akan menciptakan Image/ Citra yang positif dibenak konsumen.
Produk yang di tawarkan oleh PT TIRTA INVESTAMA adalah AQUA yaitu
Air Minum Dalam Kemasan, yang di proses dengan tekhnologi canggih yang
dikemas dalam kemasan botol, gelas plastik, dan galon, dalam hal ini perusahaan
menawarkan produk yang mempunyai kualitas tinggi dan bermutu.
Brand Image yang kuat menjadi salahsatu hal yang di tonjolkan oleh PT
TIRTA INVESTAMA, selain itu setrategi yang dilaksanakan oleh PT TIRTA
INVESTAMA adalah melakukan penelitian yang berkesinambungan mengenai
aspirasi dan animo pasar , melkukan diserfikasi dan pengembangan produk untuk
mempertahankan pangsa pasar, melakukan penerapan setrategi pemasaran yang
tepat serta penerapan tekhnik distribusi yang efisien dan tepat sasaran.
Dengan adanya Brand Image yang positif maka di harapakan konsumen akan
lebih mudah untuk dapat melakukan suatu keputusan pembelian.
2.

Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan hal yang akan di teliti dan di cari alternatif
solusinya. Pada penelitian ini perumusan masalah secara kongkrit dapat di nyatakan
sebagai berikut:
a. Adakah pengaruh brand image terhadap merek AQUA?
b. Bagaimana keputusan pembelian konsumen terhadap produk AQUA ?
c. Seberapa besar pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian AQUA?

3.

Tujuan Penelitian
Sebagaimana yang telah di uraikan pada latar belakang,maka tujuan penelitian ini
dapat di ungkapkan sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui pengaruh brand image AQUA.
b. Untuk mengetahui keputusan pembelian konsumen terhadap produk AQUA.
c. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian.

B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Pemasaran
Menurut Basu Swastha dalam buku Danang Sunyoto (2013 : 18), pemasaran
adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukan untuk merancanakan,
menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada
pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi, sedangkan menjual adalah ilmu
dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang
lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan.
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2. Pengertian Promosi
Menurut A.Hamdani dalam buku Sunyoto (2012 : 154), promosi merupakan
salah satu variabel dalam buaran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh
perusahaan dalam memasarkan produk. Kegiatan promosi bukan hanya saja berfungsi
sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai
alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan
produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.
3.

Strategi Promosi
Melihat kondisi perubahan pasar yang semakin terbagi-bagi ke dalam
komunitas serta prilaku pelanggan yang semakin kurang setia terhadap merek, cara
berbelanja yang semakin canggih serta sikap pelanggan yang semakin kritis, maka
diperlukan arah baru bagi perusahaan dalam melakukan promosi. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara:
1. Memaksimalkan pilihan pasar sasaran
Proses promosi yang ideal dimulai dengan mengenal pasar proses promosi.
Perusahaan harus mengetahui siapa dan dimana serta data calon prospek lain jika
ingin mendapatkan mereka sebagai pelanggan. Namun dalam era pemasaran
gelombang baru (new wave marketing), prospek tidak mau diperlakukan sebagai
pasar sasaran yang tidak berdaya.Mereka punya hak untuk menolak program
promosi yang dilakukan perusahaan, jika dianggap promosi tersebut kurang
berkenan di hati. Artinya perusaahan boleh saja melakukan promosi secara
gencar namun jika tidak diterima oleh prospek, maka promosi itu akan gagal
total. Pelanggan sekarang sangat berkuasa (powerful) sehingga bisa menolak
pesan promosi yang dianggap tidak berkualitas atau terkesan memanipulasi. Oleh
karena itu, pesan promosi harus benar-benar menyampaikan sesuatu yang
bernilai bagi prospek, seperti:“Uang muka dapat diangsur 6 kali tanpa
bunga”,“Pembelian produk pada saat pameran akan mendapatkan garansi setahun
lebih lama”.
2. Memaksimalkan pendayagunaan media
Rasa fanatisme kedaerahan sedang melanda dunia bisnis. Hampir dapat
dipastikan mayoritas warga Jawa Timur membaca Jawa Pos atau Surya yang
terbit dari Surabaya. Masyarakat juga menginginkan produk yang semakin fokus.
Jika ingin mendapatkan informasi sekitar dunia pemasaran, maka beli saja
majalan Marketing atau Mix. Demikian pula, masyarakat yang ingin membeli
telepon selular akan membeli tabloid ponsel. Fenomena ini mengharuskan
perusahaan lebih fokus memilih media untuk berpromosi lebih tepat sasaran.
3. Memaksimalkan pertanggungjawaban
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran untuk
promosi. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran efektivitas program promosi
yang sudah dilakukan, contoh dengan mengukur dampak penjualan atau tingkat
kesadaran terhadap merek (brand awereness) semakin meningkat. Bila
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perkembangannya positif, maka program promosi dianggap efektif.Sebaliknya jia
hasil promosi kurang mengena, maka harus dilakukan evaluasi penyebab
kegagalannya. Bisa saja karena pemiliha media kurang tepat atau video klip
terlalu kreatif sehingga masyarakat menjadi bingung terhadap iklan promosi
tersebut.
4. Memaksimalkan hasil promosi
Dengan melakukan promosi penjualan, perusahaan dapat memutarbalikkan
prospek yang bersifat pasif menjadi prospek yang bersifat aktif.Untuk itu, upaya
menciptakan kesadaran harus diikuti dengan promosi gencar seperti pemberian
diskon, sampling, lucky draw dan lain-lain.Namun harus diperhatikan agar
program promosi ini tidak merusak citra perusahaan.
5. Memaksimalkan hubungan dengan pelanggan
Dengan menggunakan data pelanggan yang lengkap, perusahaan dapat melayani
secara pribadi sehingga diharapkan dapat meningkatkan hub ungan.Hubungan
yang terus-menerus melalui e-mail, SMS atau kunjungan langsung kepada
pelanggan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan.
Jadi strategi baru dalam berpromosi bukan lagi mengandalkan kekuatan media
secara satu arah di mana perusahaan mendikte prospek melainkan perusahaan mengajak
prospek sejak awal terlibat dalam program promosi ini dan setelah menjadi pelanggan,
mereka tetap diajak berkomunikasi.
4. Pengertian Brand Image (Citra Merek)
Pengertian Brand Image (Keller, 2003:166) bahwa:
1. Anggapan tentang merek yang direfleksikan konsumen yang berpegang pada
ingatan konsumen.
2. Cara orang berpikir tentang sebuah merek secara abstrak dalam pemikiran mereka,
sekalipun pada saat mereka memikirkannya, mereka tidak berhadapan langsung
dengan produk.
Membangun Brand Image yang positif dapat dicapai dengan program
marketing yang kuat terhadap produk tersebut, yang unik dan memiliki kelebihanyang
ditonjolkan, yang membedakannya dengan produk lain. Kombinasi yang baik dari
elemen-elemen yang mendukung (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya) dapat
menciptakan Brand Image yang kuat bagi konsumen.
5. Faktor-faktor yang Memepengaruhi Keputusan Pembelian
Tjiptono (2006:296) factor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian
konsumen adalah ikatan emosional yang terjalin antara konsumen dan produsen setelah
konsumen menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan mendapati bahwa
produk atau jasa tersebut memberi nilai tambah. Dimensi nilai terdiri dari 4, yaitu :
1. Nilai emosional, utilitas yang berasal dari perasaan atau efektif atau emosi positif
yang ditimbulkan darimengkonsumsi produk. Kalau konsumen mengalami
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perasaan positif (positif feeling) pada saat membeli atau ,menggunakan suatu
merek, maka merek tersebut memberikan nilai emosional. Pada intinya nilai
emosional berhubungan dengan perasaan, yaitu perasaan positif apa yang akan di
alami konsumen pada saat akan membeli suatu produk.
Nilai social, utilitas yang di dapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan
konsep diri sosial konsumen. Nilai sosial merupakan nilai yang di anut oleh suatu
konsumen, mengenai apa ynag di anggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh
konsumen.
Nilai kualitas, utilitas yang di dapat dari produksi karena produksi biaya jangka
pendek dan biaya jangka pnajang .
Nilai fungsional adalah nilai yamg diperoleh dari atribut produk yang
memberikan kegunaan (utility) fungsional kepada konsumen, nilai ini berkaitan
langsung dengan fungsi yang diberikan oleh produk atau layanan kepada
konsumen.

C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Menurut teori Sugiyono dalam bukunya, sampel diambil 35%-40% dari jumlah
populasi. Pada penelitian ini yang menjadi populasi (N) = 69, dan sampel (n) = 30.
Tekhnik pengambilan sampel akan dilakukan dengan menggunakan stratified random
sampling.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional dan Instrumen Penelitian
Untuk memberikan pemahaman yang sama, maka peneliti memberikan batasan
definisi terhadap variabel-variebel yang diteliti sebagai berikut :
1. Brand Image (citra merek) adalah bagaimana suatu merek produk dapat
mempengaruhi persepsi pandangan masyarakat atau konsumen terhadap
perusahaan atau produknya yang nantinya akan berpengaruh terhadap keputusan
pembelian terhadap produk perusahaan yang ditawarkan. Adapun indikator
pendukung brand image adalah citra pembuat, citra pemakai, citra produk
2. Keputusan pembelian (Y) adalah pilihan konsumen untuk menggunakan suatu
jasa tertentu berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Variable Y
diukur dengan menggunakan 5 indikator proses pembelian jasa
Tabel 2.1
Tabel Definisi Operasional

Variable

Sub Variable
1. Citra Pembuat

Indikator
1.Nama besar perusahaan
2.Jaringan Penjualan
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Variable
Brand image
(Variabel X)

Sub Variable
2. Citra Pemakai
3.Citra Produk
1.Pengenalan Masalah

Keputusan
Pembelian
(Variable Y)
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Indikator
1. Percaya diri
2. Nasionalis
1. Merek
2 Kualitas
3.Kemasan
1. Kebutuhan

2. Pencarian Informasi

1. Sumber pribadi
2.Publik

3.Evaluasi Alternatif

1. penyalur/agen/toko
2. kulitas
3.Kebutuhan
1.harga
2.pelayanan
1.Kepuasan atau
ketidakpuasan
2.Teman

4.Keputusan Pembelian
5.Perilaku Pasca
Pembelian

Sumber : Simamora dalam Ogi Sulistian,( 2011:32)
Kotler dan Keller ( 2007:214-222)

3.Teknis Analisa Data
a. Analisis Regresi Linier Sederhana
Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan tekhnik
persamaan regresi linier sederhana , koefisien korelasi, product moment , koefisien
determinasi, dan uji t. Persamaan regresi linier sederhana menurut Husein Umar
(2010:115) sebagai berikut :
Y=a+bX
Keterangan:
X = Brand Image (variable bebas)
Y = Keputusan Pembelian AQUA (variable terikat)
a = Nilai konstan atau tetap yaitu apabila tidak ada pencitraan merek atau tidak
dilakukan usaha pencitraan merek (x = 0), maka nilai yang dihasilkan konstan atau
tetap.
b = koefisien variable X
Nilai a dan b dapat dicari sebagai berikut:
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a=
b=
Penulis akan mengkumpulkan data dengan menggunakan alat bantu berupa kuisioner.
Data yang diperoleh dari kuesioner yang dikumpulkan dari responden diberi bobot
dengan skala likert sebagaimna yang bisa dilihat pada table 3.2 dibawah ini:
Tabel 3.1
Skala Likert
No

Keterangan

Bobot

1.
2.
3.
4.
5.

Sangat setuju
Setuju
Ragu – ragu
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

5
4
3
2
1

Sumber: (Sugiyono, 2012 : 93)

Cara menentukan banyak kelas interval sebesar 5 (lima) rumus yang digunakan adalah
:
Dimana

:

Rentang Nilai = Nilai tertinggi sampai terendah
Banyaknya kelas interval = 5

= 0,8

Kategori
Sangat Tidak Setuju (STS)
Tidak Setuju (TS)
Kurang Setuju (KS)
Setuju (S)
Sangat Setuju (SS)

Tabel 3.2
Skala kelas interval
Interval Kelas
1 – 1,80
1,81 – 2,60
2,61 – 3,40
3,41 – 4,20
4,21 – 5

Sumber: Sugiyono (2007:72)
b. Analisa Korelasi
Analisis korelasi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara
dua variable, yaitu untuk mengetahui keeratan hubungan antara pengaruh brand image aqua
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terhadap keputusan pembelian pada PT Tirta investama ditentukan dengan klasifikasi
koefisiensi korelasi yang digunakan, dimana nilai korelasi menurut Sugiyono (2012:184),
dapat dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Koefiensi Korelasi

Interval Koefisiensi

Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Sangat Rendah
Rendah
Sedang

Kuat
Sangat Kuat

Sumber :Sugiyono ( 2012:184 )

Rumus koefisien korelasi yang digunakan adalah korelasi Product Moment :

rxy =
Keterangan:
r = Koefiensi korelasi antara variable X dan variable Y
X = Variable independen, yaitu Brand Image(X)
Y = Variable dependen, yaitu keputusan pembelian (Y)
c.

Koefisiensi Determinan
Koefisiensi determinasi digunakan untuk mencari presentasi seberapa besar variasi
variable bebas (variable X) dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variable terikat
(variable Y).
KD = r x 100%
Keterangan:
KD = Koefisiensi determinan
R = Koefisiensi korelasi

Koefisiensi determinasi ini mengukur seberapa besar sumbangan variable bebas
secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variable terikat. Dalam
penelitian ini menunjukkan seberapa besar sumbangan Pengaruh Brand Image Aqua
Terhadap Keputusan PembelianP ada PT. Tirta Investama Pondok Pinang.
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d. Uji Hipotesis (thitung)
Menurut Sugiyono (2012:184), untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable
bebas (variable X) terhadap variable terikat (variable Y) dirumuskan sebagai berikut:

thitung=
Keterangan:
thitung = Hasil perhitungan
r
= Koefisien korelasi
n
= Jumlah responden
Langkah-langkah uji hipotesis:
4. Hipotesis Statistik
Ho : thitung = 0 : Menunjukkan tidak terdapat Pengaruh Brand Image Aqua
Terhadap Keputusan Pembelian Pada PT. Tirta Investama
Pondok Pinang
Ha : thitung ≠ 0 : Menunjukkan terdapat Pengaruh Brand Image Aqua
Terhadap Keputusan Pembelian Pada PT. Tirta Investama
Pondok Pinang
5. Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikan (level of significance ) yang digunakan adalah 0,05 (5%)
dengan derajat kebebasan (dk =n-2). Tingkat ini dipilih karena dinilai cukup
ketat untuk mewakili dalam pengujian kedua variable tersebut dan merupakan
tingkat signifikan yang sering digunakan terutama ilmu-ilmu sosial.
6. Keputusan
c. Jikathitung<ttabeldan sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak,
d. Jikathitung>ttabel dan sig < 0,05maka Ho ditolak dan Ha diterima.

D. PEMBAHASAN
1.
2.

Nilai konstanta (a) adalah 1,36; artinya jika brend image nilainya adalah 0, maka
keputusan pembelian nilainya I,36.
Nilai koefisien regresi variable keputusan pembelian (b) adalah 0,99; ini dapat
diartikan bahwa setiap peningkatan pengaruh brend image sebesar 1% ,maka
keputusan pembelian juga akan meningkat sebesar 0,99%
r dalam regresi linier sederhana menunjukan korelasi sederhana ( korelasi
peason), yaitu korelasi antara satu variabel independen terhadap satu variabel
dependen. Angka r didapat 0,79 a rtinya korelasi antara pengaruh brend image
dengan keputusan pemelian air minum dalam kemasan merek AQUA sebesar 0,79.
Hal ini berarti terjadi hubungan yang kuat karena nilai mendekati 1, jadi jika
variabel pengaruh brend image meningkat maka keputusan pembelian juga
meningkat, dengan demikian hipotesis (Ha) dapat diterima.
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Nilai KD sebesar 62% artinya persentase sumbangan pengaruh variable brend
image terhadap keputusan pembelian air minum dalam kemasan merek AQUA pada
PT Tirta Investama Pondok Pinang sebesar 62%, sedangkan sisanya sebesar 38%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.
t tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikasi 0,05 dengan derajat
kebebasan df = n – 2 atau 30- 2 = 28, hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 1,701 (
lihat pada lampiran t tabel). Nilai t hitung > nilai t tabel (6,78 > 1,701) maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa brend image berpengaruh
terhadap keputusan pembelian air minum dalam kemasan merek AQUA pada PT
Tirta Investama Pondok Pinang.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis mengenai brend image terhadap keputusan pembelian
AQUA pada PT Tirta Investama Pondok Pinang yang telah dikemukakan , maka
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Nilai brend imagenya adalah 3,86, yang artinya menurut tabel 4.9 berarti brend
imagenya baik. Dan nilai keputusan pembeliannya adalah 3,98, yang artinya
menurut tabel 4.10 berarti keputusan pembeliannya baik.
2. Berdasarkan perhitungan regresi linier sederhana Y = 1,36 +0,99X. Nilai
konstanta (a) 1,36; artinya jika brend image nilainya adalah 0, maka keputusan
pembelian lainnya 1,36. Nilai koefisien regresi variable keputusan pembelian (b)
adalah 0,99; ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pengaruh brend image
sebesar 1%, maka keputusan pembelian juga akan meningkat sebesar 0,99%.
3. Analisis korelasi (r) yaitu sebesar 0,79. Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat
adanya pengaruh yang kuat antara brend image ( variable X) terhadap keputusan
pembelian air minum dalam kemasan merek AQUA pada PT Tirta Investama.
4. Koefisien Determinasi (KD) yaitu sebesar 62%, dari hasil prhitungan koefisien
determinasi (KD) tersebut menunjukan bahwa pengaruh brend image (variable
X) mempengaruhi keputusan pembelian (variable Y) air minum dalam kemasan
merek AQUA pada PT Tirta Investama sebesar 62% dan sisanya sebesar 38%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dituliskan dalam penelitian ini yaitu
faktor budaya.
2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba
memberikan saran –saran yang berguna bagi PT Tirta Investama sebagai berikut:
1. Perusahaan perlu mengetahui bahwa pemberian AQUA saat ini bukanlah
pengaruh gaya hidup modern, akan tetapi karena kebutuhan. Untuk itu
perusahaan mungkin perlu menjaga persediaan barang (stock) dan kulitas,
karena air minum dalam kemasan saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan di
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setiap tempat baik itu rumah, gedung_gedung perkantoran ataupun di tempattempat pariwisata,dan tempat usaha.
2. Disarankan perusahaan untuk tetap konsisten menjaga kualitas kemasan yang ada
dan terus menjaga kemurnian dari produk air minum dalam kemasan, dan terus
mengeluarkan inovasi-inovasi baru yang lebih menarik.
3. Perusahaan perlu melakukan review atas harga jual ke konsumen,dan
menetapkan harga jual yang pantas untuk produk air minum dalam kemasan , hal
ini dimaksudkan agar konsumen dapat langsung memutuskan untuk membeli dan
menjadikan sebuah kebutuhan yang terus menerus dalam jangka panjang,dan
menjadikan AQUA sebagai satu_stunya merek air minum dalam kemasan yang
menjadi pilihan.
4. Perusahaan perlu menambah dan lebih menggiatkan promosi penjualan dengan
lebih banyak lagi memasang iklan baik secara audio ataun secara visual, hal ini
dimaksudkan supaya konsumen tetap setia dengan air minum dalam kemasan
merek AQUA pilihannya dan tidak bisa berganti merek lain.
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PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI PIMPINAN
TERHADAP KINERJA PEGAWAI BKKBN
KABUPATEN SUMEDANG
Mutdi Ismuni
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja
dan motivasi pimpinan terhadap kinerja pegawai BKKBN Sumedang.
Metodologi yang digunakan secara deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk
memperoleh gambaran tentang gejala-gejala yang diteliti dalam keadaan sekarang, serta
atas dasar itu kemudian dicarikan jawaban bagi pemecahan masalah atas gejala-gejala yang
ada.
Hasil analisis penelitian dapat ditafsirkan bahwa, variable lingkungan kerja berada
pada kategori “cukup baik” dan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Variabel motivasi
berada pada kategori “baik”, dan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan
pengaruh lingkungan kerja dan motivasi, bersama-sama berpengaruh positif terhadap
variable kinerja.
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pegawai
BKKBN Kabupaten Sumedang, dan siapa saja yang memerlukannya.
Keywords : Lingkungan Kerja

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pada abad ke - 21 di era pelaksanaan otonomi daerah ini adalah merupakan
era yang penuh dengan perubahan dan kompetensi sehingga mengharuskan arah dan
bentuk pengabdian seluruh institusi lembaga guna menjawab tantangan lingkungan
strategis yang sedang berubah tersebut. Tidak terkecuali Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Sumedang sebagai pengelola
program keluarga berencana nasionalk dan pembangunan keluarga sejahtera sebagai
salah satu komponen pembangunan haruslah melakukan penyesuaian untuk
mengantisipasi tuntutan akan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia,
demokratisasi, dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good
govermance).
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Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka BKKBN sebagai institusi
pemerintahan secara bertahap perlu memfokuskan diri kepada aspek pengaturan dan
penetuan kebijakan mewujudkan keluarga berkualitas melalui program keluarga
berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera dan secara bersama-sama
lembaga/masyarakat, dan kader pembangunan, tokoh serta anggota masyarakat di
semua tingkatan untuk diberdayakan dan didorong sebagai pelaksana penyelenggara
pelayanan secara mandiri.
Suatu organisasi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin dan harus
dicapai. Organisasi suatu pemerintahan termasuk kantor Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Kabupaten Sumedang didirikan dengan tujuan memberikan
pelayanan hak-hak sipil dan ekonomi kepada setiap warga bangsa secara optimal.
Untuk mencapai tujuan setiap organisasi dipengaruhi perilaku organisasi
yang merupakan pencerminan dari perilaku dan sikap para pelaku yang terdapat
dalam organisasi bersangkutan. Oleh karena itu keberhasilan mencapai tujuan dari
suatu organisasi banyak tergantung kepada perilaku dan sikap orang-orang dalam
mensinergikan berbagai sumber daya, termasuk sumberdaya manusia, sumber daya
alam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkataan lain, keberhasilan
mencapai tujuan tergantung kepada keandalan dan kemampuan para pegawai. Dapat
dipastikan hampir semua pemimpin organisasi atau manajer mengharapkan sekali
menjadikan organisasi yang dipimpinnya menjadi organisasi berkinerja tinggi.
Dalam setiap organisasi selalu hadir dua kepentingan atau dua tujuan, yaitu
kepentingan organisasi dan pribadi dalam organisasi. Berdasarkan keadaan tersebut,
maka dalam usaha mencapai keberhasilan yang optimal, banyak aspek-aspek yang
perlu mendapat perhatian diantaranya, aspek lingkungan kerja, dan aspek motivasi.
Indikator lingkungan kerja meliputi dua hal :
a.
Indikator lingkungan kerja secara fisik, seperti : Bangunan, peralatan,
suhu udara, kebisingan suara, debu dan asap.
b.
Indikator lingkungan kerja non fisik, seperti : Cara kerja, peraturan
kebijakan, penghargaan, hubungan sosial, suasanan, beban kerja, gaji,
kepemimpinan.
Aspek motivasi yang memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi
dalam mencapai tujuan. Bagi seorang pemimpin organisasi, motivasi sebagai suatu
yang dirasakan sangat penting, karena peran pemimpin itu sendiri kaitannya dengan
orang lain (bawahannya). Tiap pemimpim harus bekerja bersama-sama dan melalui
orang lain atau bawahan, sehingga untuk itu diperlukan kemampuan memberikan
motivasi kepada bawahannya.
Disamping merupakan suatu yang penting, motivasi juga dirasakan sebagai
sesuatu yang sulit, karena motivasi itu tidak bisa diamati dan diukur secara pasti.
Untuk mengamati dan mengukur motivasi berarti harus mengkaji lebih dulu
perilaku masing-masing bawahan.
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Dengan demikian apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam
menggerakkan orang lain atau bawahan untuk mencapai tujuan, pada akhirnya harus
dapat memberikan kepuasankepada bawahan. Kepuasan itu sendiri dapat terwujud
apabila kebutuhan yang ada dalam setiap diri bawahan dapat terpenuhi.
Penampilan atau perilaku seseorang merupakan hasil interaksi atau
berfungsinya antara motivasi, kemampuan dan persepsi pada diri orang yang
bersangkutan. Orang yang tinggi motivasinya tetapi rendah kemampuannya, akan
menghasilkan pemanpilan yang rendah pula. Begitu pula orang yang
kemampuannya rendah dan motivasinya rendah akan melahirkan berpenampilan
rendah. Jadi orang yang memiliki motivasi dan kemampuan yang tinggi dapat
melahirkan penampilan yang tinggi pula.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
a. Sejauhmana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai BKKBN
Kabupaten Sumedang ?
b. Sejauhmana pengaruh motivasi Pimpinan BKKBN terhadap kinerja pegawai
BKKBN Kabupaten Sumedang ?
c. Sejauhmana pengaruh lingkungan kerja dan motivasi Kepala secara bersamasama terhadap kinerja pegawai BKKBN Kabupaten Sumedang ?
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja
pegawai BKKBN
b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi pimpinan BKKBN
terhadap kinerja pegawai BKKBN
c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja dan motivasi
terhadap kinerja pegawai BKKBN.
Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah :
a. Aspek lingkungan kerja dan motivasi Pimpinan BKKBN Kabupaten Sumedang,
sebagai subyek penelitian. Dalam hubungan ini maka yang dijadikan sebagai
variabel bebas adalah lingkungan kerja dan motivasi Pimpinan BKKBN
Kabupaten Sumedang
b. Aspek kinerja pegawai BKKBN Kabupaten Sumedang, sebagai variabel tak
bebnas terdiri dari pejabat struktural dan non struktural yang berada di kantor
BKKBN Kabupaten Sumedang (tidak termasuk para penyuluh yang berada di
lapangan).
Metode penelitan yang digunakan adalah survei deskriptif analisis dengan
menggunakan variabel bebas dan variabel terikat, adapun alat ukur yang digunakan
disusun dalam bentuk kuesioner secara terstruktur. Prosedur pengumpulan data
yang digunakan diantaranya adalah observasi, studi kepustakaan, wawancara dan
penyebaran angket.
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Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh pegawai Kantor Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Sumedang yang pada tahun
2002 ini berjumlah 47 orang yang terdiri dari :
1. Pejabat Struktural eselon II
: 1 orang
2. Pejabat Struktural eselon III
: 5 orang
3. Pejabat Struktural eselon IV
: 16 orang
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
statistik dengan rumus Path Analisys.
Tinjauan Pustaka
Lingkungan kerja merupakan dua suku kata yang masing-masing mempunyai
pengertian berbeda namun kalau disatukan akan menunjuk pada sesuatu yang memiliki
makna tempat mencari nafkah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (tahun 1989) yang
diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masingmasing kata mempunyai arti, lingkungan adalah daerah atau kawasan. Sedangkan kerja
artinya sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah, atau mata pencaharian. Jadi
lingkungan kerja dapat diartikan kawasan tempat mencari nafkah atau mata pencaharian.
Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten
Sumedang, merupakan suatu organisasi tempat dimana para pegawai bekerja.
Keberhasilan Kantor BKKBN Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuab
organisasi secara efektif dan efisien, sangat tergantung oleh berbagai aspek yang
mempengaruhinya, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain lingkungan
kerja.
Seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap terbentuknya pribadi seseorang,
menurut pendapat Irawan dan Basu Swastha (1992:25) dalam bukunya “Lingkungan
Perusahaan”, mendefinisikan lingkungan yaitu : “lingkungan adalah jumlah dari seluruh
faktor ekstern yang mempengaruhi individu atau masyarakat.”.
Indrio Gitosudarmo dan I Nyoman Sudira (2000:8) dalam bukunya “Perilaku
Keorganisasian” mengemukakan pendapatnya tentang faktor lingkungan, mereka
menyatakan : “Pada waktu kita menganalisis perilaku pada tingkat individu, kelompok dan
organisasi, adalah sangat penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal.
Faktor lingkungan eksternal memiliki pengaruh yang kuat pada masing-masing tingkatan
analisis. Misalnya rendahnya produktivitas, karyawan yang malas, seringnya karyawan
tidak masuk kerja, kelambanan dalam penyelesaian unjuk rasa dan masalah-masalah
organisasi lainnya, memerlukan analisis lebih dari sekedar analisis pada tingkat individu,
kelompok dan organisasi. Organisasi begitu banyaknya menghadapi desakan dari faktorfaktor lingkungan yang mempengaruhi efektifitasnya, termasuk didalamnya tuntutan
konsumen akan produk yang berkualitas tinggi, persaingan yang bersifat global, fluktuasi
ekonomi, tuntutan gaya hidup dll”
Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai
karakteristik baik yang bersifat atau berbentuk fisik maupun yang bersifat non fisik.
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Adapun karakteristik yang dipunyai organisasi antara lain keteraturan yang diwujudkan
dalam susunan hirarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggungjawab,
sistem penggajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Atau dalam lingkungan yang
lebih makro, karakteritik yang dimiliki oleh lingkungan terkait dengan dimensi atau
institusi sosial, seperti : ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan
keamanan (ipoleksosbudhankam).
Faktor lingkungan yang mempengaruhi organisasi relatif berubah-ubah. Hal ini
dikemukakan oleh Adam Indrawijaya (2000:202) dalam bukunya “Perilaku Organisasi”,
sebagai berikut : “Lingkungan organisasi yang satu tentu saja dapat berbeda dengan
lingkungan organisasi lainnya. Juga dapat dimengerti bahwa laju perubahan lingkungan itu
pun dapat berbeda dan dapat pula sama, dan bahwa laju perubahan lingkungan tidak selalu
sama pengaruhnya terhadap berbagai organisasi.”
Dari berbagai pengertian pernyataan dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan
bahwa :
a. Semua organisasi beroperasi di dalam suatu lingkungan sedangkan lingkungan dan
budaya memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian.
b. Secara garis besar lingkungan dan budaya dapat digolongkan secara internal dan
eksternal atau vertikal dan horisontal atau fisik dan non fisik.
c. Karakteristik individu atau kepribadian seseorang berperilaku dalam organisasi akibat
pengaruh suatu lingkungan, seperti : malas, sering bolos, lamban, produktivitas rendah,
kurang kreatif dan lain lain.
Faktor lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan suatu
organisasi dalam mencapai tujuannya adalah motivasi. Motivasi mempersoalkan bagaimana
caranya mendorong gairah kerja, pegawai, agar mereka mau bekerja keras dengan
memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi.
Pada dasarnya organisasi bukan saja mengharapkan anggotanya “mampu, cakap dan
terampil”. Tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk
mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai
tidak ada artinya bagi organisasi, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan
mempergunakan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya. Dengan
memotivasi diharapkan setiap individu pegawai mau bekerja keras dan antusias untuk
mencapai produktifitas kerja yang tinggi.
Kenapa motivasi harus dilakukan pimpinan terhadap bawahannya ? untuk
menjawab pertanyaan ini, Malayu SP Hasibuan (1996:92) dalam bukunya “Organisasi dan
Motivasi”, memberikan pendapat pentingnya motivasi sebagai berikut :
a. Karena pimpinan membagi-bagikan pekerjaannya kepada para bawahan untuk
dikerjakan dengan baik
b. Karena ada bawahan yang mampu untuk mengerjakan pekerjaannya, tetapi ia malas
atau kurang bergairah mengerjakannya
c. Untuk memelihara dan atau meningkatkan kegairahan kerja bawahan dalam
menyelesaikan tugas-tugasnya.
d. Untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kerja kepada bawahannya.
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Memotivasi ini sangat sulit, karena pimpinan sulit untuk mengetahui kebutuhan dan
keinginan yang diperlukan bawahan dari hasil pekerjaan itu.
Faktor-faktor yang dapat mendorong orang mau bekerja keras tersebut di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. The desire to live, artinya keinginan untuk hidup merupakan keinginan utama dari
setiap orang; manusia dapat makan dan makan untuk dapat melanjutkan hidupnya.
b. The desire for possion, artinya keinginan untuk memiliki sesuatu merupakan keinginan
manusia yang kedua dan ini salah satu sebab mengapa manusia bekerja.
c. The desire for power, artinya keinginan akan kekuasaan merupakan keinginan
selangkah di atas keinginan untuk memiliki, mendorong orang mau bekerja.
d. The desire for recognation, artinya keinginan akan pengakuan merupakan jenis terakhir
dari kebutuhan dan juga mendorong orang untuk bekerja.
Sedang Duncan (1992:178) merumuskan sebagai berikut : “Motivasi adalah suatu
usaha sadar untuk mempengaruhi perilaku seseorang agar supaya mengarah tercapainya
tujuan organisasi.”
Pemimpin sebuah organisasi perlu mempertimbangkan upaya untuk memotivasi
suatu kelompok orang-orang, yang beranekja ragam, dan yang dalam hal-hal tertentu tidak
dapat diprediksi. Diversitas tersebut menyebabkan timbulnya pola-pola perilaku, yang
dalam hal tertentu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan.
Nancy Stevenson (2001:2) dalam bukunya “Seni Memotivasi”, berpendapat :
”Tidak semua orang dimotivasi oleh hal yang sama, dan apa yang memotivasi orang pada
hari ini belum tentu akan memotivasi dirinya pada hari berikutnya”. (2001:1). Selanjutnya
ia memberikan definisi motivasi, “Motivasi adalah semua hal verbal, fisik, atau psikologis
yang membuat seseorang melakukan sesuatu respon”.
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi kedua (1991:503) bahwa kinerja
adalah : 1. sesuatu yang dicapai, 2. prestasi yang diperlihatkan. Yang dimaksud prestasi
disini adalah hasil kerja yang dicapai oleh seoranmg pegawai dalam melaksanakan tugas
yang dibebankan kepadanya.
Dalam suatu organisasi termasuk kantor BKKBN, pembinaan dan pengembangan
terhapap pegawai adalah salah satu kegiatan dalam rangka menyesuaikan diri dengan
perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik bagi pegawai lama maupun bagi pegawai
baru. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir para pegawai, maka perlu
dilakukan penilaian atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh para pegawai. Penilaian
pelaksanaan pekerjaan atau penilaian prestasi kerja adalah suatu sistem yang digunakaan
untuk menilai dan mengetahui sejauh mana seseorang pegawai telah melaksanakan
pekerjaan masing-masing secara keseluruhan.
John Soeprihanto (2000:2), dalam bukunya “Penilaian Kinerja dan Pengembangan
Karyawan”, menyebutkan :“Pelaksanaan kerja dalam arti prestasi kerja tidak hanya menilai
hasil fisik yang telah dihasilkan oleh seseorang karyawan. Pelaksanaan pekerjaan di sini
dalam artian secara keseluruhan, sehingga dalam penilaian prestasi kerja ditunjukkan pada
berbagai bidang seperti kemampuan kerja, kerajinan, disiplin, hubungan kerja, prakarsa,
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kepemimpinan atau hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang
dijabatnya.”
Prestasi kerja seorang pegawai pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang pegawai
selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standart,
target/sasaran atau kriteria yangtelah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati
bersama. Dalam hal penilaian tentunya tetap mempertimbangkan berbagai situasi dan
kondisi yang mempengaruhi prestasi kerja tersebut.
Sedangkan mengenai tujuan evaluasi kinerja menurut Paul J. Jerome (2000:8)
seperti yang dikutip oleh Ramelan dalam bukunya “Mengevaluasi Kinerja Karyawan”,
mengatakan : “Evaluasi kinerja memberi cara untuk menjelaskan bagaimana anggota tim
Anda telah melaksanakan pekerjaannya, dan bagaimana cara mereka untuk memperbaiki
kinerja di masa mendatang sehingga mereka, Anda dan organisasi Anda bisa memperoleh
manfaat”.(2000:8)
Kesimpulannya, kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dicapai oleh
seseorang atau sekelompok orang pada suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.
Hasil kerja atau prestasi yang dinilai tidak hanya bersifat fisik tetapi mencakup
keseluruhan pekerjaan seperti kemampuan kerja, kerajinaan, disiplin, hubungan kerja,
prakarsa dan lain-lain.
Kinerja pegawai selamanya perlu dipantau atau dievaluasi dengan tujuan untuk
meningkatkan saling pengertian diantara para pegawai, mengakui hasil kerja pegawai,
memperbaiki kinerja dimasa mendatang.
Sistem imbalan yang dikelola secara bijaksanan akan membawa dampak yang
sangat besar terhadap motivasi dan prestasi kerja pegawai. Hal ini disebabkan karena
kinerja mereka benar-benar dihargai sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sebagai
tindak lanjut mereka ingin meningkatkan kinerja yang sudah divapai agar memperoleh
imbalan yang lebih besar.
Kultur organisasi dan gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja
pegawai, karena kultur organisasi yang sesuai dengan kepribadian akan mengakibatkan
motivasi yang kuat pada pegawai. Demikian juga supervisor atau pimpinan yang dapat
memberikan teladan, bimbingan maupun sanksi sesuai dengan kondisi yang dihadapi akan
dapat meningkatkan motivasi pegawai.
Berdasarkan uaraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan kerja
dan motivasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja.
Gambaran Umum Obyek Penelitian
Berdasarkan SK Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 70/HK-010/B5/2001, tanggal 27 Maret 2001,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Propinsi dan Kabupaten/Kota, pasal 37 menyebutkan bahwa BKKBN di Kabupaten/Kota
yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota, adalah instansi Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota.
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Sedangkan pada pasal 38 menyebutkan bahwa tugas BKKBN Kabupaten/Kota
mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program keluiarga
berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kondisi Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai BKKBN Berdasarkan Pendidikan
No.
Pendidikan
Banyaknya
(orang)
1.
S.II
2
2.
S.I
17
3.
D.3
4
4.
SLTA
21
5.
SLTP
2
6.
SD
1
Jumlah
47
(Sumber data diolah (2002)

Prosentase
(%)
4,36
36,17
8,51
51,06
4,26
2,13
100

Pembahasan Hasil Penelitian
Untuk mengetahui keadaan variabel yang diteliti, yaitu : lingkungan kerja, motivasi
dan kinerja pegawai BKKBN Kabupaten Sumedang, maka dilakukan pengukuran dengan
menggunakan angket. Angket tersebutm masing-masing terdiri dari 20 pertanyaan.
Sedangkan untuk jawabannya sudah disiapkan 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih
dan dianggap sesuai menurut responden.
Kriteria Penilaian Berdasarkan Prosentase
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Prosentase
20–35,99
36-51,99
52-67,99
68-83,99
84-100

Kriteria Penilaian
Sangat kurang baik
Kurang baik
Cukup baik
Baik
Sangat Baik

Kriteria Penilaian Berdasarkan Nilai Jenjang
No.
Nilai Jenjang
Kriteria Penilaian
1.
1 – 1,799
Sangat kurang baik
2.
1,8 – 2,599
Kurang baik
3.
2,6 – 3,399
Cukup Baik
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3,4 – 4,199
4,2 – 5

Baik
Sangat Baik

1.

Resume Kriteria Penilaian Lingkungan Kerja (X)
Pernyataan
Jumlah
Prosent
Nilai
Kumulati ase(%) Jenjang
f
Peralatan dan Sarana Kerja
135
57,44
2,8

2.

Suhu udara di ruang kerja

3.

Prosedur kerja, peraturan
kebijakan pimpinan
Penghargaan pimpinan

No.

4.
5.
6.
7.

151

64,25

3,2

502

213,60

10,5

261

111,06

5,5

Hubungan sosial dan kerjasama
Suasanan kerja, beban kerja, sistem
penggajian
Keterlibatan
pegawai
dalam
pengambilan
keputusan,
sistem
promosi, gaya kepemimpinan

362
464

154,04
197,43

7,6
9,6

463

197,00

9,6

Jumlah
Rata – rata

2.338
-

994,82
66,32

48,8
3,25

kerja,

Kriteri
a Ratarata
Cukup
baik
Cukup
baik
Baik
Cukup
baik
Baik
Cukup
baik
Cukup
baik
Cukup
baik

Sumber : Data diolah (2002)

No.
1.

2.

3.

Resume Kriteria Penilaian Motivasi (X2)
Pernyataan
Jumlah
Prose
Kumulati ntase
f
(%)
Keinginan Membuat jadwal kerja, 949
403,81
keinginan bekerjasama, keinginan penuh
tanggungjawab, keinginan mencapau
prestasi kerja
Kebutuhan
perhatian,
kebutuhan
mendapatkan gaji, kebutuhan peralatan
kerja, kebutuhan pelatihan, kebutuhan
mencapai
hasil
kerja,
kebutuhan
kerjasama,
kebutuhan
penghargaan,
gaji/upah bukan salah satu pendorong
semangat kerja.
Kesediaan
memberi
pengetahuan,

Nilai
Jenjang
19,9

Kriteri
a Ratarata
Baik

1.617

688,03

33,9

Baik

351

149,36

7,4

Baik
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kesediaan diberikan sanksi
Kesempatan berekreasi
Pekerjaan adalah amanah
Kebanggaan menjadi pegawai BKKBN
Sumedang
Inisiatif
Jumlah

Rata-rata
Sumber : Data diolah (2002)

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

209

88,99

4,4

183
201

77,87
85,53

3,8
4,2

196
3.706

83,40
1576,9
9

4,1
77,7

-

78,85

3,89

Resume Kriteria Penilaian Kinerja (Y)
Pernyataan
Jumlah
Prosentas
Nilai
Kumulati
e(%)
Jenjang
f
Prinsip Efektif dan efisien
176
74,89
3,7
Penghargaan pegawai
199
84,86
4,2
Kemampuan bekerja
Prestasi dan Semangat kerja
Kemampuan dan inisiatif
Kerajianan dan tanggungjawab
Disiplin
Kerjasama
Jumlah
Rata-rata

363
714
527
587
167
324
3640
-

154,46
303,81
224,24
249,76
71.06
137,86
1300,94
76,53

7,6
15
11,1
12,3
3,5
6,8
64,2
3,78

Sangat
baik
Baik
Sangat
baik
Baik

Baik

Kriteria
Ratarata
Baik
Sangat
baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Sumber : Data diolah (2002)

Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh
motivasi dan lingkungan kerja secara simultan. Kinerja pegawai dipengaruhi secara
simultan oleh motivasi dan lingkungan kerja sebesar 64,90% sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel motivasi dan lingkungan kerja.
Dengan demikian maka kinerja pegawai dalam penelitian ini dipengaruhi cukup kuat
oleh motivasi dan lingkungan kerja. Hal ini berarti bahwa kecenderungan semakin baik
pemberian motivasi dan lingkungan kerja akan memberikan peluang yang cukup besar
terhadap peningkatan kinerja pegawai.
Setelah diketahui bersama-sama variabel motivasi dan lingkungan kerja mempunyai
pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai, maka perlu diketahui pula pengaruh secara
parsial dari masing-masing variabel bebas, yaitu motivasi dan lingkungan kerja terhadap
kinerja pegawai. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata kinerja pegawai akan dipengaruhi
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secara nyata oleh indikator motivasi sebesar 0,264 atau 26,40 %, sedangkan indikator
lingkungan kerja akan memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 0,633 atau 63,30%
terhadap peningkatan kinerja pegawai. Hal ini berarti bahwa setiap terjadinya perubahan
yang berarti pada setiap indikator variabel bebas, akan mampu memprediksi terjadinya
peningkatan/perubahan terhadap kinerja pegawai.
Pengujian hipotesis lainnya menyangkut tingkat keeratan korelasi atau hubungan
motivasi dan lingkungan kerja. Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa korelasi
kedua variabel bebas adalah positif dan signifikan, karena nilai koefisien korelasi parsial
yang dihasilkan dari kedua variabel bebas tersebut masing-masing sebesar 0,513 dan 0,769
dengan nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel. Hasil perhitungan tersebut,
menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi yang positif antara motivasi dan
lingkungan kerja.
Berdasarkan uraian tersebut, maka secara kualitatif hubungan kedua variabel bebas
tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam hal memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja pegawai. Atau dengan perkataan lain, peningkatan kinerja
pegawai harus didukung oleh adanya pemberian motivasi yang baik dan lingkungan kerja
yang kondusif, begitu pula sebaliknya.
Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilaksanakan di BKKBN Kabupaten
Sumedang, adalah sebagai berikut :
1. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa menurut responden aspek lingkungan kerja
BKKBN Kabupaten Sumedang berada pada kategori “Cukup baik” (66,47%) indikator
yang mendapat nilai prosentase tertinggi yaitu poada “hubungan sosial sesama rekan
kerja” sebesar 80,85%, sedangkan prosentase terendah ada pada indikator “Perhatian
terhadap kesejahteraan” sebesar 54,89% dengan kriteria “Cukup baik” melalui uji t
yaitu melihat perbandingan antara t hitung dengan t tabel diperoleh hasil bahwa variabel
lingkungan kerja menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini didapat dari hasil nilai
t hitung yang diperoleh lebih besar daripada t tabel (t hitung 8,814 > dari t tabel sebesar
2.016)
2. Untuk variabel motivasi diperoleh data yang dapat ditafsirkan bahwa hasil pendapat
responden terhadap motivasi berada pada kategori “baik” (81,94%). Indikator yang
mendapat nilai prosentase tertinggi yaitu pada “diberi kesempatan untuk berekreasi”,
sebesar 88,93%. Sedangkan prosentase terendah ada pada “imbalan (gaji/upah) dapat
mendorong semangat kerja”, sebesar 61,27, tapi masih dalam kriteria penilaian “cukup
baik”. Berdasarkan uji t yaitu melihat perbandingan antara nilai t hitung dengan nilai t
tabel diperoleh hasil bahwa motivasi terhadap kinerja menunjukkan pengaruh yang
signifikan. Hal ini didapat dari hasil nilai t hitung lebih besar dari t tabel (t hitung 4,012
> dari tabel 2,016)
3. Hasil pengujian hipotesis melalui jalur (path analysis) menunjukkan adanya pengaruh
positif dari lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja pegawai BKKBN
Kabupaten Sumedang. Hal ini ditunjukkan oleh variabel lingkungan kerja dan motivasi
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secara simultan (bersama-sama) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja
pegawai yaitu, Y (X1 X2) = 0,649 atau 64,90%. Dengan kata lain peningkatan kinerja
pegawai BKKBN Kabupaten Sumedang dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja dan
motivasi.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian tersebut di atas, maka temuan penting
dalam penelitian ini memberikan informasi bahwa, jika lingkungan kerja diperhatikan
dengan baik dan dibarengi dengan pemberian motivasi, maka terdapat kecenderungan
kuat terjadinya peningkatan kinerja pegawai di BKKBN Kabupaten Sumedang.
Saran
Berdasar pada hasil penelitian dan kesimpulannya, berikut ini disampaikan beberapa
saran untuk peningkatan dan pengembangan kinerja pegawai BKKBN Kabupaten
Sumedang.
1. Perlunya mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan lagi kondisi lingkungan
kerja di kantor BKKBN Kabupaten Sunedang yang sudah berada pada kategori baik,
dengan demikian diharapkan para pegawai bisa bekerja lebih nyaman sehingga lebih
meningkatkan produktifitasnya.
2. Motivasi pimpinan BKKBN Kabupaten Sumedang yang berdasarkan hasil penelitian
termasuk pada kategori baik, perlu dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan karena
aspek ini berpengaruh positif dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai secara
keseluruhan.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian tujuan
organisasi, kinerja pegawai BKKBN Kabupaten Sumedang yang berdasarkan hasil
penelitian mendapat kategori baik, perlu dipertahankan bahklan lebih ditingkatkan
sesuai dengan tuntutan perkembangan.
4. Lingkungan kerja dan motivasi secara simulatan atau bersama-sama berpengaruh positif
secara signifikan terhadap kinerja pegawai BKKBN Kabupaten Sumedang.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka lingkungan kerja dan motivasi yang tinggi, perlu
ditingkatkan sehingga berakibat kinerja pegawaipun akan meningkat.
5. Selain aspek lingkungan kerja dan motivasi mengingat keterbatasan dalam penelitian
yang dilakukan, sudah tentu masih ada aspek-aspek lain yang perlu diteliti, maka untuk
masa mendatang diharapkan ada pihak lain yang dapat melakukan penelitian lebih
lanjut.
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PADA PT. BANK DANAMON UNIT SIMPAN PINJAM TAMBUN
Satriadi Utama
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Abstract
This study aims to determine the extent of the effect of compensation on employee
performance in PT. Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Tambun. The population in this
study were all employees in the period 2014 to as many as 20 and a samples taken were 19
respondents. Measurement variables were quantified using a Likert scale questionnaire
intervals of 1 to 5 with the sampling technique using probability sampling methods.
Based on the research results of simple regression analysis using SPSS 22.0 for
windows indicate that the variable compensation directly positive and significant impact on
Employee Job Performance in order to obtain the regression equation Y = 11.679 +
0,621X + e.
Correlation coefficient of 0.879, seen from the table the interpretation guidelines
correlation coefficient is in the interval from 0.81 to 0.99 which means that the relationship
between the two variables is very strong. Coefficient of determination of 0.773 indicates
that 77.3% of the variation or changes in an employee's work performance variables
influenced by the compensation while the remaining 22.7% of the change in the variable
employee performance is influenced by other variables outside compensation.
Testing In the hypothesis that of t value>ttable (7.604> 2.10). This means that Ho is
rejected and Ha accepted that states there is a positive and significant relationship between
compensation and employee job performance at Bank Danamon Simpan Pinjam Unit
Tambun.
Keywords: Compensation, Employee Job Performance
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini memahami pentingnya keberadaan sumber daya manusia
merupakan salah satu upaya yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk
memperoleh laba maksimal, nama baik serta kelangsungan hidup perusahaan
karena sumber daya manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap
organisasi.
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Pada dasarnya untuk dapat melihat sampai sejauh mana peranan sumber
daya manusia dalam suatu perusahaan, dapat dilihat dari hasil kerja seorang
karyawan yang ada berdasarkan kesesuaian yang telah ditetapkan dengan tolok
ukur tertentu. Menurut Siagian (2014:223) penilaian prestasi kerja para pegawai
merupakan bagian penting dari seluruh proses kekaryaan pegawai yang
bersangkutan.
Peningkatan prestasi kerja sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan
perusahaan, karena karyawan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Menurut Hasibuan
(2008:94) Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas–tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas
kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu.
Semangat kerja yang tinggi dari karyawan tidak hanya merupakan
tuntutan untuk mencapai tujuan perusahaan akan tetapi merupakan fungsi strategik
sumber daya manusia karena melibatkan dasar kelayakan, logika, rasional dan
emosional individu dapat mempengaruhi perilaku karyawan agar dapat bekerja
lebih baik.
Menurut Handoko (2010:155), kompensasi adalah pemberian kepada
karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang
digunakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan
datang. Pendapat lain menurut Notoatmodjo (2009:142) kompensasi adalah segala
sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja atau pengabdian
mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi dapat dijadikan
sebagai stimulus selain pemberian gaji tetap dalam meningkatkan prestasi kerja.
PT. Bank Danamon unit Simpan Pinjam Tambun merupakan perusahaan
yang bergerak dibidang jasa keuangan perbankan. Di samping mengembangkan
strategi berupa sikap inovasi-inovasi dan keunggulan dalam bersaing melalui
perbaikan produk, perluasan aksesibilitas di bidang pemasaran, perusahaan juga
memberikan perhatian khusus pada sumber daya manusia untuk meningkatkan
semangat kerja dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
Adapun penilaian prestasi kerja karyawan PT. Bank Danamon unit Simpan Pinjam
Tambun pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.1
Penilaian Prestasi Kerja Karyawan
PT. Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Tambun
Penilaian

Periode
Jan-Apr

Mei-Ags

Sep-des

A = Sangat Baik

26.91%

12.69%

20.74%

B = Baik

50.27%

43.92%

28.33%
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20.94%
1.88%

40.27%
3.12%

44.07%
6.86%

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa penilaian prestasi kerja
karyawan PT. Bank Danamon unit Simpan Pinjam Tambun dari bulan Januari
sampai dengan Desember 2014 masih belum sesuai harapan karena masih terlihat
adanya karyawan dengan nilai kurang sebesar 6.86% dan karyawan dengan nilai
cukup sebesar 44.07%. Selanjutnya penilaian prestasi kerja karyawan dengan nilai
sangat baik sebesar 28.33%. Sedangkan penilaian prestasi kerja karyawan dengan
nilai baik sebesar 20.74%. Hal ini menunjukan bahwa ada ketidak puasan karyawan
terhadap pemberian kompensasi sehingga menimbulkan terjadinya penurunan
prestasi kerja karyawan.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa
masalah yang akan di teliti sebagai berikut:
Apakah ada pengaruh antara kompensasi terhadap prestasi kerja karyawan PT. Bank
Danamon unit Simpan Pinjam Tambun?
3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sesuai dengan
perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja karyawan
PT. Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Tambun.
B. LANDASAN TEORI
1. Definisi Kompensasi
Menurut Handoko (2010:155) kompensasi adalah pemberian kepada
karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang
digunakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan
datang.
2. Tujuan Pemberian Kompensasi
Menurut Notoadmojo (2009:143) tujuan pemberian kompensasi antara lain:
1. Menghargai prestasi kerja
Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan
organisasi terhadap prestasi kerja para karyawannya. Selanjutnya akan
mendorong perilaku-perilaku atau performance karyawan sesuai yang
diinginkan perusahaan/organisasi.
2. Menjamin keadilan
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Dengan adanya sistem kompensasi yang baik, akan menjamin adanya keadilan
diantara karyawan dalam organisasi. Masing-masing karyawan akan
memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi
kerjanya.
Mempertahankan karyawan
Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih betah atau
bertahan bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya
karyawan dari organisasi untuk mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan.
Memperoleh karyawan yang bermutu
Dengan sistem kompensasi yang baik akan lebih banyak calon karyawan.
Dengan banyaknya pelamar atau calon karyawan, maka peluang untuk memilih
karyawan yang bermutu akan lebih banyak.
Pengendalian biaya
Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi seringnya
melakukan rekrutmen, sebagai akibat dari makin seringnya karyawan yang
keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Hal ini berarti
penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru.
Memenuhi peraturan – peraturan
Sistem administrasi kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari
pemerintahan (hukum) . Suatu organisasi / perusahan yang baik, dituntut
memiliki sistem administrasi yang baik pula.

3. Definisi Prestasi Kerja
Menurut Siagian (2010:223) mengemukakan bahwa prestasi kerja adalah
penilaian yang berperan sabagai umpan balik tentang berbagai hal seperti
kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya
bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur rencana dan pengembangan karir.
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja
Menurut Byar dan Rue dalam Sutrisno (2011:151) mengatakan bahwa: Ada
dua faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, yaitu faktor individu dan faktor
lingkungan, yaitu:
1. Faktor Individu
1. Usaha (effort) yang menunjukkan sejumlah sinergi fisik dan mental yang
digunakan dalam menyelenggarakan gerakan tugas.
2. Abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan
suatu tugas.
3. Role/task perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa perlu
oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
2. Faktor lingkungan
1. Kondisi fisik
2. Peralatan
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Waktu
Material
Pendidikan
Supervisi
Desain Organisasi
Pelatihan
Keberuntungan

5. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan rujukan
mengenai kompensasi dan prestasi kerja meliputi:
Tabel 5.1
Penelitian Terdahulu
No.
1.

Peneliti
Penelitian
Sandi Saputra, Penelitian ini dilakukan di PT. Federal
2011
Finance International (FIF) Samarinda,
dengan variabel independen kepemimpinan
(X1) dan kompensasi (X2) serta variabel
dependen prestasi kerja (Y). Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh karyawan FIF
Samarinda sebanyak 222 orang denga jumlah
sample sebanyak 69 responden. Penelitian ini
menggunakan alat analisis linear berganda,
regresi linear berganda dengan program SPSS
versi 17.00

Hasil Penelitian
Hasil seluruh analisis
yang
diperoleh
menunjukkan
bahwa
terdapat pengaruh yang
signifikan
antara
kepemimpinan
dan
kompensasi
terhadap
prestasi
kerja
baik
secara parsial maupun
simultan.

2.

Firman
Haristryanto,
2012

Hasil seluruh analisis
yang
diperoleh
menunjukkan
bahwa,
indikator yang terdapat
pada
kompensasi
berpengaruh signifikan
baik
secara
parsial
maupun
simultan
terhadap prestasi kerja
karyawan tetap perum
perumnas regional VII

Penelitian ini dilakulkan pada perum
perumnas regional VII, dengan variable
independen (X1) Kompensasi, serta variable
dependen prestasi kerja (Y). Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap
perum perumnas regional VII dengan jumlah
sample sebanyak 47 responden. Alat analisa
yang digunakan adalah regresi linear berganda
dan uji hipotesis menggunakan uji F, uji t,
serta koefisien determinasi yanhg dihitung
dengan bantuan SPSS Versi 16.00

Sumber : dari skripsi dan jurnal

C. METODE PENELITIAN
1. Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel
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Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan
pada PT. Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Tambun yang berjumlah 20
karyawan.
Subyek yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT.
Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Tambun. Cara menentukan jumlah sampel
dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan estimasi penyimpangan
sebesar 5%. Dan cara pengambilan sampelnya dengan probability sampling yaitu
tehnik sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Dalam penelitian ini maka sampel yang diambil dari sebagian jumlah populasi
untuk menentukan jumlah sempel penelitian dari populasi tersebut dapat digunakan
rumus Slovin dengan estimasi penyimpangan 5%, yaitu:
N

n =

1 + N (e)2

Keterangan:
n : Besarnya sampel
N : Jumlah Populasi
e : Estimasi Penyimpangan 5%
20
1 + 20 (0.05)2
n=
20
n=
1.05

n = 19.04 dibulatkan menjadi 19 responden.
Metode yang digunakan untuk pengambilan sample ini adalah dengan probability
sampling yaitu tehnik sampling dengan memberikan peluang yang sama pada setiap
anggota populasi utuk dipilih menjadi anggota sampel.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Sesuai dengan judul skripsi yang diteliti “Pengaruh Kompensasi Terhadap
Prestasi Kerja Karyawan”, terdapat dua variable penelitian yaitu satu variabel terikat
(Y), satu variabel bebas (X) masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
1.
Kompensasi (X)
Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai
balas jasa atau pemberian penghargaan sebagai motivator. Adapun indikator
variabel ini sebagai berikut:
a. Gaji
b. Insentif
c. Asuransi Kesehatan
d. Tunjangan Cuti
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e. Promosi
f. Fasilitas
2. Prestasi Kerja (Y)
Prestasi kerja adalah penilaian hasil kerja yang dicapai seorang
karyawan atas tugas–tugas yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan apa
yang diberikan oleh seorang atasannya. Adapun indikator variabel ini sebagai
berikut:
a. Kehadiran
b. Ketepatan
c. Ketelitian
d. Kehandalan
e. Prilaku
Pada penelitian ini menggunakan skala Likert yaitu digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial Sugiyono (2007:107). Untuk melakukan pengukuran kualitatif
yang akan di kuantitatifkan, maka peneliti memberikan lima alternatif jawaban
kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai 5 pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Skor Pendapat Responden
No.

Pernyataan

Skor

1.

Sangat Setuju (SS)

5

2.

Setuju (S)

4

3.

Ragu-Ragu (R)

3

4.

Tidak Setuju (TS)

2

5.

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

Sumber : Sugiyono (2007:105)

Berdasarkan model penelitian tersebut maka instrument penelitian terdiri dari dua
variabel, yaitu: Variabel Kompensasi (X), Variabel Prestasi Kerja Karyawan (Y)
berdasarkan definisi dan indikator dari masing- masing variabel.
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Tabel 2.2
Instrumen Penelitian
Variabel

Kompensasi (X)

Prestasi kerja (Y)

Sub Variabel

Indikator

No. Item Instrumen

Kompensasi Finansial
Langsung
Kompensasi Finansial
Tak Langsung
Kompensasi Non
Finansial
Disiplin

Gaji
Insentif
Asuransi Kesehatan
Tunjangan Cuti
Promosi
Fasilitas
Kehadiran
Ketepatan
Ketelitian
Kehandalan
Prilaku

1,2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13,14
15,16
17,18
19,20
21,22

Kualitas Kerja
Inisiatif
Sikap

Sumber : Dikembangkan untuk penelitian

3.

Teknik Analisa Data
Hasil pengisian kuesioner yang sudah terkumpul akan dilakukan uji validitas
dan reliabilitas dengan memberikan kode pada masing-masing variabel Setelah itu
data akan ditabulasi menggunakan software SPSS (statistical packages for the social
sciences) 22.0 for windows untuk mendapatkan informasi deskriptif dan pengujian
hipotesis.
a. Statistik Deskriptif
Analisis statistic deskriptif ini dikelompokkan menjadi dua yaitu
rangkuman statistic yang menunjukkan karakteristik responden dan rangkuman
statistik yang menunjukkan mean/rata-rata variable dan juga setandar deviasi.
Menurut Santoso (2011:163) statistik deskriptif lebih berhubungan dengan
pengumpulan dan peringkasan data serta penyajian hasil peringkasan tersebut.
Selanjutnya menurut Sugiyono (2007:169) statistik yang digunakan untuk
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum atau generalisasi.
Berdasarkan informasi tersebut, dalam penelitian ini analisis statistic
deskriptif akan memberikan uraian mengenai karakteristik responden.
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b. Uji Validitas
Menurut Ghozali (2011:53) mengatakan bahwa uji validitas digunakan
untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Ghozali menambahkan
suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada pertanyaan kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas
dapat juga dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing–masing
skor indikator dengan total skor konstruk. Uji signifikansi dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel.
c. Uji Realibilitas
Menurut Daito (2011:221), reabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau
akurasi yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Reliabilitas menunjukkan
konsistensi dan stabilitas suatu skor dari suatu instrumen pengukur. Sedangkan
untuk uji reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan
menggunakan fasilitas SPSS, yakni dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu
konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0.60 yang
diolah dengan komputer program SPSS 22.
d. Uji Hipotesis
Bedasarkan hipotesis penelitian yang telah dikemukaan di atas maka analisis
yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear suatu metode
statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan ini antara satu variabel
dependen dengan satu variabel independen. Dalam tahapan ini, digunakan
pengolahan dengan metode simple linear regression, dimana peneliti mengambil
nilai X untuk melakukan estimasi atau memperediksi nilai Y. Untuk mengukur
ada atau tidaknya korelasi antar variabel dinyatakan sebagai berikut.
Y = a +b X +e
Dimana:
Y = Perestasi kerja karyawan
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
X = kompensasi
e = error
e. Uji Parsial dengan Uji-t
Untuk menentukan signifikan secara parsial antara masing-masing variabel bebas
dengan variabel tidak bebas, maka hipotesis diuji dengan uji-t pada taraf
signifikansi sebesar a = 5% secara dua arah (two tail). Pedoman yang digunakan
untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis nol (Ho) yang diusulkan:
1. Ho diterima jika thitung < ttabel, atau nilai p value pada kolom sig. > level of
sinifikan (0,05).
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2. Ho ditolak jika thitung > ttabel, atau nilai p value pada kolom sig. < 0,05 level
of signifikan
Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika
hipotesis alternatif (Ha) yang diusulkan:
1. Ha diterima jika thitung > ttabel , atau nilai p value pada kolom sig < 0,05 level
of signifikan.
2. Ha ditolak jika thitung < ttabel, atau nilai p value pada kolom sig > 0,05 level of
signifikan.
Hasil uji t-test pada output SPSS dapat dilihat pada tabel Coefficients. Nilai dari
uji t-test dapat dilihat dari p-value (pada kolom Sig.) pada masing-masing
variabel independen, jika p-value lebih kecil dar level of signifikan yang
ditentukan, atau thitung (pada kolom t) lebih besar dari ttabel (dihitung dari
two-tailed a = 0,05 df-k, k merupakan jumlah variabel independen).
f. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali
2011:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Ghozali
menambahkan setiap tambahan satu variabel independen, maka R 2 pasti meningkat
tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk
menggunakan nilai R Square pada saat mengevaluasi model regresi terbaik.
D. PEMBAHASAN
Dari hasil analisis maka dapat diungkapkan pembahasan sebagai berikut:
1. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa sebanyak 16
responden atau sebesar (84,2%) yang merupakan responden laki-laki dan sebanyak
3 responden atau sebesar (15,8%) merupakan responden prempuan. Berdasarkan
usia responden menunjukkan mayoritas usia responden terbanyak adalah pada
rentang usia <25 Tahun sebesar (15.8%) dengan responden sebanyak 3, kemudian
rentang usia 25-35 Tahun sebesar (78.9%) dengan responden sebanyak 15,
sementara itu untuk rentang usia 36-45 Tahun adalah (5.3%) dengan responden
sebanyak 1 responden. Berdasarkan pendidikan terakhir responden menunjukkan
bahwa sebanyak 12 responden atau sebesar (63.2%) berasal dari yang pendidikan
terakhirnya S1, selanjutnya untuk responden dengan pendidikan terakhir D3
sebanyak 3 responden atau sebesar (15,8%). Sedangkan responden yang jenjang
pendidikan terakhir SLTA sebanyak 4 atau sebesar (21.1%). Berdasarkan masa
kerja responden menunjukkan bahwa bahwa responden terbanyak adalah responden
yang masa kerja <5tahun sebanyak 8 responden (42,1%), kemudian responden yang
masa kerja 5-10 tahun sebanyak 11 responden (57.9%). Karakteristik berdasarkan
status responden ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai indikator
variabel penelitian yang ditanyakan didalam kuisioner penelitian
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2. Hasil dari uji validitas dari seluruh pertanyaan kuisioner adalah valid.
3. Hasil uji reliabilitas dari variabel Kompensasi dan Prestasi Kerja Karyawan
menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha > 0,05 yang berarti pengukuran variabel
sudah reliabel.
4. Koefisien Determinasi R Square sebesar 0,773 atau 77,3% yang dapat ditafsirkan
bahwa variabel kompensasi (X) memiliki pengaruh terhadap prestasi kerja
karyawan (Y) sedangkan sisanya 22,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diikutsertakan dalam penelitian ini.
5. Persamaan regresi sederhana yang terbentuk adalah
Y = 11,679+ 0,621X + e
1. Nilai konstanta 11,679, artinya jika tidak ada variabel Kompensasi maka prestasi
kerja karyawan PT. Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Tambun sebesar 11,679
poin. dengan ini asumsi Kompensasi dalam keadaan konstan/tetap.
2. Nilai koefisien regresi kompensasi 0,621, berarti setiap penambahan satuan variabel
Kompensasi (karena nilai β positif) maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja
karyawan sebesar 0,621.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengujian dengan SPSS 22.0 For windows maka di
peroleh persamaan regresi sederhana yang dapat dibentuk dari hasil coefficient
pada kolom Unstandardized Coefficients dengan memperhatikan nilai pada kolom
B (beta), sehingga persamaan regresi yang terbentuk adalah:
Y = 11,679+ 0,621X + e
Model ini menunjukkan bahwa pada saat Nilai konstanta 11,679, artinya jika
tidak ada variabel Kompensasi maka prestasi kerja karyawan PT. Bank Danamon
Unit Simpan Pinjam Tambun.sebesar 11,679 poin. dengan ini asumsi Kompensasi
dalam keadaan konstan/tetap. Nilai koefisien regresi kompensasi 0,621, berarti
setiap penambahan satuan variabel Kompensasi (karena nilai β positif) akan
meningkatkan prestasi kerja karyawan sebesar 0,621.
Nilai koefisien korelasi sebesar 0,879, yaitu terdapat pada interval 0,81-0,99
Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa, hubungan kedua variabel penelitian
dikategorikan sangat kuat.
Hasil pengolahan data diperoleh nilai koefisien determinasi (KD) atau nilai
R Square sebesar 0,773 atau 77,3% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel
kompensasi (X) memiliki pengaruh terhadap prestasi kerja karyawan (Y)
sedangkan sisanya 22,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya dari pengujian
hipotesis diperoleh nilai t hitung > t table (7,604>2,10) pada signifikansi 0,00%<5%.
Hal ini berarti bahwa Ho ditolak artinya kompensasi dan perstasi kerja karyawan
terdapat hubungan yang positif dan signifikan.
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2. Saran
Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian
ini, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat diberikan, meliputi:
1. Perusahaan perlu meningkatan mutu SDM melalui kehadiran tepat waktu,
ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, ketelitian melakukan pekerjaan.
2. Meningkatkan hubungan secara emosional antara karyawan sehingga dapat
menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sangat menyenangkan.
3. Perusahaan hendaknya lebih memperhatikan beban kerja seorang karyawan
dalam memberikan gaji, karena gaji yang memadai dengan beban kerja dapat
mendorong karyawan untuk berprestasi lebih baik lagi.
4. Perusahaan perlu menyesuaikan nilai asuransi kesehatan sehingga dapat
memberikan rasa aman bagi karyawan dalam bekerja
5. Pemberian tunjangan cuti harus lebih disesuaikan lagi sehingga dapat memberi
rasa puas karyawan sehingga mendorong prestasi kerja karyawan.
6. peralatan kerja perlu ditingkatkan sehingga karyawan dapat mengembangkan
keterampilan kerjanya.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang sahih (valid),
berdasarkan fakta dan data yang dapat dipercaya (reliable) tentang seberapa besar pengaruh
pelatihan standar oprasional terhadap kinerja karyawan pada PT. Putra Alam Teknologi.
Metode penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif, yaitu metode yang bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode ini berfungsi untuk
menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala/peristiwa. Sedangkan pendekatan
penelitian yang dipakai adalah dengan pengamatan (observasi), penelusuran literatur,
penggunaan angket (kuesioner), wawancara (interview). Metode pengambilan data untuk
kuesioner dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian dilapangan yang melibatkan 30
responden.
Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut pelatihan berpengaruh terhadap
kinerja karyawan pada PT. Putra Alam Teknologi. Hubungan antara variabel X (pelatihan
standar oprasional) dan variabel Y (kinerja karyawan) dirumuskan Y = 1,33 + 0,660 X.
Kesimpulan dari analisa data, untuk kasus penelitian ini telah terbukti bahwa antara
variabel X (pelatihan standar oprasional) terhadap variabel Y (kinerja karyawan) terdapat
hubungan yang kuat.
Keywords : Pelatihan dan Kinerja

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Karyawan diibaratkan aset didalam suatu perusahaan, tanpa ada kualitas
mereka jelas perusahaan tidak akan mungkin mengalami kemajuan yang signifikan.
Kita sadar bahwa setiap SDM memiliki batas-batas kemampuan atau kinerja
karyawan, kadang kala sering terjadinya penurunan kualitas dari SDM itu sendiri.
Oleh karena itu pengelolaan SDM harus mendapatkan prioritas utama melalui
perencanaan dapat diketahui kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi
serta kualitas tertentu, yang selanjutnya dilakukan proses rekrut, seleksi, dan
orientasi terkumpul biodata dan preferensi karir karyawan yang selanjutnya proses
penilaian karyawan dapat dipergunakan.
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Diperusahaan PT. Putra Alam Teknologi pelatihan standar operasional kerja,
atau penyuluhan-penyuluhan masalah pemakaian alat/mesin kerja, pengarahan
operasional kerja, alat kerja dan lain sebagainya dilakukan pada awal karyawan
bekerja. Fakta pelatihan yang dilakukan secara berkala yaitu tiga bulan sekali,
apabila hal-hal tersebut kurang dioptimalkan dari segi metode pelatihan, isi
pelatihan dan instruktur pelatihan maka akan menimbulkan masalah dan kurangnya
kinerja karyawan.
Hal hal negatif yang akan terjadi apabila kurangnya pelatihan standar
operasional yaitu :
a. Tingkat Produktifitas dan kinerja karyawan berkurang
b. Ketelitian berkurang sehingga terjadi kesalahan kerja.
c. Berkurangnya gairah kerja
Karena pelatihan standar operasionalmerupakan bagian rangkaian dari
proses yang dilakukan oleh Manajemen Sumber Daya Manusia, rangkaian yang
tercakup dalam 6 (enam) fungsi operasional.
Adapun manfaat yang diraih perusahaan dengan melaksanakan pelatihan adalah :
1. Perusahaan akan memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan
kebutuhan.
2. Perusahaan akan memiliki
pegawai
yang berkualitas
terampil
dalammelaksanakan tugas pekerjaannya.
3. Perusahaan akan mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang.
4. Perusahaan akan meningkatkan prestasi pegawai baik secara individu maupun
secara kelompok.
5. Mekanisme perusahaan fleksibel dan tidak kaku dalam menggunakan teknologi
baru.
6. Biaya produksi yang lebih efisien.
Menurut Carrel dalam Syafri mangkuprawira mengemukakan tujuh tujuan utama
program pelatihan (2011:135) antara lain :
1. Memperbaiki kinerja.
2. Meningkatkan keterampilan karyawan.
3. Menghindari keusangan manajerial.
4. Memecahkan permasalahan.
5. Orientasi karyawan baru
6. Persiapan promosi dan keberhasilan manajerial
7. Memperbaiki kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personel.
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja
itu hasil kerja yang dihasilkan oleh kemampuan dari individu atau kelompok yang
diiringi dengan proses belajar dan berlatih dengan maksimal.
Hal negatif yang mengakibatkan turunnya kinerja karyawan adalah :
a) Faktor individu (kemampuan, keterampilan, pengalaman kerja).
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b) Faktor psikologis (attitude, kepribadian, pelatihan, kepuasan kerja).
c) Faktor organisasi (kepemimpinan, desain pekerjaaan, reward system).
Kinerja karyawan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam diri
karyawan. Dengan adanya peningkatan kinerja karyawan ini, karyawan akan
semakin semangat bekerja, menghasilkan output yang maksimal, dan menambah
kontribusi yang sangat nyata bagi perusahaan. Sebaliknya apabila kinerja karyawan
menurun maka perilaku kerja karyawan pun akan terganggu, sikap seperti malas,
kerja tidak produktif, mangkir kerja, dan lain lain akan menjadi hal yang paling
dominan terjadi dalam setiap karyawan dimana pada akhirnya produksipun ikut
menurun.
2. Perumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut diatas, maka bisa dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
Seberapa besar pengaruh pelatihan standar operasional kerja terhadap
kinerja karyawan pada PT Putra Alam Teknologi?
3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan standar
operasional terhadap kinerja karyawan pada PT.Putra Alam Teknologi.
B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Pelatihan
Menurut Arini T. Soemohadiwidjojo (2014:18) bahwa “Prosedur adalah
dokumen lini kedua yang menjabarkan aktivitas, metode atau proses yang
digunakan untuk mengimplementasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam
pedoman, serta fungsi organisasi atau jabatan apa yang bertanggung jawab atas
aktivitas/metode/proses tersebut".
2. Tujuan Pelatihan
Menurut Carrel dalam Sjafri Mangkuprawira mengemukakan tujuh tujuan utama
program pelatihan (2008:135) antara lain :
a. Memperbaiki kinerja
b. Meningkatkan keterampilan karyawan
c. Menghindari keusangan manajerial
d. Memecahkan permasalahan
e. Orientasi karyawan baru
f. Persiapan promosi dan keberhasilan manajerial
g. Memperbaiki kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personel
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3. Komponen Pelatihan Standar Operasional
Untuk menyempurnakan hasil akhir suatu pelatihan, haruslah diingat bahwa
proses selama pelatihan itu berlangsung harus jelas dimata para peserta pelatihan.
Maksudnya disini adalah job specification yang selanjutnya akan diemban harus
dijelaskan terlebih dahulu kepada pekerja. Jadi para peserta pelatihan akan
bersungguh-sungguh selama mengikuti program pelatihan.
Hal ini dirangkum seperti yang dikatakan Mangkunegara (2006 : 51) yakni
segala bentuk pelatihan yang dibuat oleh perusahaan memiliki faktor-faktor sebagai
berikut :
a. Tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat diukur.
Pelatihan merupakan cara yang digunakan oleh setiap perusahaan dalam
mengembangkan skill and knowledge bagi para karyawannya. Hal ini dilakukan
perusahaan agar para karyawan dapat saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan
perusahaan. Sehingga pelatihan yang perusahaan wajibkan kepada para pekerjanya
akan efisien. Mengingat biaya yang juga tidak sedikit, maka pelatihan tersebut juga
harus diukur, kemana arah pelatihan ini akan di bawa? Siapa saja yang wajib
mengikutinya? Dan apa tujuan akhir penelitian ini?
b. Para pelatih (trainers) harus ahlinya yang berkualifikasi memadai artinya
profesional. Keprofesionalan pelatih merupakan keharusan. Hal ini dikarenakan
pekerja adalah alat perusahaan yang membutuhkan ketrampilan. Bagaimana
mungkin pekerja yang diberikan pelatihan mendapatkan wawasan yang lebih, kalau
pelatihnya tidak qualified?
c. Materi pelatihan harus secara sistematis dan berdasarkan tahapan tahapan dan
diseusaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Setiap pelatihan yang dilaksanakan
memiliki beragam materi yang tersaji sesuai dengan kebutuhan. Model pelatihan
yang diprioritaskan oleh perusahaan bagi pekerjanya, harus disesuaikan dengan
tujuan akhir dari pelatihan tersebut. Sehingga pelatihan yang dilaksanakan akan
efisien dan efektif.
d. Metode pelatihan harus sesuai dengan kemampuan pekerja yang menjadi peserta.
Setiap pekerja memiliki kekuatan dan kelemahan, hal ini adalah manusiawi
mengingat manusia tidak ada yang sempurna. Sehingga perusahaan harus pintar
menyeleksi dan memonitor mengenai metode-metode apa yang sesuai dengan
tingkat kemampuan pekerja, perusahaan harus bisa melihat hal-hal apa saja yang
dibutuhkan pekerja agar dapat meningkatkan skill and knowledge mereka. Karena
tingkatan usia para pekerja yang menjadi peserta pelatihan pasti berbeda. Dan hal
ini adalah salah satu faktor bagaimana mereka menangkap materi yang diberikan
kepada mereka.
e. Peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Ini adalah hal yang cukup penting, namun sering diabaikan oleh tim yang
mengadakan pelatihan. Fenomena yang terjadi adalah pekerja yang tidak
berkompeten dalam materi yang disajikan, namun karena kekurangan peserta
pelatihan atau karena terlambatnya informasi mengenai pelatihan yang akan
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dilangsungkan, maka persyaratan bagi peserta pun terabaikan. Padahal jika
persyaratan dijalankan sesuai dengan yang berlaku, maka peserta pelatihan akan
mendapatkan banyak keuntungan setelah mengikuti pelatihan. Sementara itu, jika
persyaratan bagi peserta diabaikan maka pelatihan yang mereka ikuti tidak akan
membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini tentu saja akan berakibat bagi kemajuan
perusahaan.
4. Pengertian Kinerja Karyawan
Menurut Moeheriono (2010:60) Kinerja adalah “hasil kerja yang dapat dicapai
oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif,
maupun kualitatif sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing–masing
dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar
dan sesuai dengan moral maupun etika”.
5. Penilaian Kinerja
Menurut Moeheriono (2010:106), faktor-faktor penilaian adalah aspek-aspek
yang diukur dalam proses penilaian kerja individu.
Faktor penilaian tersebut terdiri atas empat aspek, yakni sebagai berikut:
1. Hasil kerja, yaitu keberhasilan karyawan dalam pelaksanaan kerja (output) biasanya
terukur, seberapa besar yang telah dihasilkan, berapa jumlahnya dan beberapa besar
kenaikannya, misalnya omset pemasaran, jumlah keuntungan dan total perputaran
aset, dan lain-lain.
2. Perilaku, yaitu aspek tindak tunduk karyawan dalam melaksanakan pekerjaan,
pelayanan, kesopanan, sikap, dan perilakunya baik terhadap sesama karyawan
maupun kepada pelanggan.
3. Atribut dan kompetensi, yaitu kemahiran dan penguasaan karyawan sesuai tuntutan
jabatan, pengetahuan, kemitraan dan keahliannya, seperti kepemimpinan, inisiatif,
dan komitmen.
4. Komparatif, yaitu membandingkan hasil kinerja karyawan dengan karyawan lainnya
yang selevel dengan yang bersangkutan, misalnya sesama sales berapa besar omset
penjualanya selama satu bulan.
5. Penilaian kinerja adalah penilaian tentang prestasi kerja karyawan dan penilaian
kerja sangat penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan
dan standar kerja. Dalam persaingan global, perusahaan menuntut kinerja yang
tinggi. Seiring dengan itu, karyawan membutuhkan umpan balik atas kinerja mereka
sebagai pedoman perilakunya dimasa mendatang.
6.

Tujuan Dan Sasaran Penilaian Kinerja
Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja
organisasi melalui peningkatan kinerja SDM organisasi, dalam penilaian kinerja
tidak hanya semata-mata menilai hasil fisik tetapi pelaksanaan pekerjaan secara
keseluruhan yang menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan, kerajinan,
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disiplin, hubungan kerja atau hal–hal khusus sesuai dengan bidang dan tugasnya
semuanya layak untuk dinilai.
Tujuan penilaian kinerja karyawan pada dasarnya meliputi :
1. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan selama ini.
2. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji
berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa dan insentif uang.
3. Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan.
4. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainnya.
5. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam
a) Penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi atau transfer, rotasi perusahaan.
b) Kenaikan jabatan.
c) Training.
C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi data adalah jumlah dari karyawan
di bagian marketing, operasional, accunting, purcesing, deliveri, gudang pada PT.
Putra Alam Teknologi sebanyak 30 orang.
Populasi yang ada pada PT. Putra Alam Teknologi sebanyak 60 orang.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 responden dengan
menggunakan metode Simple Random Sampling, karena pengambilan anggota
sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada
dalam populasi itu.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Variabel independen (variabel bebas) pada penelitian ini adalah pelatihan, dan
faktor yang mempengaruhinya adalah materi pelatihan standar operasional (X1)
instruktur pelatihan standar operasional (X2).
Sedangkan Variabel dependen (variabel terikat) pada penelitian ini adalah Kinerja
karyawan (Y), dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan antara lain
kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan.
Nilai skor dari hasil pengukuran instrument berupa angket dengan 6 pilihan
alternatif jawaban yaitu :
-

SSS
SS
S
KS
TS
STS

: Sangat Setuju Sekali
: Sangat Setuju
: Setuju
: Kurang setuju
: Tidak setuju
: Sangat Tidak Setuju

Nilai : 6
Nilai : 5
Nilai : 4
Nilai : 3
Nilai : 2
Nilai : 1
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Tiap-tiap variabelnya, pelatihan sebanyak 10 butir pertanyaan dan kinerja
karyawan sebanyak 15 butir pertanyaan pula.
Variabel penelitian dapat dijabarkan kedalam sub-variabel dan indikatorindikatornya dapat disusun suatu pertanyaan sehingga dengan kuantitatif yang didapat
dalam penelitian selanjutnya digunakan sebagai bahan analisis statistik.
Adapun data variabel-variabelnya sebagai berikut :
Tabel 2.1
Operasional Variabel Penelitian
VARIABEL
SUB-VARIABEL
INDIKATOR
a. Materi Pelatihan Standar 1. Materi sesuai dengan
Pelatihan
Operasional
kebutuhan Karyawan
Standar
2. Materi sesuai dengan
Operasional
pekerjaan
(X)
b. Metode Pelatihan Standar 1. Pembuatan rencana pelatihan
Operasional
2. Program teori dan praktek
c. Instruktur Pelatihan
1. Kemampuan pelatih
Standar Operasional
2. Kemampuan menguasai
materi
3. Pelatih internal atau eksternal
a. Kualitas
1. Memahami lingkungan
Kinerja
pekerjaan
Karyawan
2. Penguasaan IPTEK
(Y)
3. Tanggung jawab dan
wewenang pekerjaan
b. Kuantitas
1. Keluaran hasil
2. Kecepatan
3. Kreatifitas/inisiatif kerja
c. Ketepatan waktu
1. Bekerja efektif dan tepat
waktu
d. Kehadiran
1. Absensi secara rutin
e. Kemampuan
1. Menggunakan peralatan dan
teknik sesuai prosedur
2. Berkomunikasi dengan baik
secara lisan dan tulisan

3. Teknik Analisis Data
Penelitian ini dilakukan secara manual, dengan menggunakan perhitungan
regresi linier sederhana dimana variabel yang terlibat didalamnya hanya dua, yaitu satu
variabel terikat Y dan yamg satu variabel bebas X serta berpangkat satu.
a. Analisis Regresi Linier Sederhana
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b.

Analisis Korelasi
Dalam proses menguji hipotesis penelitian, teknik analisis data yang
digunakan adalah dengan perhitungan koefisiensi korelasi dari variabel terikat dapat
diterangkan oleh variabel bebas serta untuk mengetahui tingkat hubungan yang ada
antara variabel X dan Y dengan dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono 2010:228):

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan
tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada
ketentuan yang tertera pada sebagai berikut:
Tabel 3.1
Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Sangat rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat kuat

Sumber : Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (2010:231)

Selanjutnya setelah diperoleh nilai r maka dicari nilai koefisien determinasi
(r²) dengan mengkuadratkan hasil r kemudian dikalikan seratus persen yaitu KD = ( r² x
100% ). Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui berapa persen pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat.
c. Uji Koefisien Korelasi (Uji t)
Untuk menyimpulkan hasil penelitian, maka perlu diuji terlebih dahulu apakah
r
(Koefisien Korelasi) yang telah ditentukan diatas berarti atau tidak.Untuk mengetahui
keberartian koefisien korelasi tersebut digunakan uji t dengan rumus :

kriteria pengujian :
H0 diterima jika t hitung < t tabel
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H0 ditolak jika t hitung > t tabel
C.PEMBAHASAN
Dari hasil analisa diatas, untuk kasus penelitian ini telah terbukti bahwa variabel
X (pelatihan standar operasional) dan variabel Y (kinerja karyawan) terdapat hubungan
yang statistik dikatakan sebagai hubungan yang berarti dengan nilai r = 0,73 dilihat
tabel pedoman interprestasi koefisien korelasi yang berada antara 0,60 – 0,799
terdapat hubungan yang
kuat. Hal ini memberikan implikasi bahwa untuk
meningkatkan kinerja karyawan pada PT. Putra Alam Teknologi, maka faktor pelatihan
standar operasional perlu dipertahankan dan harus ditingkatkan lebih giat lagi dengan
didukung pemberdayaan sumber daya manusia yang ada.
Dengan peningkatan dalam pemberian pelatihan standar operasional karyawan
maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan pada PT. Putra Alam
Teknologi dipengaruhi oleh 53% dari pelatihan standar operasional sedangkan sisanya
47% dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti lainnya yaitu motivasi, kepemimpinan,
kompensasi, dan lain-lain.
E.KESIMPULAN DAN SARAN
1.Kesimpulan
Di akhir pembahasan ini, penulis mencoba untuk menyimpulkan poin-poin penting dari
seluruh pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut :
a. Dari penelitian yang dilakukan dengan melibatkan 30 orang responden mengetahui
pengaruh pelatihan standar operasional pada PT. Putra Alam Teknologi berdasarkan
responden memperoleh nilai 4,41 pada posisi interval 4,3 – 4,5 adalah “Baik”.
Sedangkan terhadap kinerja karyawan pada PT. Putra Alam Teknologi berdasarkan
responden memperoleh nilai 4,23 pada posisi interval 4,2 – 4,4 adalah “Baik”.
b. Hubungan antara varibel X (pelatihan standar operasional) dan variabel Y (kinerja
karyawan) Y = 1,33 + 0,66 X. Dari uji koefisien korelasi dengan menggunakan
Metode Least Square diperoleh nilai r = 0,73 dan dilihat pada tabel koefisien korelasi
berada antara 0,60 – 0,799 memberi indikasi bahwa antara variabel X (pelatihan
standar operasional) dengan variabel Y (kinerja karyawan) terdapat hubungan yang
“Kuat”.
c. Dari perhitungan koefisien korelasi determinasi diperoleh nilai sebesar 53% , hal ini
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh faktor Pelatihan standar oprasonal terhadap
kinerja karyawan adalah 53% sedangkan 47% adalah pengaruh faktor lain yang tidak
diteliti yaitu motivasi, kepemimpinan, konvensasi, dan lain lain.
d. Kemudian dari hasil perhitungan uji t dengan taraf kepercayaan 95% atau 0,05
diperoleh t hitung = 3,9675 dan t tabel = 2,467 dengan demikian Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya terdapat pengaruh antara pelatihan standar operasional dengan kinerja
karyawan.
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2.Saran
Dari hasil penelitian yang ditemukan maka akan dikemukakan saran-saran yang
diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti bagi perusahaan PT. Putra Alam
Teknologi.
a. Dalam kegiatan pelatihan, instruktur pelatihan tidak harus dari pihak luar (instruktur
eksternal) tetapi lebih baik menggunakan instruktur dari pihak dalam yang
sebelumnya telah mendapatkan pelatihan sebagai seorang instruktur sehingga dapat
memanfaat SDM yang ada.
b. Perlu dikembangkan dan ditingkatkan kembali program-program pelatihan seperti
pelatihan standar operasional pada seluruh karyawan untuk lebih memacu dan
memotivasi kinerja karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efesien
dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan.
c. Sebaiknya perusahaan bersedia menerima kritik maupun saran yang bersifat
membangun yang berasal dari karyawan demi kemajuan perusahaan.
d. Setiap pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan standar
kerja yang telah diberikan dan difasilitasi oleh perusahaan sehingga dapat
meningkatkan kinerja karyawan.
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