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Abstrak
Perusahaan merupakan salah satu bentuk organisasi yang bertujuan untuk
memperoleh suatu profit, untuk itu personal selling harus perlu ditingkatkan. Tingkat
penjualan yang ditargetkan oleh perusahaan merupakan tugas yang harus dikerjakan dengan
sebaik-baiknya oleh personal selling.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Personal Selling
Terhadap Keputusan Pembelian di PT. AEON Credit Service Indonesia Cabang Bekasi.
Penelitian ini menggunakan metode asosiatif, yaitu metode yang bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode ini berfungsi untuk
menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala atau peristiwa. Metode
pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian lapangan dan
penelitian kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 responden calon nasabah mengenai
Personal Selling dan Keputusan Pembelian, variabel Personal Selling berpegaruh terhadap
Keputusan Pembelian, hal ini terihat dari hasil penelitian dimana diperoleh regresi Y = 1,09
+ 0,75 X yang berarti bahwa jika tidak ada Personal Selling
( X = 0 ), maka nilai
Keputusan Pembelian adalah sebesar 1,09 satuan dan setiap kenaikan nilai Personal Selling
satu satuan, maka akan meningkatkan nilai Keputusan Pembelian sebesar 0,75 satuan.
Dengan nilai Korelasi ( r ) sebesar 0,73, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar
53,2% hal ini menunjukkan Personal Selling memberikan kontribusi terhadap Keputusan
Pembelian sebesar 53,2% sedangkan sisa 46,8% adalah pengaruh faktor lain, misalnya
promosi dan iklan. Kemudian dilakukan uji t, dengan hasil t hitung sebesar 4,289 dan ttabel
sebesar 2,048 sehingga dapat dikatakan bahwa ( t hitung > t tabel ) dengan demikian Ho
ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara Personal Selling dan
Keputusan Pembelian.
Keywords : Personal Selling, Keputusan Pembelian.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
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Seperti yang kita ketahui, bahwa bentuk badan usaha yang ada di Indonesia
khususnya dunia pembiayaan konsumen banyak sekali tumbuh berkembang di kotakota besar yang berada di Indonesia, oleh sebab itu persaingannya sangat banyak
mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar sekalipun. PT. AEON Credit
Service Indonesia adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang bekerjasama
dengan perusahaan retail terkenal di Indonesia dan ratusan toko-toko furniture,
elektronik dan alat musik.
Memaksimalkan penjualan perusahaan bukan hal mudah dilakukan, namun
karena penjualan merupakan salah satu faktor-faktor penting dalam menentukan
kelangsungan hidup perusahaan masa sekarang dan yang akan datang, maka
perusahaan harus bisa mengelolanya. Melihat banyaknya perusahaan saat sekarang
yang memakai tenaga personal selling untuk memasarkan produknya, menjadikan
hal ini menarik untuk diteliti. Perusahaan dengan skala usaha kecil sampai
perusahaan besar lebih memilih memakai jasa tenaga personal selling untuk
memasarkan produknya dibandingkan menggunakan media massa sebagai alat
promosi. Hal ini dikarenakan banyak manfaat bisa diperoleh perusahaan dari
seorang tenaga penjual misalnya: penjual secara langsung bisa mengenalkan produk
kepada calon pembeli atau konsumen, penjual secara langsung bisa mengetahui
keluhan-keluhan konsumen tentang produk, penjual secara langsung bisa mengatasi
keberatan-keberatan dari konsumen, keluhan-keluhan dan keberatan-keberatan
tersebut bisa langsung disampaikan kepada perusahaan untuk diubah kearah yang
lebih baik dan lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Pengaruhnya adalah
konsumen semakin puas dan loyal dan penjualan perusahaan juga akan semakin
meningkat.
Ketika melaksanakan tugasnya banyak faktor yang menentukan sejauh mana
tingkat kesuksesan tenaga personal selling. Salah satu faktor tersebut adalah sifat
mereka secara individual. Sifat ini juga biasa disebut dengan karakteristik atau ciriciri. Karakteristik bisa dinilai dari kepribadian, penampilan dan komunikasi tenaga
penjual. Kepribadian yang harus dimiliki oleh tenaga personal selling adalah
kepribadian yang menarik, alasannya adalah tenaga personal selling yang memiliki
kepribadian menarik cenderung akan lebih disukai oleh konsumen. Untuk
menciptakan kepribadian yang menarik tenaga penjual bisa diperlihatkan dengan
sifat jujur, sabar, rendah hati, percaya diri, sopan santun, toleran dan lain-lain.
Sebagai tenaga personal selling yang kerjanya lebih banyak dihabiskan di
lapangan untuk menemui konsumen, penampilan perlu diperhatikan. Karena
penampilan adalah hal pertama yang terlihat oleh konsumen, dan merupakan
cerminan kepribadian, penampilan yang tidak rapi dan bersih akan mengesankan
bahwa tenaga penjual tidak menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Dan
penampilan juga bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap
seorang tenaga personal selling. Selain kepribadian, penampilan komunikasi juga
merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh penjual karena kegiatan
menjual sangat erat kaitannya dengan komunikasi mulai dari menawarkan,
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presentasi penjualan, melakukan penjualan dan menutup penjualan semuanya
dilakukan dengan komunikasi, oleh karena itu tenaga personal selling dituntut
untuk menguasai teknik-teknik berkomunikasi yang efektif salah satunya yaitu
dengan menguasai lebih banyak kosa kata.
Untuk melihat bagaimana karakteristik tenaga personal selling, PT. AEON
Credit Service Indonesia dianggap tempat yang paling sesuai untuk melakukan
penelitian, karena perusahaan ini sudah bertahun-tahun menggunakan jasa tenaga
personal selling sebagai andalan mereka dalam memasarkan produk, jadi tenaga
personal selling di perusahaan ini dianggap sudah memiliki pengalaman yang
cukup. Di PT. AEON Credit Service Indonesia masing-masing tenaga personal
selling memegang peran ganda dalam perusahaan, yaitu selain bertanggung jawab
mempromosikan juga bertugas mengirim data pengajuan kredit ke kantor pusat.
Selain alasan di atas dipilihnya PT. AEON Credit Service Indonesia sebagai tempat
studi kasus adalah karena kinerja masing-masing tenaga penjual dilihat dari laporan
pengajuan aplikasi perusahaan sedikit beragam. Ketidakseragaman ini diasumsikan
di sini dipengaruhi oleh karakteristik mereka secara individual. Bagi tenaga penjual
yang memiliki sifat atau karakteristik baik maka akan semakin disukai konsumen
dan akan semakin banyak konsumen yang bersedia untuk membeli produk yang
mereka tawarkan dan sebaliknya.
2. Perumusan Masalah
Mengingat banyak pesaing yang tingkat penjualan produk khususnya
perusahaan pembiayaan konsumen, berbagai upaya yang dilakukan pihak
manajemen PT. AEON Credit Service Indonesia tersebut untuk menanggulangi para
pesaing. Maka dalam situasi ini PT. AEON Credit Service Indonesia dengan
kemampuan mempertahankan merupakan usaha maksimal untuk menghindari
penurunan tingkat penjualan kepada customer seperti yang dialami oleh pesaingpesaing lainnya:
1. Bagaimana personal selling pada PT. AEON Credit Service Indonesia?
2. Bagaimana keputusan pembelian pada PT. AEON Credit Service Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh personal selling yang diterapkan bisa mempengaruhi
keputusan pembelian PT. Aeon Credit Service Indonesia Cabang Bekasi?
3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh personal selling PT. AEON Credit Service
Indonesia dengan menggunakan kajian teoritis mengenai pengaruh personal
selling.
2. Untuk mengetahui keputusan pembelian pada PT. AEON Credit Service
Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh personal selling yang efektif yang mempengaruhi
keputusan pembelian di PT. AEON Credit Service Indonesia.
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B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Bauran Pemasaran (Marketing Mix)
Menurut Zeithalm dan Bitner (2008:48), bauran pemasaran adalah elemenelemen organisasi perusahaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan dalam
melakukan komunikasi dengan tamu dan untuk memuaskan tamu. Bauran
pemasaran memiliki empat variabel yang dikenal dengan istilah “4 P” (product,
price, promotion, and place) yang saling berkaitan satu sama lain.
2. Pengertian Promosi

Menurut Cannon, Perreault, Mccarthy (2009: 69) “Promosi adalah
mengomunikasikan informasi antara penjual dan pembeli potensial atau orang lain
dalam saluran untuk memengaruhi sikap dan perilaku.”
3. Promotional Mix

Pengertian Promotional Mix menurut Swastha dan Irawan (2005:349)
mengemukakan promotional mix sebagai berikut:
“Promotional mix adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel
periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain, yang semuanya
direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan.”
4. Personal Selling

Menurut Gitosudarmo (2010:88) dalam buku “Dasar-dasar Pemasaran”
pengertian personal selling yaitu “Kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak
langsung dengan calon konsumennya.”
5. Proses Keputusan Pembelian

Dalam memutuskan pembelian konsumen tentu melalui proses tertentu.
Terdapat lima tahap dalam proses pembelian konsumen seperti yang diungkapkan
oleh Kotler dan Amstrong (2008:179), tahapan-tahapan tersebut memperlihatkan
semua pertimbangan yang timbul ketika seorang konsumen menghadapi situasi
pembelian yang baru dan kompleks.
Berikut penjelasannya:
1. Pengenalan Kebutuhan
Proses pembelian dimulai dari pengenalan kebutuhan (need recognition) dimana
pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan.
2. Pencarian Informasi
Konsumen menyimpan kebutuhannya dalam ingatannya atau mencari lebih
banyak informasi (information search) yang berhubungan dengan kebutuhan.
Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam empat kelompok, yaitu:
a. Sumber pribadi: Keluarga, teman, tetangga, kenalan.
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b. Sumber komersial: Iklan, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan.
c. Sumber publik: Media massa, organisasi penentu peringkat konsumen.
d. Sumber pengalaman: Penanganan, pemeriksaan, dan pemakaian produk.
3. Evaluasi Alternatif
Evaluasi alternatif dimana konsumen menggunakan informasi untuk
mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan.
4. Keputusan Pembelian
Keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana yang akan
dibeli.
Terdapat dua faktor yang berbeda antara niat pembelian dan keputusan
pembelian, antara lain yaitu:
a. Sikap orang lain, yaitu: sejauh mana pengaruh seseorang memiliki arti penting
dalam pengambilan keputusan pembelian.
b. Faktor situasional yang tidak diharapkan, yaitu: konsumen mungkin
membentuk niat pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan,
harga dan manfaat produk yang diharapkan.
5. Perilaku Pascapembelian
Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas hal ini
dapat terlihat dalam perilaku pascapembelian (postpurchase behavior).
C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 80 orang responden
pada PT. AEON Credit Service Indonesia. Penentuan sample dalam penelitian ini
menggunakan metode non sampling yaitu penentuan sample secara tidak acak
(secara sengaja) terhadap konsumen atau pelanggan PT. AEON Credit Service
Indonesia.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Personal selling adalah:
Adapun penjual-penjual yang ditugaskan untuk melakukan personal selling
harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut menurut Widiana, Erma
Muslichah, Dra dalam bukunya “Dasar-dasar Pemasaran (2010:52)”:
1) Salesmanship
Penjual harus mengetahui pengetahuan tentang produk dan menguasai seni
menjual, seperti cara mendekati pelanggan, memberikan presentasi dan
demonstrial, mengatasi penolakan pelanggan, dan mendorong pembelian.
2) Negotiating
Penjual harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat
penjualan.
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3) Relationship Marketing
Penjual harus tahu cara membina dan menjaga hubungan baik dengan para
pelanggan. Telah diketahui bahwa face to face merupakan salah satu aspek
dalam personal selling.
Dengan indikator-indikator : Salesmanship, Negotiating, Relationship Marketing.
Keputusan pembelian adalah:
Tujuan akhir dari promosi adalah untuk mendapatkan seseorang membeli
suatu produk maupun jasa seperti yang diungkapkan Hair dan McDaniel
(2001:160) dalam buku Pemasaran mengenai konsep AIDA, yaitu:
“Model yang menggarisbawahi proses untuk mencapai tahapan keterlibatan
konsumen dengan pesan: singkatan tersebut terdiri Attention (perhatian), Interes
(minat), Desire (keinginan), dan Action (tindakan).”
Berikut penjelesannya:
1. Attention (Perhatian)
Usaha dalam menciptakan kesadaran pada suatu merek dalam benak
konsumen dan bagaimana produk tersebut mampu untuk memuaskan
kebutuhan konsumen.
2. Interest (Minat)
Kesadaran konsumen serta kinginan untuk memenuhi kebutuhannya
diharapkan dapat menstimulasi minat konsumen terhadap suatu merek
tertentu.
3. Desire (Keinginan)
Pemasar harus menciptakan preferensi merek dengan menjelaskan
keunggulan serta perbedaan produk dibandingkan pesaing. Sehingga
menuntun konsumen dari minat menuju keinginan untuk membeli
produk.
4. Action (Tindakan)
Setelah tiga tahapan diatas diharapkan konsumen dapat melakukan
tindakan pembelian.
Dengan indikator-indikator : Attention (Perhatian), Interest (Minat), Desire
(Keinginan), Action (Tindakan).
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Tabel 2.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Variabel
Sub-Variabel
Variabel Bebas 1. Salesmanship
(X)
Personal
2. Relationship Marketing
Selling
1. Interest (Minat)
Variabel
Terikat
(Y)
Keputusan
Pembelian
2.

Desire (Keinginan)

Indikator
1. Pengetahuan sales
2. Penyampaian sales
3.

Kemampuan sales
menutup penjualan
4. Sikap bersahabat sales
1. Mengetahui dan
menyadari kebutuhan
yang harus dipenuhi.
2. Mencari informasi untuk
memenuhi kebutuhan.

3. Konsumen mengambil
keputusan untuk
menggunakan jasa Aeon.

3. Teknik Analisa Data
Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan pengolahan data. Setelah
data terkumpul melalui kuisioner maka langkah selanjutnya adalah melakukan
tabulasi, yaitu memberikan nilai (scorring) sesuai dengan sistem yang diterapkan.
Scorring dilakukan dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang
tentang fenomena sosial. Menurut Murti dan Salamah (2005:60) Skala Likert
didesain untuk menilai sejauh mana subjek setuju atau tidak setuju dengan
pernyataan yang diajukan. Umumnya, peneliti menggunakan lima poin yaitu angka1
untuk sangat tidak setuju, angka 2 untuk tidak setuju, angka 3 untuk netral, angka 4
untuk setuju dan angka 5 untuk sangat setuju.
Untuk mengetahui pegaruh strategi personal selling dalam meningkatkan
hasil penjualan, digunakan teknik analisis :
1. Analisis Regresi Liner Sederhana
Regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional satu variabel
independen (x) dengan satu variabel dependen (y). Atau bisa dengan rumus
sebagai berikut :
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Y = a + bX
Keterangan :
Ŷ = Variabel Terikat
X = Variabel Bebas
a = Intersep
b = Koefisien Regresi

Nilai a dan b dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

2. Analisis Koefisien Korelasi
Untuk mengetahui tingkat eratnya hubungan antara dua variabel bebas (x)
terhadap variabel terikat (y), dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :
r
= Koefisien Korelasi
X = Variabel Bebas
Y = Variabel Terikat
n = Jumlah Sample
3. Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk megetahui berapa persen pengaruh atau
kontribusi variabel bebas (x) terhadap varibel terikat (y) dengan rumus sebagai
berikut :

Keterangan :
r
= Koefisien Korelasi
Kd
= Koefisien Determinasi
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4. Uji Hipotesis
Untuk mengetahui pengaruh personal selling terhadap keputusan pembelian, maka
dilakukan uji hipotesis dengan asumsi:
Ho : β = 0 : tidak terdapat pengaruh personal selling terhadap keputusan pembelian
pada PT. AEON Credit Service Indonesia Cabang Bekasi.
H1 : β ≠ 0 : terdapat pengaruh personal selling terhadap keputusan pembelian pada
PT. AEON Credit Service Indonesia Cabang Bekasi.
a)

Uji Signifikan Simultan (Uji-F)
Uji F digunakan mengetahui apakah secara bersama-sama (simultan)
koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap
varibel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai
Fhitung dengan nilai Ftabel. Apabila Fhitung > Ftabel dengan signifikansi dibawah
0,05 (5%) maka secara bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya.Untuk
mengetahui pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel
dependen, dengan rumus sebagai berikut:
F=

Keterangan :
R2 = Koefisien korelasi ganda
K = Banyaknya variabel bebas
n
= Jumlah anggota sampel
(dk) = n - k – 1 derajat kebebasan
Kriteria Uji F yang akan digunakan sebagai berikut:
a. Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak (signifikan)
b. Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima (tidak signifikan)
b)

Uji Statistik (Uji-T)
Uji t digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata populasi atau lebih
dengan menggunakan sampel kecil.
Rumusnya sebagai berikut:

t=
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Keterangan:
t= Statistik uji korelasi
r= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y
n= Banyaknya sampel dalam penelitian
Dengan kriteria sebagai berikut:
Bila nilai thitung > nilai ttabel, maka H0 ditolak.
Jika thitung ≤ nilai ttabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak.
D. PEMBAHASAN
Dari hasil data di atas, berdasarkan akumulasi skor tiap instumen personal
selling ( lihat tabel 4.1 ), nilai akumulasi skor terendah ada pada instrumen No. 5 dan
No. 4, yakni item instrumen untuk informasi terbaru dari promoter, mendorong untuk
melakukan transaksi dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sedangkan untuk
skor tiap instrumen Keputusan pembelian ( lihat tabel 4.8 ), nilai akumulasi skor
terendah ada pada instrumen No. 4 dan No. 3, yakni instrumen untuk mengevaluasi
berbagai alternatif jasa kredit dan mencari informasi lebih lanjut mengenai jasa kredit.
Untuk kasus penelitian ini telah terbukti bahwa antara variabel personal selling
berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian. Pengaruhnya dapat dilihat dari
hasil perhitungan regresi Y = 1,09 + 0,75 X. Konstanta sebesar 1,09 mengatakan
bahwa jika tidak ada personal selling ( X = 0 ), maka nilai keputusan pembelian adalah
sebesar 1,09 satuan. Koefisien Regresi sebesar 0,75 mengatakan bahwa setiap kenaikan
nilai personal selling satu satuan, maka akan meningkatkan nilai keputusan pembelian
sebesar 0,75 satuan.
Koefisien Korelasi sebesar 0,73 maka perhitungan koefisien determinasi sebesar
53,2 % yang berarti bahwa kontribusi pengaruh personal selling terhadap keputusan
pembelian adalah sebesar 53,2. Hal ini memberikan implikasi bahwa dalam rangka
upaya meningkatkan keputusan pembelian, dalam hal ini PT. AEON Credit Service
Indoesia, maka personal selling yang baik perlu ditingkatkan guna menaikan jumlah
keputusan pembelian pada PT. AEON Credit Service Indonesia Cabang Bekasi.
E.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Personal Selling
terhadap keputusan pembelian di PT. AEON Credit Service Indonesia Cabang
Bekasi penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengaruh Personal Selling terhadap keputusan pembelian di PT. AEON
Credit Service Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Pengaruh Variabel Personal Selling (X) terhadap Keputusan Pembelian (Y)
dirumuskan Y = 1,09 + 0,75 X ; memberikan indikasi bahwa tidak ada
Personal Selling (X = 0), maka nilai Keputusan Pembelian adalah sebesar
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1,09 satuan. Koefisiean Regresi sebesar 0,75 mengatakan bahwa setiap
kenaikan nilai Personal Selling satu satuan, maka akan meningkatkan nilai
Keputusan Pembelian sebesar 0,75 satuan.
b. Dan dari perhitungan Uji Koefisien Korelasi, diperoleh nilai r = 0,73
kemudian dihitung Koefisien Determinasi diperoleh nilai sebesar 53,2%,
hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh faktor personal selling
terhadap keputusan pembelian adalah 53,2%, sedangkan sisanya 46,8%
dipengaruhi oleh faktor lain seperti promosi dan iklan.
c. Kemudian dari perhitungan Uji Keberartian Koefisien Korelasi ( Uji t)
dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh thitung = 4,289 dan t tabel = 2,048
ternyata H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan
antara Personas Selling dan Keputusan Pembelian di PT. AEON Credit
Service Indonesia.
2. Dari hasil analisa di atas, untuk kasus penelitian ini telah terbukti bahwa
variabel Personal Selling berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. Hal ini
memberikan implikasi untuk meningkatkan jumlah keputusan pembelian,
dalam hal ini PT. AEON Credit Service Indoesia, maka kualitas personal
selling perlu ditingkatkan.
2. Saran
Saran yang dapat diajukan berdasarkan simpula di atas adalah sebagai berikut :
1. Pimpinan PT. AEON Credit Service Indonesia hendaknya meningkatkan
kualitas personal selling ( lihat tabel 4.1 ) nilai akumulasi skor terendah ada
pada instrumen No. 5 dan No. 4 yakni item instrumen untuk promoter
mendorong nasabah untuk melakukan transaksi dan mendengarkan dengan
perhatian penuh. Untuk itu perusahaan harus lebih mengontrol promoter dan
melakukan training agar promoter semakin terlatih untuk mendorong calon
nasabah agar segera bertransaki dan juga agar promoter selalu mendengarkan
dengan sabar terhadap para nasabah.
2. Berdasarkan akumulasi skor tiap instrumen keputusan pembelian
( lihat tabel 4.8 ) nilai akumulasi skor terendah ada pada instrumen No.
4
dan No. 3, yakni item instrumen untuk mengevaluasi berbagai alternatif jasa
kredit dan mencari informasi lebih lanjut mengenai jasa kredit. Untuk itu
informasi promosi kredit AEON harus perlu ditingkatkan agar para nasabah
semakin tertarik dan mempercayakan jasa kredit AEON untuk memenuhi
semua kebutuhan kredit calon nasabah.
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PENGARUH PELATIHAN OPERATOR PRODUKSI
TERHADAP PRODUKTIFITAS PRODUKSI DI PT. BUMIMULIA INDAH LESTARI
Mulyadi
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak
Persaingan yang ketat diantara industri – industri manufacturing di Indonesia
menuntut perusahaan industri untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) Yang
dimiliki dengan sebaik- baiknya. Peranan karyawan sepertinya tidak dapat terwujud nyata
dan baik tanpa adanya pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu cara
meningkatkan Produktifitas produksi yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan secara
baik dan berkesinambungan.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Pengaruh Pelatihan Operator
Produksi Terhadap Produktifitas Produksi, pada PT.Bumimulia Indah Lestari. Sumber daya
manusia memiliki kemampuan akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, oleh karena
itu Pelatihan merupakan bagian yang untuk peningkatan Produktifitas Produksi. Penelitian
ini dilaksanakan di PT.Bumimulia Indah Lestari dengan metode pengumpulan data dengan
cara menggunakan kuesioner, Instrumen yang digunakan adalah angket berbentuk skala
Likert dengan kategori nilai 1-5.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pelatihan Operator Produksi
terhadap Produktiftas Produksi, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :








Dari analisa perhitungan Regresi linier sederhana, diperoleh Y  7.67  0.504 X
diartikan bahwa setiap kenaikan pelatihan sebesar 1 satuan maka akan
menghasilkan kenaikan produktifitas produksi ( Y ) sebesar 0,504 satuan.
Dari analisa perhitungan Uji Koefisien Korelasi sederhana, diperoleh nilai r = 0,442
artinya adanya tingkat erat atau kuatnya pengaruh dan positif antara pemberian
pelatihan dengan produktifitas produksi.
Dari perhitungan Koefisien Determinasi diperoleh hasil sebesar 19,6%, hal ini
menunjukan bahwa besarnya kontribusi pemberian pelatihan (X) terhadap naiknya
produktifitas produksi (Y) adalah sebesar 19.6 %, sedangkan selisihnya adalah
80,4% merupakan faktor-faktor lain diluar pelatihan.
Selanjutnya dari perhitungan Uji t diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t tabel (
2,042 > 3,039). Dengan demikian H0 ditolak, sehingga kesimpulannya adalah
terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan dengan produktifitas produksi
pada PT. Bumimulia Indah Lestari.
Keywords : Pelatihan & Produktivitas
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Kita sudah ketahui bersama bahwa sejak tahun 2010 persaingan pasar bebas telah
dilaksanakan di Indonesia, tantangan bagi perusahaan adalah menyiapkan diri
menghadapi persaingan pasar bebas tersebut melalui pengelolaan sumber daya
manusia yang efektif dan efisien.
Kita menyadari bahwa sumber daya manusia adalah asset penting perusahaan
yang memiliki kemampuan berkembang sebagai penentu keberhasilan perusahaan
jangka panjang, maka peningkatan keterampilan sumber daya manusia berada pada
urutan tertinggi. Memiliki sumber daya manusia yang teruji kemampuannya dan
terampil akan membuat perusahaan tetap mampu bersaing dalam era persaingan global
Kualitas sumber daya manusia ditentukan dari sejauh mana system dibidang
manajemen sumber daya manusia sanggup menunjang dan memuaskan keinginan
karyawan maupun perusahaan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan
untuk meningkatkan Produktifitas produksi melalui pelatihan. Pelatihan akan
memberikan kesempatan pada karyawan mengembangkan keahlian dan kemampuan
baru dalam bekerja agar apa yang diketahui saat ini atau masa akan datang dapat
membantu karyawan mengerti apa yang seharusnya dikerjakan dan mengapa harus
dikerjakan, dan memberi kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keahlian.
Evaluasi kinerja atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan karyawan atau
penilaian kinerja juga mutlak dilakukan, untuk melihat sejauh mana keberhasilan
pelatihan pada karyawan tersebut. System penilaian kinerja karyawan merupakan
bentuk nyata hasil kerja karyawan dalam lingkup dan tanggung jawabnya yang tentu
mengacu pada system yang digunakan sebagai instrument untuk mengukur, menilai
dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan dan hasil kerja yang
pada akhirnya mempengaruhi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kenaikan
gaji, pemberian bonus atau insentif, promosi dan penempatan karyawan pada posisi
yang sesuai.
Sejalan dengan uraian diatas PT.Bumimulia Indah Lestari yang bergerak dalam
bidang Plastik Industri, maka pemberian pelatihan harus terus menerus dilakukan, ini
dimaksudkan agar keterampilan dan pengetahuan karyawan terus meningkat, sehingga
setiap pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan, tepat waktu dan tepat sasaran,
sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pada akhirnya dapat meningkatkan
Produktifitas Produksi sehingga menambah Profit bagi Perusahaan.
Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengaruh pelatihan Operator Produksi
terhadap Produktifitas Produksi di PT.Bumimulia Indah Lestari.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian ini adalah :
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1. Bagaimana pelatihan Operator Produksi yang dilaksanakan pada PT.Bumimulia Indah
Lestari ?
2. Bagaimana Produktifitas Produksi pada PT.Bumimulia Indah Lestari ?
3. Seberapa besar pengaruh Pelatihan Operator Produksi terhadap Produktifitas Produksi
pada PT.Bumimulia Indah Lestari?
3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penelitian adalah untuk:
a) Mengetahui pelatihan Operator Produksi yang dilaksanakan pada PT.Bumimulia
Indah Lestari?
b) Mengetahui Produktifitas Produksi pada PT.Bumimulia Indah Lestari?
c) Mengetahui besarnya Pengaruh Pelatihan Operator Produksi terhadap Produktifitas
Produksi pada PT.Bumimulia Indah Lestari?
B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Pelatihan ( training )
Pelatihan membantu menambah kecakapan, pengetahuan serta penguasaan
terhadap pekerjaan yang di kerjakan mereka agar tercapainya tujuan perusahaan secara
efektif dan efisien dengan maksimal. Pelatihan merupakan usaha untuk mengurangi
atau menghilangkan kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang
dikehendaki oleh perusahaan. Usaha meningkatkan kemampuan kerja karyawan dapat
dilakukan dengan menambah pengetahuan, keterampilan dan mengubah sikap, sehingga
dapat menjadi kekayaan perusahaan yang paling berharga, karena berprestasi optimal
guna mencapai tujuan organisasi.
2. Tujuan dan Manfaat Pelatihan
Tujuan utama program pelatihan bagi karyawan adalah :
1. Pelatihan dilakukan untuk menutup GAP antara kecakapan atau kemampuan
karyawan dengan permintaan jabatan.
2. Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas
kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang telah ditetapkan
organisasi.
Meskipun program dan usaha-usaha ini memakan waktu dan biaya yang cukup
mahal, tetapi akan mengurangi perputaran tenaga kerja dan membuat karyawan
menjadi lebih produktif. Pelatihan sangat membantu karyawan menghindari diri dari
kejenuhan dan melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik di masa yang akan datang.
Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :
1. Bagi Organisasi atau Perusahaan :
Memperbaiki pengetahuan tentang jabatan dan keterampilan, memperbaiki moral
kerja, mengenali tujuan organisasi, membuat citra terhadap organisasi lebih baik
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lagi, memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan, dan membantu
meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja.
2. Bagi Individu atau Karyawan :
Membantu individu untuk dapat mengambil keputusan dan pemecahan masalah
secara lebih baik lagi, Internalisasi dan operasionalisasi motivasi kerja, prestasi,
tanggung jawab dan kemajuan, mempertinggi rasa percaya diri dan pengembangan
diri, serta membantu untuk mengurangi rasa takut dalam menghadapi tugas-tugas
baru.
3. Prinsip Yang Digunakan Dalam Pelatihan
Apabila seorang karyawan belum terampil mempelajari suatu keterampilan, nyata
sekali akan mengalami proses belajar yang rumit, oleh karena itu dalam proses
perubahan keterampilan, pengetahuan dan sikap. Prinsip dan tujuan dari pelatihan itu
adalah sebagai berikut :
1. Motivasi
Semakin tinggi motivasi seseorang, semakin cepat dan sungguh-sungguh ia akan
mempelajari sesuatu keterampilan atau pengetahuan baru. Menciptakan Motivasi
adalah tugas penting bagi seorang pelatih.
2. Laporan Kemajuan
Terhadap hubungan antara banyaknya informasi kemajuan dengan kecepatan
efektifitas belajar peserta latihan.
3. Peneguhan
Apabila suatu keterampilan telah dipelajari hendaknya diperkuat dengan cara
memberi penghargaan.
4. Pelatihan
Jarak waktu antara masa-masa pelatihan yang diatur secara cermat dan tetap sangat
menunjang efektivitas belajar.
5. Keseluruhan utuh versus perbagian
Semakin lama dan kompleks suatu perkerjaan, semakin tetap untuk mengerjakan
perbagian. Bilamana bagian perbagian yang diajarkan, pelatihan perlu beranjak dari
yang telah diketahui kepada yang belum diketahui.
6. Perbedaan Individu
Meskipun pelatihan berkelompok sering lebih ekonomis, tetapi nyata bahwa tiap
manusia itu berbeda-beda dalam kecerdasan dan bakat. Oleh karena itu yang paling
efektif adalah yang menyesuaikan kecepatan dengan kemampuan individu para
peserta.
Untuk memperoleh efektivitas pelatihan, secara ideal pesertanya harus terdiri
dari karyawan yang mempunyai latar belakang yang sama, baik dalam tingkat
pendidikan, pengalaman maupun kebutuhannya. Jika hal ini mungkin, maka sekurangkurangnya perserta hendaknya terdiri dari karyawan atau orang yang telah memperoleh
manfaat yang maksimal.
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4. Siklus Pelatihan
Adapun Siklus pelatihan dalam suatu organisasi perusahaan meliputi antara lain :
1. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
Adapun identifikasi kebutuhan suatu pelaksanaan pelatihan minimal melibatkan
unsur-unsur : pelatih, peserta pelatihan, materi pelatihan, media pelatihan,
prosedur dan metode pelatihan dan pengelola program.
2. Program Pelatihan
Sebelum pelatihan dilaksakan terlebih dahulu dilakukan persiapan yang pada
umumnya mencakup kegiatan-kegiatan administrasi.
3. Pelaksanaan Pelatihan
Hal-hal perlu diperhatikan dalam melaksanakan pelatihan, antara lain adanya
penanggung jawab harian, adanya alat-alat bantu yang diperlukan.
4. Evaluasi Hasil Pelatihan
Evaluasi hasil pelatihan terdiri dari :
a) Evaluasi terhadap proses, yaitu : Evaluasi Proses penyelenggaraan pelatihan,
penyampaian materi pelatihan.
b) Evaluasi terhadap hasilnya, yaitu : evaluasi sejauh mana materi yang
diberikan itu dapat dikuasai, apakah ada peningkatan kemampuan atau
keterampilan, pengetahuan, sikap dari para peserta pelatihan.
5. Pengertian Produktifitas
Menurut Marvin E Mundel, yang dipublisir oleh The Asian Productivity
Organization (APO) produktifitas didefinisikan sebagai berikut : Produktivitas adalah
rasio keluaran yang menghasilkan untuk penggunaan di luar organisasi, yang
memperbolehkan untuk berbagai macam produk dibagi oleh sumber-sumber yang
digunakan, semuanya dibagi oleh suatu rasio yang sama dari periode dasar”.
6. Teknik Memperbaiki Produktivitas.
Teknik memperbaiki produktivitas antara lain:
1. Studi kerja merupakan kombinasi suatu metode teknik dan pengukuran kerja yang
digunakan untuk mempelajari pekerjaan orang dan mengidentifikasi faktor yang
mempengaruhi efisiensi. Work study biasanya digunakan dalam usaha
meningkatkan output dari jumlah sumber daya tertentu dengan sedikit atau tanpa
investasi kapital lebih lanjut. Hal ini dicapai dengan menganalisis pekerjaan sedang
berjalan, proses, dan metode kerja.
2. Pengembangan organisasi adalah proses yang terencana, dikelola, dan sistematis.
Tujuannya adalah mengubah sistem, budaya dan perilaku organisasi dengan maksud
mempengaruhi efektivitas organisasi.
3. Curah gagasan ( Brainstorming ) adalah suatu proses membangkitkan gagasan
secara terorganisasi untuk menghindari evaluasi terlalu dini karena apabila
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demikian, dapat menutupi timbulnya gagasan memberikan kesempatan setiap orang
menyampaikan pendapatnya secara terbuka.
Forced field analysis merupakan alat untuk menganalisis situasi yang perlu diubah.
Hal ini memfasilitasi perubahan dalam organisasi dengan meminimalkan usaha dan
gangguan.
Nominal group technique merupakan pendekatan partisipatif pada penemuan fakta,
identifikasi masalah dan kekuatan, membangkitkan gagasan, dan mengevaluasi
progress.

C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Menurut Prastowo (2011: 195), populasi adalah wilayah atau sekumpulan
orang yang akan di jadikan subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan
karaketristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan operator yang bekerja di
kantor pusat PT.Bumimulia Indah Lestari yang berjumlah 100 orang, sampel
penelitian ini ditentukan dengan 40% dari jumlah populasi yakni berjumlah 40
orang.
Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data
primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kuisioner atau angket yang
diberikan berupa daftar isian yang berhubungan dengan variabel-variabel yang
diteliti. Kuisioner dalam hal ini digunakan kuisioner tertutup yang jawabannya telah
ditentukan responden tinggal memilih.
Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan bahanbahan atau laporan-laporan yang dikeluarkan oleh PT.Bumimulia Indah Lestari
serta membaca buku-buku teks dan data-data Produksi.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Pelatihan merupakan suatu usaha terencana untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan pekerjaan seseorang, dengan
metoda tertentu dan dievaluasi pelaksanaan maupun hasil pelatihannya dalam upaya
meningkatkan kompetensi karyawan agar sesuai dengan pekerjaannya atau
kebutuhan perusahaan sehingga dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan
baik.
Variabel Pelatihan (X) diukur dengan menggunakan skala likert dengan 5 tingkat
jawaban, yaitu :
- Baik sekali (BS)
skor 5
- Baik (B)
skor 4
- Cukup ( C )
skor 3
- Kurang (K)
skor 2
- Kurang sekali (KS)
skor 1
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Sedangkan prestasi kerja merupakan hasil dari suatu pekerjaan atau tingkat
kesesuaian antara hasil kerja dengan standard yang diinginkan oleh perusahaan.
Prestasi kerja mencerminkan juga pengetahuan seseorang akan pekerjannya dan
kecakapan seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Untuk mengukur prestasi kerja
dapat dilihat dari kualitas hasil pekerjaan seseorang yang meliputi ketepatan waktu,
ketelitian kerja, ketepatan pencapaian tujuan dan kerapian kerja.
Indikator tersebut menjadi dasar penyusunan item instrumen yang berupa
pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden. Jawaban setiap
item instrument menggunakan skala likert dengan 5 skala jawaban yaitu :
-

Baik sekali (BS)
Baik (B)
Cukup ( C )
Kurang (K)
Kurang sekali (KS)

skor 5
skor 4
skor 3
skor 2
skor 1

2.1 Definisi Operasional Variabel Pelatihan
Pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja
karyawan dengan aktivitas ekonomi yang dapat membantu karyawan dalam
memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan
keterampilan dan kecakapan dan sikap yang diperlukan organisasi dalam
mencapai tujuan yang juga disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan yang akan
diemban oleh seorang karyawan.
Pelatihan adalah kegiatan yang terencana dari organisasi untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan dengan
menggunakan tehnik dan metode tertentu secara efektif dan efisien baik yang
diselenggarakan secara internal maupun eksternal perusahaan.
Indikator pelatihan disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1: Variabel Kualitas Pelatihan (X)
Indikator
Perencanaan
Pelatihan
Konteks
pelatihan
Pelaksanaan

Sub Indikator
- Perencanaan pelatihan
- Penjadwalan pelatihan
- Sosialisasi agenda pelatihan
Kesesuaian pelatihan dengan
pekerjaan
- Bentuk-bentuk pelatihan
- Kualitas instruktur / pelatih

Jumlah
Butir
(Skala)
5
(ordinal)
5
(ordinal)
5
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- Materi pelatihan
- Metode pelatihan
Fasilitas dan sarana prasarana
pelatihan
Manfaat pelatihan dalam
membantu penyelesaian
pekerjaan
Manfaat pelatihan terhadap diri
pribadi karyawan
- Evaluasi pelaksanaan
- Evaluasi hasil pelatihan
- Tindaklanjut dari hasil pelatihan

Manfaat
Pelatihan

Evaluasi &
tindak lanjut
Pelatihan

(ordinal)

5
(ordinal)
5
(ordinal)

2.2 Definisi Operasional Variabel Produktifitas
Produktivitas adalah rasio keluaran yang menghasilkan untuk penggunaan
di luar organisasi, yang memperbolehkan untuk berbagai macam produk dibagi
oleh sumber-sumber yang digunakan, semuanya dibagi oleh suatu rasio yang
sama dari periode dasar”. Produktifitas produksi sebagai variabel Y yang
disebut variabel dependent ( variabel terikat ) atau variabel yang dipengaruhi
variabel lain.
Indikator Produktifitas Produksi disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2: Variabel Produktifitas Produksi (Y)
Indikator
Sub Indikator
Jumlah
Butir
( Skala )
Faktor
4 ordinal
Obyektif
 Hasil Kerja (Kualitas dan
Kuantitas)
Faktor
Subyektif




Pengetahuan atas pekerjaan
Inisiatif dan Kerja sama

2 ordinal
4 ordina
l
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3. Teknik Analisa Data
a. Analisis Kualitatif
Teknik ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh peranan pelatihan terhadap
produktivitas perusahaan dengan cara membandingkan dengan teori-teori terkait.
1) Uji Validitas
Menurut Arikunto di dalam Riduwan (2008: 109), validitas adalah
suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keshahihan suatu
alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.
Untuk menguji validitas alat ukur menggunakan rumus Pearson Product
Moment dilanjutkan dengan uji – t . Jika r hitung lebih besar daripada r table,
maka akan ada korelasi yang nyata antar kedua variabel tersebut sehingga
alat ukur ini valid.
rxy 

n. XiYi   Xi  Yi 

n Xi

thitung

=

2



  Xi  n Yi 2   Yi 
r √ n -2
2
√ 1- r
2

2



Adapun kaidah keputusannya adalah : Jika t hitung > t table berarti valid
dan sebaliknya jika t hitung < t abel berarti tidak valid
2) Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah uji untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan variabel/konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari
waktu ke waktu.
Penentuan skor dengan skala Likert dan metode statistik yang
digunakan adalah regresi linier sederhana. Pemberian skala dalam kuesioner
digunakan untuk menentukan panjang-pendeknya interval yang ada dalam
alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan
menghasilkan data kuantitatif. Pada penelitian ini, skala pengukuran Likert
digunakan mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau sekelompok
orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang
akan diukur dijabarkan menjadi indikator sebagai titik tolak untuk menyusun
item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban
setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi
dari sangat positif sampai sangat negatif seperti ditunjukkan pada tabel
dibawah ini :
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Tabel 3
Skala Pengukuran Likert
N
Pernyataan
o
1. Sangat Setuju/Baik sekali
2. Setuju/Baik
3. Kurang Setuju/Cukup
4. Tidak Setuju/Kurang baik
5. Sangat Tidak Setuju/Tidak baik

Sangat Positif

Sangat Negatif

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

2. Analisis Kuantitatif
a) Analisis Regresi


Persamaan regresi secara umum adalah sebagai berikut Y  a  bX , sedangkan
untuk mencari nilai pengaruh variabel X terhadap variabel Y ditentukan berdasarkan
nilai koefisien regresi b.
a dihitung dengan rumus :

 Y  X    X  X Y 
a
n X   Xi 
2

i

i

i

i i

2

2

i

b dihitung dengan rumus :

b

n X i Yi   X i  Yi 
n X i   X i 
2

2

Keterangan :
Y = Subyek dalam variabel dependent yang diprediksikan ( Produktifitas Kerja )
a = Harga Y bila X = 0 ( Harga Konstanta )
b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan ataupun
penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.
X = Subyek pada variabel independen ( Biaya Pelatihan )
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b. Analisis Koefisien Korelasi
Untuk mengetahui sejauh mana korelasi variable X dan Variabel Y dapat
digunakan rumus koefisien korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat sebagai
berikut:
Metode Least Square :
rxy 

n. XiYi   Xi  Yi 

n Xi

2



  Xi  n Yi 2   Yi 
2

2



Keterangan :
rxy = Koofisien Korelasi
n = Jumlah subjek
X = Skor setiap item
Y = Skor Total
( ∑X)2
= Kuadrat jumlah skor item
∑X2 = Jumlah Kuadrat Skor Item
∑Y2 = Jumlah Kuadrat Skor Total
( ∑Y)2
= Jumlah Kuadrat Skor Total
Tabel 4
Pedoman Interpretasi 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 : Sugiyono, Metode Penelitian ( 2004:183 )
c. Analisis Koefisien Determinasi
Besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel X terhadap varibael Y
Koefesien determinasi merupakan alat analisa yang digunakan untuk mengetahui
sejauh mana pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).
Dengan rumus :
KD

= r 2 x 100 %
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d. Uji Hipotesis dengan (Uji T)
Untuk menentukan atau 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
sebagai berikut:
t hitung 

r n2
1 r2

t tabel  t  
. n  2

Kriteria pengujian :
Ho diterima Jika
Ho ditolak Jika

: t hitung < t tabel
: t hitung > t table

Ho : ρ = 0 Tidak terdapat pengaruh antara Pelatihan dan Produktifitas Produksi.
Ha : ρ ≠ 0 Terdapat pengaruh antara Pelatihan dan Produktifitas Produksi.
D. PEMBAHASAN
Persamaan regresi linier sederhana dapat disusun kembali. Persamaan regresi
pelatihan dan produktifitas produksi adalah sebagai berikut :


Y  7.67  0.504 X
Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa bila setiap kenaikan pelatihan
sebesar 1 satuan maka akan menghasilkan kenaikan produktifitas produksi ( Y )
sebesar 0,504 satuan.
Nilai r = 0.442 termasuk dalam bagian tingkat pengaruh sedang, artinya adanya
tingkat erat atau kuatnya pengaruh yang sedang dan positif antara pemberian pelatihan
dengan produktifitas produksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai
pelatihan yang diberikan oleh perusahaan akan berpengaruh positif terhadap
peningkatan produktifitas produksi.
t hitung sebesar 3,039. Nilai t hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai
t tabel dengan taraf kesalahan α = 5% uji dua pihak dengan dk = n-2 dan taraf
kepercayaan 95% diperoleh nilai sebesar 2,042.
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Daerah Penolakan
Ho

Daerah
Penerimaan Ho

½ﻪ

½ﻪ
0

2,042

3,039

Dapat diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ( 3,039 > 2,042 ). Dengan
demikian H0 ditolak, sehingga kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan
antara pelatihan dengan produktifitas produksi pada PT. Bumimulia Indah Lestari.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pelatihan Operator Produksi terhadap
Produktiftas Produksi, uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sabagai berikut :
1. Pengaruh pelatihan terhadap produktifitas produksi pada PT. Bumimulia Indah
Lestari sebagai berikut :
a. Dari
analisa
perhitungan Regresi
linier sederhana, diperoleh


Y  7.67  0.504 X diartikan bahwa setiap kenaikan pelatihan sebesar 1
satuan maka akan menghasilkan kenaikan produktifitas produksi ( Y ) sebesar
0,504 satuan.
b. Dari analisa perhitungan Uji Koefisien Korelasi sederhana, diperoleh nilai r =
0.442 artinya adanya tingkat erat atau kuatnya pengaruh yang sedang dan
positif antara pemberian pelatihan dengan produktifitas produksi.
c. Dari perhitungan Koefisien Determinasi diperoleh hasil sebesar 19.6%, hal
ini menunjukan bahwa besarnya kontribusi pemberian pelatihan (X) terhadap
naiknya produktifitas produksi (Y) adalah sebesar 19.6 %, sedangkan
selisihnya adalah 80,4% merupakan faktor-faktor lain diluar pelatihan.
d. Selanjutnya dari perhitungan Uji t diperoleh nilai t hitung lebih besar dari t
tabel ( 2,042 > 3,039). Dengan demikian H0 ditolak, sehingga kesimpulannya
adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan dengan
produktifitas produksi pada PT. Bumimulia Indah Lestari.
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2.Saran
Pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan beberapa
saran semoga berguna bagi perusahaan didalam memecahkan berbagai masalah yang
dihadapi, khususnya masalah pengaruh Pelatihan operator produksi terhadap Peningkatan
Produktifitas Produksi pada PT.Bumimulia Indah Lestari yaitu antara lain :
a. Bahwa berbagai masalah yang menjadi sumber ketidak puasan yang ada didalam
diri karyawan hendaknya dicarikan jalan keluar atau solusi yang terbaik, sehingga
dengan demikian diharapkan pelatihan-pelatihan yang dilakukan akan lebih efektif
serta dapat Meningkatkan Produktifitas Produksi.
b. Hendaknya berbagai bentuk Pelatihan yang diberikan kepada para karyawan harus
dimanifestasikan dengan tindakan nyata dari perusahaan berupa Evaluasi Kinerja
yang pada intinya para karyawan mendapatkan imbalan yang dapat dinikmati secara
langsung maupun tidak langsung olah para karyawan antara lain, berupa
penghargaan atau Reward, promosi kerja/ jabatan, imbalan prestasi kerja, jenjang
karier, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan lain sebagainya.
c. Disamping pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan, diharapkan perusahaan
lebih memperhatikan tindak lanjut dari pelatihan tersebut, salah satu contoh
diantaranya yaitu :
1) Memperhatikan karyawan yang telah dilatih untuk dipertahankan keberadaan
diperusahaan tersebut dengan cara memberikan kejelasan status karyawan
tersebut.
2) Mengevaluasi dan mengembangkan materi – materi training/ pelatihan untuk
disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu Pelatihan.
3) Melakukan improvement/ pengembangan karyawan untuk regenerasi karyawan
berdasarkan kebutuhan perusahaan yang akan datang.
4) Memberikan Reward/ penghargaan kepada Trainer serta pendidikan diluar
perusahaan berguna untuk pengembangan pengetahuan serta wawasan para
trainer itu sendiri.

[Volume 7] No.2, September 2014

26

Economicus Jurnal Ilmiah – Pusma Pertiwi

ISSN:2085-8205

DAFTAR PUSTAKA
Hasibuan, Malayu SP, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara,
Jakarta, 2003.
Triton PB, Manajemen Sumber Daya Manusia Perspektif Partnership dan kolektivitas,
Yogyakarta, Tugu Publisher, 2007
Mangkunegara, AA.Anwar Prabu, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia .Cetakan I ,
PT.Refika Aditama, Bandung 2005.
Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A, Kiat meningkatkan produktifitas kerja edisi ketiga
Jakarta, 2009.
A. Usmara, Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta, Amara
Books, 2007.
Rivai,Veithzal, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke
Praktek, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Simanjuntak, Payaman .J ,Manajemen dan Evaluasi Kinerja, Lembaga Penerbit Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia ,Jakarta, 2005.
Soeprihanto, Jhon, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan, BPFE, Yogyakarta,
2000.
Sugiyono,Dr,Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke 8, Alfabeta, Bandung , 2001
Hani Handoko, T , Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia edisi ke dua BPFE
Yogyakarta, 2003.
Vincent Gaspersz, Organizational Excellence, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,
2007.
Hasibuan, Malayu SP Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas, Jakarta,
PT. Bumi Aksara, 2008
Mutiara S. Panggabean, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Ghalia Indonesia,
2002

[Volume 7] No.2, September 2014

27

Economicus Jurnal Ilmiah – Pusma Pertiwi

ISSN:2085-8205

PENGARUH SISTEM SELEKSI
TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN
PADA PT ARMSTRONG INDUSTRY INDONESIA
Tutik Rahayu
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi proses seleksi dan pengaruhnya
terhadap prestasi kerja karyawan pada PT.Armstrong Industry Indonesia, Bekasi. Penelitian
dirancang dengan menggunakan metode survey dengan pendekatan korelasional dan data
dikumpulkan dengan instrument berbentuk kuesioner berskala likert.
Data diambil berdasarkan jawaban responden yang berjumlah 28 dan dianalisis
dengan menggunakan analisis statistic inferensial yakni korelasi den regresi linier
sederhana. Analisis dilakukan dengan bantuan software Ms. Excell, hasilnya adalah sebagai
berikut:
Hasil anlisis korelasi Rank spearman (rs = 0,99) yang artinya terdapat korelasi
yang sangat kuat dan positif antara Seleksi dan Prestasi kerja karyawan, hasil analisis
koefisien determinasi (kd = 98,01%) artinya bahwa Proses seleksi memiliki kontribusi
yang sangat besar yaitu 98,01% terhadap Prestasi kerja karyawan sedangkan lainnya 1,99%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Hasil uji lainnya dapat dilihat
dari hasil uji hipotesis koefisien korelasi yaitu nilai CR sebesar (=35,739) > ttabel (=1,706)
oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tolak H0 dan terima H1 yang artinya, faktor
Seleksi mempunyai hubungan nyata dan positif terhadap Prestasi kerja karyawan.
Keywords : Sistem Seleksi & Prestasi Kerja

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Abad 21 adalah abad persaingan, perubahan lingkungan ekonomi yang
semakin mengglobal akan mendorong setiap perusahaan untuk beroperasi pada
tingkat efisiensi dan efektifitas setinggi mungkin. Keunggulan bersaing erat
hubungannya dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan,
baik sumber daya modal maupun sumber daya manusianya. Kemampuan sumber
daya untuk memberikan nilai tambah setiap aktivitas bisnis dapat menjadi kekuatan
internal perusahaan. Sumber daya manusia harus selalu siap menghadapi tantangan
pekerjaan yang semakin kompleks. Suatu hal yang wajar bila kemampuan sumber
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daya manusia tidak hanya diukur dengan seberapa besar sumbangannya kepada
perusahaan secara fisik, tetapi juga bagaimana sumber daya manusia itu sendiri
dapat meningkatkan secara terus-menerus kualitas dan kemampuannya untuk
berprestasi.
Dalam mendapatkan karyawan yang berprestasi, maka perusahaan perlu
melaksanakan seleksi. Proses seleksi karyawan merupakan salah satu bagian yang
teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen sumberdaya manusia.
Dikatakan demikian karena apakah dalam organisasi terdapat sekelompok karyawan
yang memenuhi tuntutan organisasional atau tidak tergantung pada cermat atau
tidaknya proses seleksi itu dilakukan.
Telah umum dimaklumi bahwa “proses seleksi bukanlah kegiatan yang
berdiri sendiri. Artinya dalam melakukan kegiatan seleksi berbagai masukan perlu
pula diperhitungkan dan dipertimbangkan. Misalnya proses seleksi tidak mungkin
dilakukan tanpa mempertimbangkan imformasi tentang analisis pekerjaan karena
dalam analisis pekerjaan itu tergambar uraian pekerjaan yang akan dilakukan,
berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para karyawan yang melakukan
pekerjaan tersebut dan standar prestasi yang harus dicapai” (Siagian 2007:132).
Untuk itu “berhasil atau tidaknya karyawan yang akan diterima maka mereka harus
memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan secara bertahap. Mulai dari
mengisi belangko lamaran, tes-tes, wawancara, pengecekan seluruh latar belakang
pribadi pelamar, dan pemeriksaan medis maupun pemeriksaan relevant lainnya”
(Samsudin, 2006:95-96). Maka dari itu ketidaktepatan pelaksanaan proses seleksi
akan membuat tidak berartinya langkah-langkah dalam pencapaian prestasi kerja.
Dengan demikian, pelaksanaan proses seleksi harus dilaksanakan dengan cara yang
sebaik-baiknya dan sesuai rencana, hal itu merupakan dasar kebijaksanan yang
harus dipegang dalam proses seleksi.
Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
melaksanakan seleksi yang fair, baik dan benar sesuai dengan prosedur perusahaan
maka akan didapat tenaga kerja yang tepat pada kedudukannya. Sehingga, diperoleh
karyawan dengan jabatan tertentu sesuai dengan kecakapannya dan mempunyai
hubungan dengan prestasi kerja karyawan yang bersangkutan di sebuah perusahaan.
PT Armstrong sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan komponen
elektronik, prestasi kerja karyawan lima tahun belakangan ini mengalami fluktuasi
(naik turun) itu ditunjukan dengan naik turunnya hasil produksi atau output yang
dihasilkan oleh karyawan.
2. Perumusan Masalah
Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Bagaimana pelaksanaan seleksi karyawan pada PT Armstrong Industry
Indonesia?
b. Bagaimana pengaruh seleksi karyawan terhadap prestasi kerja karyawan di
PT Armstrong Industry Indonesia?
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3. Tujuan Penelitian
 Untuk mengetahui pelaksanaan seleksi karyawan pada PT
Armstrong
Industry Indonesia.
 Untuk mengetahui prestasi kerja karyawan pada PT. Armstrong Industry
Indonesia .
 Untuk mengetahui pengaruh seleksi terhadap prestasi kerja karyawan pada
 PT.Armstrong Industry Indonesia.
B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Seleksi
Perusahaan dalam menjalankan aktifitas perusahaannya di bantu oleh kayawan,
karyawan adalah kekayaan atau asset utama dari setiap perusahaan. Peran karyawan
sangat menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai visi, misi, dan
tujuan perusahaan untuk kedepannya. Perusahaan harus selalu berusaha untuk
memperoleh dan menempatkan karyawan yang qualified pada setiap jabatan dan
pekerjaan supaya pelaksanaan pekerjaan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Beberapa ahli mengemukakan pengertian mengenai seleksi adalah sebagai berikut:
Adapun Seleksi adalah proses identifikasi dan pemilihan orang-orang dari
sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi syarat untuk
memenuhi jabatan atau posisi tertentu”(Sofyandi, 2008:154).
2. Tujuan Seleksi
Seleksi penerimaan karyawan baru, bertujuan untuk mendapatkan:
a. Karyawan yang qualified dan potensial
b. Karyawan yang jujur dan berdisiplin.
c. Karyawan yang cakap dengan penempatannya yang tepat.
d. Karyawan yang terampil dan bergairah bekerja.
e. Karyawan yang memenuhi undang-undang persyaratan perburuhan.
f. Karyawan yang dapat bekerja sama baik secara vertical maupun horizontal.
g. Karyawan yang dinamis dan kreatif.
h. Karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya.
i. Karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi.
j. Mengurangi tingkat absensi dan turn over karyawan.
k. Karyawan yang mudah dikembangkan pada masa depan.
l. Karyawan yang dapat bekerja secara mandiri.
m. Karyawan yng memiliki perilaku dan budaya malu.
(Hasibuan, 2001:50)
3. Kualifikasi-kualifikasi Seleksi
Menurut Malayu S.P Hasibuan pada umumnya yang menjadi dasar seleksi
karyawan atau pegawai adalah kualifikasi tentang hal-hal berikut:
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a. Keahlian
Keahlian seseorang dapat diketahui dari surat keterangan yang disertakan dalam
surat lamaran misalnya dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Mungkin tingkat
keahlian seseorang dapat dihubungkan dengan pengalaman kerjanya, artinya
dengan pengalaman yang lama berarti keahliannya juga tinggi, namun dalam
kenyataanya tidak selalu demikian sebab sering seseorang yang mempunyai
pengalaman cukup lama ternyata keahliannya hanya sekedarnya. Oleh karena itu,
untuk mengetahui tingkat keahlian banyak perusahaan menyuruh pelamar untuk
menunjukkan keahliannya.
b. Pengalaman
Dengan pengalaman yang cukup panjang dan cukup banyak dapat diharapkan
calon mempunyai kemampuan lebih dari pada yang tanpa pengalaman. Dengan
pengalaman tersebut perusahaan tidak perlu lagi melaksanakan training,
kalaupun dilaksanakan sekedarnya saja.
c. Pendidikan
Penetapan syarat pendidikan tentu harus dilaksanakan dengan tugas yang
dibebankan kepadanya. Misalnya, suatu perusahaan kontraktor bangunan, data
mensyaratkan pendidikan STM bagian bangunan untuk tugas-tugas tertentu.
d. Bakat
Seringkali satu tugas akan lebih hasilnya jika dalam pelaksanaanya dilandasi
dengan bakat-bakat yang baik. Selain itu karyawan akan lebih mudah
dikembangkan jika memiliki bakat-bakat yang baik.
e. Kerjasama
Tidak setiap orang yang ahli, berpengalaman dan berpendidikan tinggi
merupakan jaminan mereka dapat bekerja sama. Jadi, bila suatu perusahaan
memerlukan untuk tugas-tugas yang membutuhkan kerjasama maka syarat dapat
bekerjasama perlu dicantumkan dalam seleksi. Dengan tes psikologi akan dapat
diketahui seseorang dapat bekerjasama atau tidak.
f. Tanggung Jawab
Kadang-kadang suatu tugas memerlukan tanggung jawab yang besar sehingga
untuk menggerakannya perlu di cari orang yang memiliki rasa tanggung jawab
yang tinggi. Untuk tugas tersebut jangan sampai menerima orang yang “suka
melempar batu sembunyi tangan”. Untuk mengetahui tingkat tanggung jawab
pelamar, tes psikologi adalah yang paling tepat.
g. Interest
Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik. Seseorang perlu
mempunyai interest atau minat terhadap tugas yang dibebankan. Untuk
mengetahui interest seseorang, tes psikologi memegang peranan sangat penting.
Hanya saja, meskipun tes psikologi telah menetapkan bahwa seseorang
mempunyai interest sehingga dapat diterima, pihak perusahaan harus selalu
mengikuti dan mengevaluasi karena sewaktu-waktu interest dapat berubah.
h. Disiplin
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Setiap tugas pada prinsipnya memerlukan kedisiplinan. Meskipun demikian,
tingkat kedisiplinan yang diperlukan tidaklah sama. Ada pekerjaan yang
memerlukan kedisiplinan tinggi atau hanya sekedarnya saja. Kedisiplinan dapat
di didik dan diciptakan, tetapi tingkat kedisiplinan seseorang dipengaruhi oleh
kepribadian seseorang. Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan seseorang
diperlukan tes psikologi.
k. Inisiatif dan Kreatif
Sangat sulit untuk mengetahui inisiatif dan kreatif pelamar meskipun dilakukan
tes psikologi. Inisiatif dan kreatif adalah sikap mental dari seseorang yang selalu
ingin menciptakan hal-hal yang baru demi mensukseskan tugas-tugas yang di
bebankan. Seseorang yang penuh inisiatif dan kreatif akan selalu berusaha untuk
mendapatkan ide-ide, konsep-konsep atau cara-cara baru untuk mengembangkan
tugas-tugas yang dibebankan.
l. Fisik
Yang dimaksud dengan fisik antara lain tinggi badan, berat badan, roman muka,
dan sebagainya. Apabila membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan tugastugas yang kita pandang pekerjaannya dipengaruhi oleh fisik, maka fisik perlu di
seleksi dalam penerimaan karyawan, misalnya untuk calon-calon pilot ditetapkan
syarat-syarat minimal tinggi badan. Untuk tugas receptionis, pramugari, mungkin
memerlukan roman muka yang cukup menarik lebih penting di samping syarat
tinggi badan.
m. Kesehatan
Masalah kesehatan perlu diperhatikan dalam seleksi, sebab mempunyai
hubungan erat dengan produktivitas kerja. Disamping itu, kesehatan
mempengaruhi anggaran perusahaan untuk biaya pengobatan. Dengan kesehatan
yang kurang baik akan sering terjadi absensi dan tugas-tugas yang terganggu.
n. Temperamen
Temperamen ini sering sekali berpengaruh terhadap tugas-tugas pekerjaan.
Temperamen antar seseorang dengan orang lain tidaklah sama. Dengan
pengetahuan, kita akan mengetahui temperamen yang bagaimana yang
mendukung dan temperamen yang justru melemahkan dalam menjalankan tugas.
Untuk dapat mengetahui temperamen seseorang kita dapat menggunaka tes
psikologi.
o. Kejujuran
Untuk mengetahui kejujuran seseorang, pihak perusahaan dapat menggunakan
tes psikologi. Selain dengan cara tersebut, perusahaan dapat mencari informasi
pada orang-orang yang pernah berhubungan dengan calon karyawan tersebut.
(Hasibuan, 2001:54)
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4. Metode Seleksi
Dengan mempergunakan alat-alat seleksi dapat diperoleh informasi yang lebih
lengkap tentang seseorang calon tenaga kerja, baik yang menyangkut masa kini
maupun potensi pengembangannya di masa yang akan datang.
Ada 5 (lima) metode seleksi, yaitu:
a. Blanko isian atau lamaran
Penggunaan blanko lamaran dimaksudkan untuk mempermudah informasi
lengkap mengenai identitas pelamar. Dengan melihat blanko lamaran yang
merupakan informasi awal dari tenaga kerja, maka perusahaan akan dapat
mempertimbangkan apakah yang bersangkutan layak untuk mengikuti seleksi
tahap berikutnya.
b. Testing
Testing dapat diartikan sebagai suatu prosedur sistematis untuk mengetahui
secara sampling mengenai sikap, perilaku, kemampuan, bakat setiap calon
tenaga kerja.
c. Wawancara
Wawancara artinya tanya jawab dengan maksud memperoleh data atau
informasi lebih mendalam secara langsung dari pelamar untuk melengkapi
kekurangan dari pelaksaan testing. Perusahaan biasanya melakukan wawancara
dengan calon tenaga kerja. Lima tahapan dalam proses wawancara penerimaan
karyawan yang ditunjukan dalam gambar 2.1. Tahapan-tahapn tersebut meliputi
persiapan Pewawancara, pengarahan atau penciptaan hubungan, pertukaran
informasi, terminasi dan evaluasi.

Evaluasi
Terminasi
Pertukaran informasi
Pengarahan (Penciptaan hubungan)
Persiapan pewawancaraan

Gambar 4.1
Tahapan-tahapan Dalam Proses Wawancara Penerimaan
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d. Pengujian kesehatan
Melalui pengujian kesehatan dapatlah diketahui apakah calon tenaga kerja sesuai
dan sehat badannya dan sesuai kondisi fisiknya dengan standar kondisi yang
dibutuhkan.
e. Penelusuran latar belakang
Adanya asumsi bahwa penampilan kerja seseorang di masa lalu dapat di jadikan
petunjuk untuk penampilan kerjanya di masa yang akan datang, menyebabkan
metode penelusuran latar belakang menjadi perlu dilakukan dalam seleksi tenaga
kerja.
(Hasibuan, 2001:52)
5. Pengertian Prestasi kerja
Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan padanya yang didasarkan atas
kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu”
(Hasibuan, 2003:94)
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi kerja
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja pada tingkat makro yang
perlu diketahui manajer, adalah sebagai berikut :
a. Kondisi perekonomian
b. Kondisi industri
c. Regulasi pemerintah
d. Karakteristik angkatan kerja
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja pada tingkat mikro yang
harus diketahui oleh manajer adalah
a. Organisasi
b. Manajemen
c. Karyawan
(Sjafri Mangkuprawira, 2007: 102)
7. Penilaian Prestasi Kerja Karyawan
Untuk mengetahui prestasi kerja karyawan dilakukan penilaian prestasi kerja.
Pentingnya penilaian prestasi kerja yang rasional dan diterapkan secara obyektif
terlihat pada paling sedikit dua kepentingan, yaitu kepentingan karyawan yang
bersangkutan sendiri dan kepentingan perusahaan. Bagi karyawan penilaian tersebut
berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan,
kekurangan dan potensi. Bagi perusahaan penilaian prestasi kerja karyawan sangat
penting arti dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal
(Siagian, 2007:223).
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C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Penarikan sampel adalah dengan metode sampling acak sederhana (simple
random sampling) yang diperoleh dari bagian produksi 1 khusus bagian Deflasing
yang berjumlah 28 orang,jadi sampel yang diambil dari populasi adalah 28 orang.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
a. Variabel Seleksi Karyawan ( X ).
Seleksi Karyawan adalah proses identifikasi dan pemilihan orang-orang dari
sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi
syarat untuk memenuhi jabatan atau posisi tertentu,dengan indikatornya meliputi :
1. Induvidu
 Kemampuan dan keterampilan
 Sikap kerja yang positif
 Tanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya
2. Kelompok
 Harmonisasi hubungan antar karyawan
 Pengakuan identitas pribadi dalam kelompok
 Memiliki hubungan social
 Penerapan hukuman
 Keterikatan dengan aturan atau norma dan nilai-nilai
b. Variabel Prestasi Karyawan ( Y ).
Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya,dengan indikatornya meliputi :
1. Faktor obyektif
 Hasil kerja ( kuantitas dan kualitas
 Capaian target kerja
 Disiplin kerja
2. Faktor subyektif
 Pengetahuan atas pekerjaaan
 Keterampilan
 Inisiatif
 Kerjasama
 Loyalitas
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3. Teknik Analisa Data
Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah.
1. Analisis Korelasi Rank Spearman
Untuk mengetahui kekuatan hubungan faktor Seleksi terhadap Prestasi kerja
karyawan dilakukan dengan analisis korelasi rank spearman dengan rumus sbb :
6  di 2
rs 1
n (n 2 1)
Dimana:
rs = Korelasi rank spearman
di = Selisih antara rank pada variabel X dan rank pada variabel Y
n = Banyaknya pasangan rank .
(J. Supranto, 2001: 310).
Hubungan Serta tafsiran dari korelasi adalah sebagai berikut :
0,00-0,199
sangat rendah
0,20-0,399
rendah
0,40-0,599
sedang
0,60-0,799
kuat
0,80-1,000
sangat kuat.
(Sugiono, 2003: 183).
2. Analisis Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel faktor Seleksi terhadap
Prestasi kerja karyawan, maka digunakan rumus koefisien determiniasi (kd) :
Kd = rs2.100%
keterangan :
Kd = Koefisien determinasi
rs2 = Korelasi rank spearman

(J. Supranto, 2001 : 153)

3. Uji Hipotesis Koefisien Korelasi
Uji hipotesis untuk koefisien korelasi dilakukan dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :

CR  rs

n2
2

1 r s

Untuk menentukan apakah terdapat hubungan nyata faktor Seleksi terhadap
Prestasi kerja karyawan maka dilakukan uji hipotesis dengan hipotesis statistik
sebagai berikut :
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H0 : rs = 0 : Faktor Seleksi tidak mempunyai hubungan nyata terhadap Prestasi
kerja karyawan.
H1 : rs > 0 : Faktor Seleksi mempunyai hubungan nyata dan positif terhadap
Prestasi kerja karyawan.
Untuk menentukam nilai ttabel digunakan taraf nyata 0,05 dan dk = n-2, kemudian
nilai CR yang dihitung dibandingkan dengan nilai t tabel.
(J.Supranto, 2001 : 331).

Kurva uji hipotesis

Daerah Penerimaan
Hi
(J.Supranto, 2000,198)

t hitungDaerah Penolakan Ho

t table

Kurva uji hipotesis

Daerah Penerimaan H0

Daerah Penerimaan H1

H0
H1
t tabel

CR hit

(J.Supranto, 2000,198 )
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D. PEMBAHASAN
1. Analisis Korelasi Rank Spearman
Dari tabel 25 dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut :
rs = 1 

6 di 2

n(n 2  1)
6.11,75
= 1
28(28 2  1)
70,5
= 1
21,924
= 1- 0,0032
.
rs = 0,99

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai rs sebesar 0,99 artinya
terdapat korelasi yang sangat kuat dan positif antara Seleksi dan Prestasi kerja
karyawan, jika seleksi baik maka prestasi kerja juga meningkat.
2. Analisis Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel faktor Seleksi terhadap
Prestasi kerja karyawan, maka digunakan rumus koefisien determiniasi :
Kd = rs2 x 100%
Dari rumus tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :
Kd = 0,992 x 100% = 98,01%
Itu artinya bahwa proses seleksi memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu
98,01% terhadap prestasi kerja karyawan sedangkan lainnya 1,99% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.
3. Uji Hipotesis Koefisien Korelasi
Untuk menentukan apakah terdapat hubungan nyata proses seleksi terhadap
prestasi kerja karyawan maka dilakukan uji hipotesis dengan hipotesis statistik
sebagai berikut :
H0 : rs = 0: proses seleksi tidak mempunyai hubungan nyata terhadap prestasi kerja
karyawan.
H1 : rs > 0: proses seleksi mempunyai hubungan nyata dan positif terhadap prestasi
kerja karyawan.
Untuk mendapatkan nilai CR, maka digunakan rumus critical ratio (cr)
sebagai berikut :
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n2
1  rs 2
28  2
CR = 0,99
1  0,99 2

CR = rs

CR = 0,99

26
0,02

CR = 0,99 1300
CR = 0,99. 36,1
CR = 35,739
Setelah menghitung rasio kritis, dapat menarik kesimpulan berdasarkan aturan
pengambilan keputusan untuk pengujian satu-arah ke kanan pada taraf nyata sebesar
0,05, yakni sebagai berikut :
Terima H0 jika CR < nilai t tabel
Atau
Tolak H0 dan terima H1 jika CR > nilai t tabel
ttabel dicari dengan menggunakan  = 5% dan dk = n-2 = (28-2) sehingga di
dapat nilai 1,706.
Dari angka CR dan ttabel ternyata CR (=35,739) > ttabel (=1,706). Oleh karena
itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tolak H0 dan terima H1 yang artinya, proses
seleksi mempunyai hubungan nyata dan positif terhadap prestasi kerja karyawan.


Gambar

Daerah penerimaan
Ho

Daerah penerimaan
Hi

1.706

35,739

Dapat ditunjukan oleh gambar daerah kritis sebagai berikut :
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Daerah Penerimaan H0

Daerah Penerimaan H1

H0
H1
2,074

11,871

Dari hasil analisis data tersebut bahwa dengan hasil koofisien korelasi
Rank spearmannya Rs = 0,99 itu berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat
kuat positif antara seleksi dan prestasi kerja pada PT. Armstrong Industry
Indonesia.Begitu juga dengan hasil analisis koefisien determinasi yangdiperoleh
nilai KD nya adalah = 98,01%,artinya bahwa proses seleksi memiliki kontribusi
yang cukup besar yaitu 98,01% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lainnya.
Sedangkan hasil dari uji hipotesis koefisien korelasi dengan menggunakan
critical menggunakan critical ratio (cr) dapat diketahui bahwa nilai CR (= 35,739)> t
tabel (=1,706) Maka H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya, proses seleksi
mempunyai hubungan signifikan dan positif terhadap prestasi kerja karyawan.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada beberapa Bab sebelumnya, maka penulis
mengambil suatu kesimpulan:
1. Proses seleksi yang dilakukan PT. Armstrong Industry Indonesia dengan
memberi batasan terakhir untuk pelamar bagian Produksi minimal SMU
sederajat, lebih banyak berdampak kepada kualitas sumber daya yang diterima
oleh perusahaan, yang diharapkan menghasilkan tenaga kerja berkualitas ahli di
bidangnya serta berprestasi.
2. Prestasi kerja Karyawan pada PT. Armstrong Industry Indonesia tergolong
kurang baik, hal ini dikarenakan seleksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan
kurang optimal. Maka karyawan yang didapat pun kurang sesuai dengan apa
yang diharapkan.
3. Dari hasil analisis koofisien korelasi Rank spearman didapatkan Rs = 0,99
berarti terdapat hubungan nyata kearah positif antara seleksi dan prestasi kerja.
Dari hasil analisis koefisien determinasi yang diperoleh nilai KD = 98,01%,
artinya proses seleksi memiliki kontribusi yang cukup besar yaitu 98,01%
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sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lainnya. Berdasarkan uji hipotesis
koefisien korelasi dengan menggunakan critical ratio (cr) dapat diketahui
bahwa nilai CR (= 35,739)> t tabel (=1,706) Maka tolak H0 dan terima H1 yang
artinya, proses seleksi mempunyai hubungan nyata dan positif terhadap prestasi
kerja karyawan.
2. Saran
Berdasar hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai pengaruh seleksi karyawan
terhadap Prestasi kerja pada PT. Armstrong Industry Indonesia maka saran dari
penulis yang sekiranya dapat membantu melihat aspek konektivitas dari variable
independent dan variable dependent yang telah dibahas diatas adalah sebagai
berikut:
1. Pihak perusahaan sebaiknya mengevaluasi hasil kerja karyawan dengan
memberikan rasa adil, benar secara peraturan perusahaan dan mengacu pada
tujuan pelaksanaan program penilaian prestasi kerja itu sendiri. Karena hal ini
menyangkut kepuasan karyawan serta menjaga kesinambungan perusahaan.
2. Untuk mendapatkan karyawan yang berprestasi maka pihak perusahaan harus
benar-benar melakukan proses seleksi karyawan seoptimal mingkin atau pihak
perusahaan dalam melakukan proses seleksinya harus sesuai dengan ketentuan
atau peraturana yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
3. Dilihat dari hasil data yang diperoleh peneliti ternyata prestasi kerja karyawan
PT. Armstrong Industry Indonesia kurang baik,karena itu disaran untuk
perusahaan harus lebih optimal lagi dalam melaksankan seleksi terhadap calon
karyawannya.
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Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi
Pada Karyawan PT Parda Ritorez Sakti
Satim
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 – 8808264

Abstrak
Populasi sebanyak 20 orang yaitu keseluruhan dari karyawan yang ada di PT Parda
Ritorez Sakti. Hasil uji coba telah dilaksanakan dan terkumpul semua. Pertanyaan yang
diajukan kepada responden sebanyak 10 item, yang terdiri dari 5 pernyataan untuk gaya
kepemimpinan (variabel X), dan 5 pernyataan untuk komitmen organisasi (variabel Y).
Penelitian hipotesis atas permasalahan yang ada melalui observasi, interview, dan queioner.
Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi yaitu untuk
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi
, analisis koefisien korelasi yaitu untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara gaya
kepemimpinan dengan komitmen organisasi, analisis koefisien determinasi yaitu untuk
mengetahui seberapa besar kontribusi gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi.
Uji Hipotesis (uji t) yaitu untuk menguji hipotesis secara parsial atau masing - masing
variabel, yaitu untuk mengetahui keberartian gaya kepemimpinan (X) terhadap komitmen
organisasi (Y).
Dari penelitian menunjukkan ada hubungan yang positif antara gaya
kepemimpinan dengan komitmen organisasi pada karyawan PT Parda Ritorez Sakti, yang
dibuktikan oleh hasil penelitian yaitu :
Pengaruh gaya kepemimpinan (X) terhadap komitmen organisasi (Y) dinotasikan
dengan persamaan Y = 2,389 + 0,672X. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan
satu satuan gaya kepemimpinan akan menyebabkan peningkatan komitmen organisasi
sebesar 0,672 satuan. Perhitungan dengan menggunakan koefisien korelasi (r) diperoleh
nilai sebesar 0,442. Hal ini mengandung arti bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan
dengan komitmen organisasi sedang. Diperoleh koefisien determinasi sebesar 19,54% yang
berarti gaya kepemimpinan memberikan kontribusi sebesar 19,54% terhadap komitmen
organisasi, sedangkan sisanya 80,46% dipengaruhi faktor lainnya yang tidak dibahas dalam
penelitian ini. Untuk mengetahui keberartian gaya kepemimpinan terhadap komitmen
organisasi digunakan analisis uji hipotesis (uji t) dan diperoleh nilai t hitung (2,088) > nilai t
(1,74), maka keputusan H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian hipotesis
tabel
penelitian terbukti.
Keywords : Kepemimpinan
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1. Latar Belakang Masalah
Dalam suatu organisasi atau perusahaan diperlukan suatu jajaran pimpinan
yang bertugas pokok untuk memimpin dan mengelola organisasi yang
bersangkutan. Kondisi organisasi yang sedang dipimpin akan berpengaruh terhadap
perilaku para pemimpinnya. Namun perilaku seorang pemimpin juga sangat
berpengaruh terhadap kondisi organisasinya. Efektivitas organisasi dapat terjadi
pada lingkungan yang kondusif, yang antara lain dipengaruhi oleh hubungan
pimpinan dan bawahan yang saling mendukung. Oleh karena pentingnya peran
fungsi kepemimpinan dalam mempengaruhi bawahan, maka penelitian tentang
kepemimpinan menjadi salah satu isu sentral dalam studi organisasi.
Pentingnya sumber daya manusia telah banyak diakui oleh para manajer dan
professional. Hal ini disebabkan karena keberadaan sumber daya manusia
senantiasa melekat pada setiap asset yang dimiliki perusahaan sebagai faktor
penentu, keberadaan dan peranannya dalam memberikan kontribusi ke arah
pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.
Podsakof et al.,(dikutip Erlin Retno W, 2005 : 2) mencatat bahwa mayoritas
penelitian mengemukakan pemimpin yang efektif merubah nilai dasar, kepercayaan,
sikap dari bawahan akan dapat meningkatkan kinerja melebihi level minimum
organisasi.
Dari catatan tersebut maka dapat dilihat bahwa kemungkinan bawahan
memiliki kinerja melebihi apa yang seharusnya atau melebihi level minimum
organisasi, akan tergantung juga kepada kepemimpinan.
Dalam kenyataan, para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan
kemampuan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan tingkat prestasi suatu
organisasi. Kemampuan dan keterampilan kepemimpinan dalam pengarahan adalah
faktor penting efektifitas manajer. Bila organisasi dapat mengidentifikasikan
kualitasm - kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, maka kemampuan
untuk menyeleksi pemimpin – pemimpin efektif akan meningkat. Dan apabila
organisasi dapat mengidentifikasikan perilaku dan teknik – teknik kepemimpinan
efektif, pengembangan efektifitas personalis dalam organisasi dapat dicapai.
Untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dari karyawan terhadap nilai yang
mereka harapkan dari perusahaan dan dari para pimpinan mereka, yang
mengakibatkan keinginan karyawan untuk meninggalkan organisasi atau
perusahaan, diperlukan adanya keserasian tujuan dan kepentingan. Salah satu usaha
untuk mencapai tujuan perusahaan adalah adanya partisipasi seluruh karyawan yang
diwujudkan dalam suatu bentuk yang disebut komitmen organisasi. Komitmen
organisasi merupakan aspek penting dalam kehidupan perusahaan, dimana masingmasing karyawan sebagai individu terlibat dalam organisasi perusahaan dan turut
memberikan kontribusinya.
Mowday(Erlin Retno, 2005 ; 2) mendefinisikan komitmen organisasi
merupakan hubungan yang kuat dari identifikasi individu dengan keterlibatan dalam
organisasi, termasuk :
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Kepercayaan dan penerimaan nilai-nilai dan tujuan organisasi.
Keinginan untuk berusaha memenuhi kepentingan organisasi
Keinginan kuat untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi

Komitmen organisasi adalah identifikasi rasa, keterlibatan loyalitas yang
ditampakkan oleh pekerja terhadap organisasi. Gibson et al.(dalam Erlin Retno,
2005 ; 5). Dimana dengan komitmen organisai yang tinggi maka seorang pekerja
akan mau dan mampu melakukan the extra role, dimana hal itu sangat terkait
dengan kepemimpian yang ada dalam organisasi tersebut. Pemimpin yang efektif
akan menjalankan fungsinya dengan baik tidak hanya ditunjukkan dari kekuasaan
yang dimiliki tapi juga ditunjukkan pula oleh perhatian pemimpin terhadap
kesejahteraan, komitmen organisasi, kepuasan kerja bawahan terhadap pimpinan
dan peningkatan kualitas bawahan terutama sikap mengayomi yang ditujukan untuk
menguatkan kemauan bawahan dalam melaksanakan tugas secara the extra role
guna mencapai sasaran organisasi.
Keberadaan pemimpin dalam perusahaan merupakan tulang punggung dan
memiliki peranan strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. Gaya kepemimpinan
yang tepat dapat menimbulkan motivasi karyawannya untuk berprestasi, karena
sukses tidaknya karyawan dalam mengukir prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh
gaya kepemimpinan atasannya. Pemimpin yang efektif akan dapat menjalankan
fungsinya dengan baik, tidak hanya ditunjukkan dari kekuasaan yang dimiliki tapi
juga ditunjukkan oleh sikap untuk memotivasi karyawan dalam menjalankan
tugasnya.
Gaya kepemimpinan, pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu
perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya
dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk
tertentu. Pengertian tersebut seperti halnya James Mac Gregor Burns (Khaerul
Umam, 2010 : 278), yang menggambarkan lima gaya kepemimpinan dari teori
perilaku seorang pemimpin yaitu : gaya autokratis, birokratis, diplomatis,
partisipatif dan free rein leader.
Oleh sebab itu, perusahaan perlu memperhatikan komitmen organisasi
karyawannya yang terkait dengan pelaksanaan kerja. Hal ini melibatkan peran serta
dari gaya kepemimpinan yang diterapkan para manajer dalam mengendalikan dan
mengarahkan karyawannya. Gaya kepemimpinan pada akhirnya akan berdampak
pada sikap kerja, salah satunya yaitu komitmen organisasi. Hal tersebut memberi
masukan kepada perusahaan agar mempedulikan gaya kepemimpinan dari para
manajernya dan komitmen organisasi karyawannya.
Sebagai sebuah organisasi PT Parda Ritorez Sakti tentu menginginkan semua
karyawannya mempunyai komitmen kepada perusahaan. Hal ini akan terjadi bila
para pimpinan perusahaan mau memperhatikan gaya kepemimpinannya.
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2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam
penulisan skripsi ini adalah :
1. Adakah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi pada
karyawan PT Parda Ritorez Sakti?
2. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi
pada karyawan PT Parda Ritorez Sakti?
3. Tujuan Penelitian
Penelitian tidak terlepas dari tujuan dari pokok yang ingin dicapai oleh penelitinya,
agar dalam pelaksanaan penelitian ini terarah dengan baik, maka penelitian ini
bertujuan untuk :
1. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi pada
karyawan PT Parda Ritorez Sakti.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen
organisasi pada karyawan PT Parda Ritorez Sakti.
B. LANDASAN TEORI
1.Teori Kepemimpinan
Parmudji (Khaerul Umam, 2010:276), mengemukakan enam teori kepemimpinan
yaitu : teori sifat (trait theory), teori lingkungan (environmental theory), teori pribadi
dan situasi (personal- situasional theory), teori interaksi dan harapan (interactionexpectation theory), teori humanistik(humanistik theory), dan teori pertukaran (exchange
theory).
2. Jenis dan tipe kepemimpinan
a. Jenis kepemimpinan
Dalam lingkungan nyata kita mengenal dua macam jenis kepemimpinan yaitu:
Kepemimpinan yang bersifat resmi (formal leadership) yaitu kepemimpinan yang
tersimpul di dalam suatu jabatan dalam struktur organisasi yang memiliki hak dan
kewajiban yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.
Kepemimpinan tidak resmi (informal leadership) adalah orang yang tidak
mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin namun karena memiliki
sejumlah kualitas unggulan, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu
mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu masyrakat. Suatu perbedaan yang
mencolok antara kepemimpinan yang resmi dengan yang tidak resmi adalah
kepemimpinan yang resmi didalam pelaksanaanya selalu harus berada di atas
landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi. Sehingga demikian daya
cangkupannya agak terbatas. Kepemimpinan tidak resmi, mempunyai ruang lingkup
tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan
dan kepercayaan masyarakat.
b. Tipe kepemimpinan
1. Kepemimpinan Otokratis
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Tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa pemimpin merupakan suatu hak,
dengan menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai
keputusan dan pengembangan strukturnya. Jadi kekuasaanlah yang sangat
dominan.
Kepemimpinan Militeristis
Dalam menggerakkan bawahannya tipe kepemimpinan ini perintah mencapai
tujuan digunakan sebagai alat utama, sangat suka menggunakan pangkat dan
jabatan, menuntut disiplin tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan.
Kepemimpinan Fathernalistis
Ciri – ciri kepemimpinan ini yaitu bersifat fathernal atau kebapakan. Pemimpin
seperti ini menggunakan sifat kebapakan dalam menggerkkan bawahan.
Kadang – kadang, pendekatan yang dilakukan terlalu sentimental. Sifat
umumnya menganggap bawahan belum dewasa, terlalu melindungi bawahan
dan jarang memberikan kesempatan kepad bawahannya untuk mengambilo
keputusan.
Kepemimpinan Kharismatis
Tipe kepemimpinan seperti ini memiliki daya tarik yang sangat besar,
kebanyakan pengikut menjelaskan alasan mereka menjadi pengikut adalah
karena persepsi dari mereka sendiri.
Kepemimpinan Demokratis
Kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan
kepentingan individu. Ciri dari kepemimpinan ini adalah, dalam menggerakkan
bawahan, selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah mahluk
yang termulia di dunia, selalu menyelaaskan kepentingan dan tujuan pribadi
dengan kepentingan organisasi, senang menerima saran, pendapat dan bahkan
kritikdari bawahannya, lebih menitikberatkan kerjasama dalam mencapai
tujuan.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen
Komitmen pegawai pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang
cukup panjang dan bertahap. Steers (dalam Sopiah, 2008:156) menyatakan tiga faktor
yang mempengaruhi komitmen seorang karyawan antara lain :
a. Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatannya dalam organisasi, dan variasi
kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan
b. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi dengan rekan
sekerja; dan
c. Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa lampau dan cara
pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan perasaannya tentang
organisasi.
Sementara itu, Minner (dalam Sopiah, 2008:163) mengemukakan empat faktor yang
mempengaruhi komitmen karyawan antara lain :
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1. Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman kerja
dan kepribadian
2. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan,
konflik peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan
3. Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk organisasi,
kehadiran serikat pekerja, dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi
terhadap karyawan
4. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja seorang karyawan sangat berpengaruh
terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi.
C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua karyawan PT Parda
Ritorez Sakti.
Syarat utama sampel yang baik adalah apabila sampel yang diambil mewakili
karakteristik dari populasi (representative) dengan bias yang relative kecil. Untuk
memenuhi syarat tersebut maka diperlukan pengambilan sampel yang baik dan
tepat.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
a. Variabel Gaya Kepemimpinan (X)
Variabel independen (X) yaitu, variabel yang mempengaruhi variabel yang
lain. Dalam hal ini gaya kepemimpinan mempengaruhi komitmen organisasi.
Konsep dari gaya kepemimpinan adalah bagaimana cara seorang pemimpin
untuk dapat mempengaruhi dan mengarahkan anggota kelompoknya untuk
melaksanakan perintahnya demi tujuan bersama.
Indikator Gaya Kepemimpinan
1. visioner
2. Pembimbing
3. Afiliatif
4. Demokratis
5. Komunikatif
Kelima indikator tersebut kemudian dituangkan dalam 5 (lima) aspek dari gaya
kepemimpinan yang kemudian sebagai bahan dari pembuatan pernyataan atau
pertanyaan dalam kuesioner kelima aspek tersebut adalah sebagai berikut :
a. Menciptakan visi
Dimana seorang pemimpin mempunyai kemampuan berpikir atau
perencanaan masa depan dengan bijak dan imajinatif, menggunakan
gambaran mental tentang situasi yang dapat dan mungkin terjadi di masa
mendatang.
b. Penegasan nilai – nilai
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Adalah tugas pemimpin untuk berusaha mengingatkan kembali nilai – nilai
yang harus tetap dipegang teguh oleh setiap karyawan perusahaan demi
mencapai tujuan bersama.
Pemberdayaan pengikut
Adalah dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk
menggunakan akal mereka ketika bekerja dan menggunakan pengetahuan,
pengalaman, dan motivasi mereka untuk menghasilkan kinerja yang baik.
Menciptakan sinergi
Membina hubungan yang baik antara pemimpin dengan karyawan, dan juga
antara karyawan dengan karyawan, sehingga bersama – sama demi
tercapainya tujuan bersama.
Menciptakan perubahan
Adalah peran pemimpin dalam menciptakan suasana dalam bekerja yang
nyaman, lebih efektif dan mudah dimengerti oleh semua karyawan.

b. Variabel Komitmen Organisasi
Indikator dari komitmen organisasi mengacu pada pendapat dari
Richard M Steers (Sopiah. 2008:165) adalah sebagai berikut :
a. Rasa identifikasi
yaitu kepercayaan terhadap nilai – nilai organisasi
b. Keterlibatan
kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi
c. Loyalitas
keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan
3.Teknik Analisa Data
1. Analisis Regresi
Analisis regresi yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya
pengaruh perubahan variabel (X) terhadap variabel (Y), yang dinyatakan dalam bentuk
persamaan dengan rumus sebagai berikut :
Ŷ = a + bX
a = ∑Y – b∑X
n
atau
a
b

= ∑ Y – ( ∑ X 2) – ( ∑ X. ∑XY )
n ∑ X2 – ( ∑ X)2
= n (∑XY) – (∑X . ∑Y)
n∑X2 – ∑X2
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Dimana :
Y
= Komitmen Organisasi
X
= Gaya Kepemimpinan
a
= Nilai Konstanta
b
= Koefisien Regresi
n
= Jumlah Responden
Sumber: Metoda Statistika (2005:315)
Untuk mengetahui kebenaran dari responden yang telah diuraikan, maka akan dibuat
suatu pengujian hipotesis, yaitu:
H0=0, maka tidak terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap komitmen
organisasi
H1≠0, maka terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap komitmen
organisasi.
2.Analisis Koefisien Korelasi
Analisis koefisien korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui dan
mengukur besarnya hubungan antara variabel(X, gaya kepemimpinan) dengan variabel(Y,
komitmen organisasi), yang dinyatakan ke dalam bentuk persamaan sebagi berikut :
r

= n ( ∑ XY) – ( ∑X . ∑Y)
√ (n∑X2 –∑X2) . (n∑Y2 –∑Y2)

Dimana :
r
= koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y
X
= variabel Gaya kepemimpinan
Y
= variabel komitmen organisasi
n
= jumlah responden
Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan dengan komitmen organisasi mempunyai
hubungan erat, maka penjabarannya sebagai berikut :
a.
Jika r = 1 atau mendekati 1, maka hubungan kedua variabel sangat kuat (positif).
b.
Jika r = -1 atau mendekati-1, maka hubungan kedua variabel sangat lemah(negatif)
c.
Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan kedua variabel sangat lemah atau tidak
ada sama sekali
Pedoman untuk memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Pedoman Interprestasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199

Sangat Rendah

0,020 – 0,399

Rendah

0,040 – 0,599

Sedang

0,060 – 0,799
0,080 – 1,000

Kuat
Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2002;184)
3. Analisis Koefisien Determinasi
Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel gaya
kepemimpinan (X) dan variabel komitmen organisasi (Y), dengan menggunakan rumus:
Kd
= r2 x 100%
Dimana:
Kd
= Koefisien Determinasi
2
r = Kuadrat dari koefisien Determinasi
4. Uji Hipotesis (Uji t)
Digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial dengan menggunakan rumus :
t = r√ n-2
√1 – (r)2
Dimana :
r = Koefisien Determinasi
t = Koefisien Korelasi
n = Jumlah Data
D. PEMBAHASAN
Nilai a dan b, sehingga pengaruh gaya kepemimpinan (X) terhadap komitmen
organisasi (Y) jika dinotasikan dengan persamaan regresi adalah :
Y= 2,389+ 0,672X
Pengertian dari persamaan tersebut adalah apabila tidak ada gaya kepemimpinan (X=0),
maka komitmen organisasi karyawan akan bernilai 2,389 Namun apabila terjadi
peningkatan satu satuan/unit variabel gaya kepemimpinan (X=1) maka akan
mempengaruhi komitmen organisasi sebesar 0,672
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Korelasi product moment antara gaya kepemimpinan (X) dengan komitmen
organisasi karyawan (Y) sebesar 0,442 sehingga dapat dinyatakan keduanya memiliki
hubungan yang “sedang” antara gaya kepemimpinan dengan komitmen organisasi.
Koefisien determinasi diperoleh sebesar 19,54%, berarti gaya kepemimpinan
memberikan kontribusi sebesar 19,54% terhadap komitmen organisasi karyawan,
sedangkan sisanya 80,46% dipengaruhi faktor lainnya yang tidak dibahas dalam
penelitian ini.
thitung (2,088) > ttabel (1,734), maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya adanya
pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi pada PT Parda Ritorez
Sakti.
Uji Signifikan Koefisien Korelasi
Daerah penolakan H0 dengan
Daerah penolakan H0 dengan
Tingkat signifikan (α) 0.05 atau 5 %
Tingkat signifikan (α) 0.05 atau 5 %
Gambar 4.1

Daerah penerimaan Ho
-2,088

-1,734

0

1,734

2,088

Sumber : Data Primer 2011

a.

Interprestasi Data Variabel Komitmen Organisasi (Variabel Y)
Untuk mengetahui komitmen organisasi karyawan PT Parda Ritorez Sakti
disebarkan kuiseoner sebanyak 5 pernyataan dengan 5 opsi jawaban dari 20
responden atau keseluruhan dari total populasi responden. Dengan demikian,
secara- teoritis skor terendah adalah 9 dan skor tertingginya adalah 22 dengan
mean skor teoritis sebesar 14,55. Adapun total skor adalah sebesar 291.
Dari instrument penelitian yang disebarkan diperoleh data empiris sebagai berikut:
Tabel 4.6
Interprestasi Data Variabel Komitmen Organisasi (Y)
Skor Tertinggi
Skor Terendah
Y¯
∑Y
22
9
14
291

[Volume 7] No.2, September 2014

53

Economicus Jurnal Ilmiah – Pusma Pertiwi

ISSN:2085-8205

b. Interprestasi Data Korelasi Variabel Gaya Kepemimpinan (Variabel X)
terhadap Komitmen Organisasi (Variabel Y)
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diterapkan di atas, diperoleh r
sebesar 0,442 dengan t hitung 2,088 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataanpernyataan peneliti yang dikemukakan sebelumnya dapat didukung berdasarkan hasil
pengujian hipotesis penelitian, sehingga dapat diinterprestasikan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen
organisasi karyawan.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1.Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian tentang pengaruh gaya
kepemimpinan terhadap komitmen organisasi pada karyawan pada PT Parda Ritorez
Sakti, maka dapat disimpulkan bahwa:
Hubungan antara gaya kepemimpinan dengan komitmen organisasi dapat ditunjukkan
dengan persamaan regresi sederhana yaitu Y= 2,389+ 0,672X
1. Pengertian persamaan tersebut adalah apabila tidak ada gaya kepemimpinan
(X=0), maka komitmen organisasi akan bernilai sebanyak 2,389 Namun apabila
terjadi peningkatan satu satuan/unit variabel gaya kepemimpinan (X=1) maka akan
mempengaruhi peningkatan komitmen organisasi sebesar 0,672 satuan.
2. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien korelasi product moment (r) antara gaya
kepemimpinan dan komitmen organisasi, diperoleh nilai sebesar 0,442 sehingga
dinyatakan keduanya memiliki pengaruh yang „‟sedang‟‟ antara gaya
kepemimpinan terhadap komitmen organisasi.
3. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh sebesar Berdasarkan
perhitungan diatas, maka koefisien determinasi diperoleh sebesar 19,54% berarti
gaya kepemimpinan memberikan kontribusi sebesar 19,54% terhadap komitmen
organisasi, sedangkan sisanya 80,46% dipengaruhi faktor lainnya yang tidak
dibahas dalam penelitian ini.
4. Komitmen organisasi dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dapat dilihat dari uji t
yang menunjukkan nilai thitung (2,088) > ttabel (1,734), maka Ho ditolak dan H1
diterima. Dengan demikian dugaan adanya pengaruh dari gaya kepemimpinan
terhadap komitmen organisasi pada karyawan pada PT Parda Ritorez Sakti
terbukti.
2.Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, selanjutnya untuk memberikan masukan
yang berguna bagi keberhasilan pelaksanaan tugas karyawan pada PT Parda Ritorez Sakti,
maka penulis mencoba memberikan saran – saran yang diharapkan menjadi bahan
referensi dalam membuat kebijakan pimpinan yang berguna untuk organisasi, saran –
saran tersebut antara lain :
1. Berdasarkan hasil kuesioner pernyataan dalam gaya kepemimpinan skor terendah
adalah pernyataan nomor 3 yaitu tentang bagaimana manager memberikan
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kesempatan karyawan untuk berkembang dan memberikan pujian jika karyawan
berprestasi, saran penulis adalah jika karyawan tersebut memang mempunyai
kemampuan berikanlah dia kesempatan untuk mengembangkan karier serta
pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan keahliannya, dan berikanlah pujian
yang sewajarnya bagi karyawan yang berprestasi.
2. Berdasarkan hasil kuesioner tentang komitmen organisasi, menunjukkan bahwa
masih adanya keraguan dari karyawan untuk memutuskan apakah akan terus
tinggal dalam perusahaan ataukah mencari tempat kerja yang lain. Hal ini
terlihat dari hasil kuesioner pada pernyataan nomor 6 dan nomor 7 (tujuh) yaitu
tentang pemahaman nilai – nilai dari perusahaan dan keinginan karyawan
melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, maka saran dari
penulis kepada pimpinan perusahaan agar lebih meningkatkan rasa mencintai
dan memiliki karyawan kepada perusahaan dan mengingatkan kembali akan
nilai – nilai penting dari perusahaan agar karyawan dalam menjalankan tugasnya
memberikan segala kemampuan dan rasa tanggungjawab yang tinggi demi
tercapainya tujuan bersama.
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Abstrak
Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi langsung di
lapangan dan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara langsung dengan
responden dan menggunakan angket untuk mendapatkan pendapat responden mengenai
pelatihan dan kaitannya dengan prestasi kerja karyawan. Jumlah responden di dalam
penelitian adalah 42 orang yang merupakan jumlah supervisor di PT. Bumimulia Indah
Lestari.
Validitas intrumen dilakukan untuk menentukan tingkat kevalidan dari instrumen
yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian.
Selanjutnya dilakukan
penghitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus Spearman brown. Hal ini untuk
menentukan konsistensi suatu jawaban dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini seluruh
intrumen valid dan reliabel.
Untuk mengetahui hubungan antara pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan
maka dilakukan penghitungan analisis regresi linier sederhana, dari perhitungan ii diperoleh
hasil persamaan Y = - 10.31 + 1.013 (X). Dengan demikian setiap pertambahan nilai x
sebesar 50 point maka akan nilai Y akan bertambah sebesar 40.34 point. Sedangkan untuk
mengetahui kekuatan hubunganantara variabel X dengan variabel Y digunakan perhitungan
analisis korelasi. Dalam penelitian ini diperoleh angka 0.8572 dimana menurut tabel,
hubungan ini termasuk hubungan sangat kuat.
Selanjutnya dari perhitungan koeffisien determinasi diperoleh nilai 73.48 yang
artinya bahwa pemberian pelatihan memiliki pengaruh sebesar 72.48 % terhadap prestasi
kerja karyawan di PT. Bumimulia Indah Lestari. Sedangkan 26.52 % dipengaruhi oleh
faktor lain selain pelatihan.
Dari perhitungan Koeffisien korelasi diperoleh nilai t hitung sebesar 10.53 dan t
tabel sebesar 2.021, hal ini berarti bahwa Ho di tolak yang berarti pula bahwa ada
hubungan antara pelatihan dengan prestasi kerja di dalam penelitian ini.
Keywords : Pelatihan & Prestasi Kerja
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A. PENDAHULUAN
1.

Latar Belakang Masalah
Sumber daya di dalam perusahaan dapat digolongkan menjadi dua
kelompok besar yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kedua sumber
daya tersebut saling menunjang, namun sumber daya manusia memegang peranan
terpenting dalam pencapaian tujuan perusahaan, hal ini karena sumber daya
manusia merupakan aset perusahaan yang tak ternilai dan selalu ada di setiap
perusahaan serta dapat merencanakan, mengendalikan dan mengawasi penggunaan
sumber daya yang lainnya.
Menurut pendapat Lado di dalam Usmara (2007: 26) secara singkat
menyatakan bahwa sumber daya manusia tetap diperlukan dalam semua perusahaan
karena mereka memiliki kompetensi manajerial sehingga mampu untuk
merumuskan visi dan misi perusahaan. Selain itu juga mampu untuk memperoleh
dan mengelola sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan.
Dalam usaha mencapai tujuan perusahaan diperlukan pengelolaan yang tepat
terhadap sumber daya manusia khususnya. Pengelolaan tersebut merupakan tugas
manajemen sumber daya manusia. Peranan manajemen sumber daya manusia
antara lain : merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengembangkan sumber
daya manusia di dalam perusahaan. Pengolahan sumber daya manusia merupakan
masalah yang harus dihadapi oleh setiap perusahaan.
Menyadari pentingnya tenaga kerja bagi perusahaan maka perusahaan harus
memberikan perhatian yang khusus pada karyawannya, perusahaan perlu
memahami, menjaga dan mengembangkan motivasi yang menjadi alasan bagi
mereka untuk bekerja dengan baik dan konsisten dalam rangka mencapai tujuan
perusahaan. Apabila kebutuhan karyawan terpenuhi maka mereka akan
mendapat kepuasan. Kepuasan ini yang dapat menyebabkan meningkatnya prestasi
kerja, menurunkan labour turnover dan akan meningkatkan produktivitas
perusahaan secara keseluruhan.
Salah satu cara mengoptimalkan kinerja karyawan adalah dengan pemberian
balas jasa yang sesuai, peningkatan keterampilan dan kemampuan karyawan serta
pemberian kesempatan untuk mengembangkan karier di perusahaan. Peningkatan
kemampuan dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan hal-hal yang terkait
dengan pekerjaan mereka sehari-hari dan peningkatan kemampuan untuk persiapan
promosi bagi karyawan yang berprestasi.
Demikian pula halnya dengan PT. Bumimulia Indah Lestari (PT. BIL) dalam
upaya mencapai tujuan perusahaan dan memenangkan persaingan dengan
kompetitor berusaha untuk terus mengembangkan sumber daya manusia yang
dimilikinya sehingga dapat mengimbangi strategi bisnis lainnya yang diterapkan
perusahaan. Pelatihan sumber daya manusia di PT. BIL dilakukan mulai dari level
pelaksana di lapangan sampai ke level manajemen.
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Pelatihan di level manajemen dilakukan dengan lebih intensif terutama di
level supervisor, mengingat level inilah yang paling banyak berhubungan dengan
sebagian besar karyawan pelaksana langsung pekerjaan maupun dengan level
manajemen di atasnya. Dengan demikian mereka menjadi kunci sukses atau
tidaknya suatu pekerjaan di laksanakan.
2. Perumusan Masalah
Dalam upaya peningkatan kemampuan kerja karyawan dapat dilakukan
dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan pemberian training terhadap
karyawan baru ataupun karyawan lama yang memerlukan pengembangan
kemampuan kerjanya. Tujuan ahir dari pemberian training adalah agar karyawan
mampu untuk secara bersama-sama mencapai tujuan perusahaan.
PT. Bumimulia Indah Lestari sebagai sebuah perusahaan manufaktur yang
bergerak di bidang industri kemasan plastik yang bekerja berdasarkan pesanan dari
pelanggan maka kepuasan pelanggan menjadi sangatlah penting. Salah satu yang
menjadi tolok ukur kepuasan pelanggan adalah masalah kualitas produk yang
diterima oleh pelanggan.
Dengan demikian salah satu tujuan pemberian pelatihan di PT. Bumimulia
Indah Lestari adalah untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan agar dapat
meningkatkan kualitas produk dan tingkat kepuasan pelanggan dapat dijaga serta
ditingkatkan seiring tuntutan pelanggan.
Tertarik dengan permasalahan di atas maka penulis melakukan penelitian ini
dengan merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Adakah pengaruh antara pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan diPT.
Bumimulia Indah Lestari.
2. Bagaimanakah sistim pelatihan karyawan di PT. Bumimulia Indah Lestari
3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:“Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan di PT. Bumimulia Indah Lestari.
B. LANDASAN TEORI
1. Pengintegrasian Sumber Daya Manusia
Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan
perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang sesuai dan saling
menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi
kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting
dan sulit, karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang.
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2. Tujuan dan Sasaran Kinerja
Menurut Gaspersz (2007 : 22), secara singkat tujuan dan sasaran kinerja
disusun harus bersumber pada visi, misi dan rencana strategis perusahaan, hal ini
agar perusahaan dapat mencapai kinerja yang unggul bahkan dapat menyamai atau
melebihi perusahaan-perusahaan kelas dunia. Kinerja individu diarahkan untuk
mencapai tujuan dan sasaran tersebut, sehingga kinerja masing-masing individu
akan mengarah pada tujuan yang sama yaitu rencana strategi perusahaan.
3. Penilaian Prestasi Kerja Karyawan
Penilaian prestasi kerja terdiri dari tiga kriteria, yaitu :
a. Penilaian berdasarkan hasil
Penilaian berdasarkan hasil adalah penilaian yang didasarkan adanya target –
target dan ukurannya spesifik serta dapat diukur
b. Penilaian berdasarkan perilaku
Penilaian berdasarkan perilaku adalah penilaian perilaku-perilaku yang
berkaitan dengan pekerjaan.
c. Penilaian berdasarkan judgement
Penilaian berdasarkan judgement adalah penilaian yang berdasarkan kualitas
pekerjaan, kuantitas pekerjaan, koordinasi, pengetahuan pekerjaan, ketrampilan,
kreativitas, semangat kerja, kepribadian, keramahan, integritas pribadi serta
kesadaran dan dapat dipercaya dalam menyelesaikan tugas.
4. Program Pelatihan
Menurut Schuller dan Jackson di dalam Usmara (2007 : 35), ada beberapa
alternatif metoda pendidikan dan pelatihan yang dapat dilakukan, secara singkat dapat
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. On The Job Training
Yaitu metode pelatihan dimana karyawan diberikan tugas secara langsung oleh
atasannya pada tempat kerja yang sebenarnya. Keberhasilan sistem ini akan
sangat tergantung kepada kemampuan atasan langsung tersebut dalam pemberian
tugas serta pengarahan kepada bawahannya.
2. Off The Job Training
Yaitu metode pelatihan dimana pelatihnya bukan para atasan langsung, tetapi
pelatih khusus. Alasannya terutama adalah untuk menghindarkan para atasan
langsung tersebut dengan tambahan kewajiban dan memusatkan latihan hanya
kepada para ahli dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Mengingat bahwa para
atasan langsung sudah terlalu penuh dibebani oleh tugas sehari-hari sehingga
waktu untuk melatih karyawan baru tidak lagi cukup.
3. On Site Training
Yaitu metode pelatihan yang dilaksanakan diluar jam kerja tapi dengan
menciptakan suasana dan kondisi kerja yang sesungguhnya. Keuntungannya
disamping efektifitas.
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C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Responden dalam penelitian ini adalah karyawan di PT. Bumimulia Indah
Lestari di level Supervisor yang berjumlah 42 orang. Populasi yang diamati dalam
penelitian ini adalah karyawan level supervisor karena di dalam struktur PT.
Bumimulia Indah Lestari, level ini merupakan penentu apakah kebijakan yang
sudah di buat oleh manajemen dapat disampaikan ke level dibawahnya sebagai
pelaksana sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.
Pengambilan jumlah sample di atas didasarkan kepada pendapat dari
Sugiyono (2008:72) yang secara singkat manyampakan bahwa populasi adalah
wilayah yang terdiri dari subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Selanjutnya Sugiyono
menyampaikan bahwa penelitian dengan obyek individu manusia, mengambil
sample paling sedikit 30 orang, hal ini sudah cukup mewakili.
Selain itu Arikunto (2002:112) berkaitan dengan jumlah sample penelitian
menyatakan bahwa untuk pengambilan sample penelitian jika subyeknya kurang
dari 100 maka lebih baik diambil semua, dengan demikian penelitian merupakan
penelitian populasi.
Mengingat jumlah populasi memungkinkan untuk dijadikan sample secara
keseluruhan maka dalam penelitian ini seluruh populasi di jadikan sampel agar data
penelitian diharapkan dapat lebih akurat.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Pelatihan merupakan suatu nilai yang diperoleh dari angket yang di berikan
kepada responden dan merupakan gambaran dari suatu usaha terencana, ditujukan
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan pekerjaan
seseorang, dengan metoda tertentu dan dievaluasi pelaksanaan maupun hasil
pelatihannya dalam upaya meningkatkan kompetensi karyawan agar sesuai dengan
pekerjaannya atau kebutuhan perusahaan sehingga dapat menyelesaikan tugas yang
diberikan dengan baik.
Variabel Pelatihan (X) diukur dengan menggunakan skala likert dengan 5
tingkat jawaban, yaitu :
- Sangat setuju (SS)
Skor 5
- Setuju (S)
Skor 4
- Kurang setuju (KS)
Skor 3
- Tidak setuju (TS)
Skor 2
- Sangat tidak setuju (STS)
Skor 1
Sedangkan prestasi kerja merupakan nilai yang diperoleh dari angket terhadap
responden yang mencerminkan hasil dari suatu pekerjaan atau tingkat kesesuaian
antara hasil kerja dengan standard yang diinginkan oleh perusahaan. Prestasi kerja
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mencerminkan juga pengetahuan seseorang akan pekerjannya dan kecakapan
seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Untuk mengukur prestasi kerja dapat dilihat
dari kualitas hasil pekerjaan seseorang yang meliputi ketepatan waktu, ketelitian
kerja, ketepatan pencapaian tujuan dan kerapian kerja.
Indikator tersebut menjadi dasar penyusunan item instrumen yang berupa
pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden. Jawaban
setiap item instrument menggunakan skala likert dengan 4 skala jawaban yaitu :
-

Baik sekali (BS)
Baik (B)
Cukup ( C )
Kurang (K)
Kurang sekali (KS)

skor 5
skor 4
skor 3
skor 2
skor 1

Tabel 2.1 Kisi – Kisi Instrumen Variabel Pelatihan dan Prestasi Kerja
Variabel
Penelitian
Pelatihan
(Variabel
X)

Konsep Variabel
Usaha terencana untuk
meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan karyawan
dengan metoda tertentu dan
dievaluasi dalam upaya
meningkatkan kompetensi
karyawan agar sesuai
dengan kebutuhan
perusahaan sehingga dapat
menyelesaikan tugas yang
diberikan dengan baik.

No.

Item

Indikator Skala Ukur Instrumen
Perencanaan
pelatihan
Tujuan Pelatihan

Ordinal

1-5

Ordinal

6-10

Program Pelatihan Ordinal
Pelaksanaan
Ordinal
Pelatihan
Evaluasi Pelatihan Ordinal

11-15
16-20
21-25
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Prestasi kerja adalah hasil
dari suatu pekerjaan atau
tingkat kesesuaian antara
hasil kerja dengan standard
yang diinginkan oleh
perusahaan, termasuk di
dalamnya adalah
pengetahuan terhadap tugas
dan hasil kerjanya.

Kualitas
pekerjaan

Ordinal

20

3. Teknik Analisa Data
a. Uji Validitas
Menurut Arikunto di dalam Riduwan (2008: 109), validitas adalah suatu
ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau keshahihan suatu alat ukur.
Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk
menguji validitas alat ukur menggunakan rumus Pearson Product Moment
dilanjutkan dengan uji – t . Jika r hitung lebih besar daripada r table, maka akan
ada korelasi yang nyata antar kedua variabel tersebut sehingga alat ukur ini valid.
rxy 

n. XiYi   Xi  Yi 

n Xi

2



  Xi  n Yi 2   Yi 
2

2



r √ n -2
√ 1- r2
Adapun kaidah keputusannya adalah : Jika t hitung > t table berarti valid
dan sebaliknya jika t hitung < t abel berarti tidak valid

thitung

=

b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah uji untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan variabel/konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu
ke waktu.
Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus Spearman Brown
sebagai berikut :
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r11 = Koefisien reliabilitas internal seluruh item
rb = Korelasi product moment antar belahan ganjil-genap atau awal akhir
Penentuan skor dengan skala Likert dan metode statistik yang digunakan
adalah regresi linier berganda. Pemberian skala dalam kuesioner digunakan
untuk menentukan panjang-pendeknya interval yang ada dalam alat ukur,
sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan
data kuantitatif. Pada penelitian ini, skala pengukuran Likert digunakan
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur
dijabarkan menjadi indikator sebagai titik tolak untuk menyusun item-item
instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item
instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif
sampai sangat negatif seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

No

Tabel 3.1 :
Skala Pengukuran Likert
Pernyataan
Sangat Positif

Sangat Negatif

1.

Sangat Setuju

5

1

2.
3.

Setuju
Kurang Setuju

4
3

2
3

4.
5.

Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju

2
1

4
5

Sumber : Sugiyono (2009)
c. Regresi Linier Sederhana
Regresi Linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun
kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan
umum regresi linier sederhana adalah :
Y‟ = a + bX
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Harga a dihitung dengan rumus :
a=

Y=
X=

Y- bX
∑Y

b=

n∑xy – ∑x ∑y
n ∑ x2 – (∑ x)2

n

n
∑X
n

n

Dimana :
Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan
a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka
peningkatan ataupun penurunan dependen yang yang didasarkan pada
variabel independen
X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu
d. Koefisien Korelasi
Koefisien korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan
hipotesis hubungan dua variabel.
Koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus :
r=

n∑xy – ∑x ∑y
√[n ∑ x2 – (∑ x)2] [n ∑ y2 – (∑ y)2]

Dimana :
r
: Koefisien korelasi antara variabel X dan Y
n
: Banyaknya data
∑X
: Jumlah variabel X
∑Y
: Jumlah variabel Y
2
( ∑X ) : Jumlah kuadrat variabel X
( ∑Y2 ) : Jumlah kuadrat variabel Y
( ∑X )2 : Kuadrat dari penjumlahan variabel X
( ∑Y )2 : Kuadrat dari penjumlahan variabel Y
∑XY : Jumlah perkalian variabel X dan Y
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Tabel 3.2 :
Pedoman Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199
Sangat rendah
0,20 – 0,399
Rendah
0,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,8 – 1,000
Sangat Kuat
Sumber: Sugiyono (2009)
e. Koefisien determinasi
Koefisien determinasi adalah kuadarat dari koefisien korelasi ( r 2 ).
Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varian yang terjadi pada variabel
dependen dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi pada variabel independen.
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh
pelatihan (variabel X) terhadap prestasi kerja ( variabel Y).
Koefisien determinasi ( Kd ) dapat dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
Kd = r2 x 100 %
Dimana :
Kd = Koefisien Determinasi
r
= Koefisien korelasi
f. Uji Hipotesis
Untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh melalui perhitungan
korelasi maka harus dilakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan atau
menguatkan hasil yang telah diperoleh dengan cara sebagai berikut :
a. Hipotesis Statistik
Ho = 0 : Berarti tidak terdapat hubungan antara pemberian pelatihan terhadap
prestasi kerja karyawan
Ha ≠ 0 : Berarti terdapat hubungan antara pemberian pelatihan terhadap
prestasi kerja karyawan
b. Perhitungan t hitung dan ttabel
Setelah ditentukan nilai r maka untuk mengetahui apakah penelitian yang
dilakukan akan menerima hipotesis atau sebaliknya maka digunakan rumus
hipotesis dengan menggunakan uji signifikan korelasi atau yang dikenal dengan
uji t (t-test), α = 0.05 atau 5% (tingkat signifikasi),
dk = n-2.
Langkah terakhir dari analisa untuk menguji kebenaran hipotesis maka
digunakan thitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
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Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :
Jika thitung ≥ ttabel
: Maka Ho ditolak, Ha diterima artinya terdapat
pengaruh antara variabel pelatihan (X) dengan
variabel prestasi kerja (Y)
Jika thitung ≤ ttabel
: Maka Ho diterima, Ha ditolak artinya tidak terdapat
pengaruh antara variabel pelatihan (X) dengan
Variabel prestasi kerja (Y)
D. PEMBAHASAN
Persamaan regresi linier sederhana di atas dapat di artikan bahwa apabila nilai
pelatihan bertambah 50 maka akan dapat meningkatkan nilai prestasi kerja karyawan
sebanyak 40.34.
Analisis korelasi yang ada, di dapat r sebesar 0,8572 dan untuk mengetahui
tingkat keeratan antara variabel pemberian pelatihan dengan prestasi kerja karyawan
dapat dilihat dari tabel 3.3. Tabel pedoman Interprestasi Terhadap Koeffisien Korelasi
Kontribusi pemberian pelatihan (X) terhadap naiknya prestasi kerja karyawan
(Y) adalah sebesar 73.48 %, sedangkan selisihnya adalah 26.52 % merupakan faktorfaktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.
t hitung sebesar 10,53. Selanjutnya dicari nilai t tabel dengan taraf kesalahan α =
5% ( ρ=0,05) uji dua pihak dengan dk = n-2, dari tabel diperoleh nilai t tabel sebesar
2,021. Dengan dibandingkan antara t hitung dan t tabel diperoleh bahwa t hitung lebih
besar dari t tabel
( 10,53 > 2,021). Dengan demikian H0 ditolak, sehingga
kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan dengan
prestasi kerja karyawan pada PT. Bumimulia Indah Lestari.
E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari hasil analisa data diatas, untuk kasus penelitian ini telah terbukti bahwa
variabel pelatihan dan variabel prestasi kerja karyawan terdapat pengaruh yang
bersifat sangat. Untuk besar kecilnya pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja dapat
diprediksi melalui persamaan regresi Y = -10.31 + 1.013 X . Hal ini memberikan
implikasi bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja karyawan di PT.
Bumimulia Indah Lestari maka faktor pemberian pelatihan perlu dipertahankan dan
ditingkatkan untuk dapat meningkatkan prestasi kerja karyawannya..
Dengan peningkatan pelatihan baik secara kuantiítas maupun kualitas
pelatihan maka diharapkan akan dapat meningkatkan pula prestasi kerja karyawan.
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Prestasi kerja karyawan di PT. Bumimulia Indah Lestari dipengaruhi oleh pemberian
pelatihan sebesar 73.48 % sedangkan sisanya 26.52 % dipengaruhi oleh faktor
lainnya yang tidak diteliti seperti misalnya motivasi, kemampuan individu, jenjang
pendidikan formal dan lain sebagaimya.
Temuan penelitian ini menginformasikan bahwa pemberian pelatihan
mempunyai kaitan yang positif terhadap prestasi kerja karyawan. Dengan demikian
pemberian pelatihan akan membentuk profesionalisme karyawan yang menunjukkan
suatu tindakan pekerjaan yang berdampak positif bagi prestasi verja karyawan.
Pemberian pelatihan yang baik akan meningkatkan prestasi kerja karyawan sehingga
akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan secara umum, dan pada
ahirnya akan menentukan kemajuan perusahaan.
2. Saran –Saran
a. Pelatihan di PT. Bumimulia Indah Lesari sudah cukup baik, namun untuk
mengetahui efektifitas dari pelatihan perlu di lakukan evaluasi efektifitas
penerapan materi pelatihan di dalam pelaksanaan tugas karyawan sehari-hari,
sehingga diharapkan akan dapat diketahui seberapa jauh manfaat suatu materi
pelatihan dan tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk perbaikan.
b. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teori maka disarankan kepada
PT.
Bumimulia Indah Lestari agar menaruh perhatian kepada upaya pemberian
pelatihan kepada karyawan sesuai dengan kebutuhannya sebagai upaya untuk
meningkatkan prestasi kerja karyawan dan meningkatkan kemampuan karyawan
sehingga mereka dapat menyelesaikan tugasnya dan bahkan siap untuk menerima
tugas lain yang lebih berat dengan melalui promosi pada masa yang akan datang.
c. Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelatihan di PT. Bumimulia Indah lestari
perlu dibuatkan materi pelatihan standar yang akan diberikan oleh perusahaan dan
disosialisasikan ke seluruh departemen yang ada, sehingga setiap departemen
dapat mengusulkan siapa peserta training dari departemen terkait. Dengan
demikian maka jadwal kebutuhan training dari tiap departemen dapat lebih terarah
dan dapat di realisasikan.
d. Metode pelatihan untuk level manajemen baik low manajemen maupun midle
manajemen perlu di kombinasikan antara pelatihan di dalam kelas dengan
pelatihan di luar kelas untuk penerapan langsung dari materi training yang
diberikan di dalam kelas.
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PENGARUH PENEMPATAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN
PADA PT. INDONESIA MULTI COLOUR PRINTING DI
CILEUNGSI-BOGOR
Mutdi Ismuni
Dosen STIE Pertiwi - Bekasi
Jl. Ir. H. Juanda No. 133 Bekasi Telp. 021 - 8808264

Abstrak
Sumber Daya Manusia penempatan sesuai dengan keahlian dan pengatahuan yang
baik agar karyawan memiliki prestasi yang baik dalam bidang dan keahlian masing-masing.
Dari hasil penelitian terhadap 78 orang jumlah karyawan yang ada, kemudian dari
populasi tersebut tidak semuanya dijadikan sampel, tetapi hanya 30 orang saja yang
dijadikan sampel dari populasi tersebut, Metode analisis data yang digunakan adalah
analisa regresi, yaitu untuk mengatahui seberapa besar pengaruh penempatan kerja
karyawan terhadap prestasi kerja karyawan, kemudiaan analisa koefisien korelasi yaitu
untuk mengatahui seberapa erat hubungan antara pengaruh penempatan kerja karyawan
terhadap prestasi kerja karyawn, analisis koefisien determinasi untuk mengatahui besaran
kontribusi penempatan kerja karyawan terhadap prestasi kerja karyawan dan uji t untuk
mengatahui pengaruh yang ditimbulkan dari penempatan kerja karyawan (X) terhdapa
prestasi kerja karyawan (Y). Dari penelitian menujukan bahwa ada hubungan posiif antara
penempatan kerja karyawan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Indonesi Multi
Colour Printing, yang dibuktikan hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan
analisis regresi penulisan memperoleh nilai regresi yaitu Y = 7,724+0,194X. Pengertian
persamaan bernialai 7,724 satuan, sedangkan apabial terjadi peningkatan pengaruh
penempatan kerja karyawan sebesar satu satuan, maka akan mempengaruhi prestasi kerja
karyawan sebesar 0,194 satuan. Hubungan antara penempatan kerja karyawan (X) terhadap
Prestasi kerja karyawan (Y) sebesar 0,726. Nilai kofisien korelasi (r = 0,726) menujukan
bahwa hubungan ini kuat dan positif. Sedangkan besaran kontribusi variabel (X) terhadap
variabel (Y) pada koefisien determinasi sebesar 0,527 berarti 52,7% menujukan bahawa
penempatan kerja karyawan mempunyai pengaru besar 52,7% terhadap prestasi kerja
karyawn, sisanya 47,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian
ini. Untuk mengatahui pengaruh yang ditimbulakan penempatan kerja karyawan terhadap
prestasi kerja karyawan digunakan dengan analisis Uji t yang menujukan t hitung sebear
5,590 > t tabel 2,048 dengan taraf nyata a 5% , maka kesimpulan Ho ditolak dan Ha
diterima, Artinya, terhadap pengaruh yang berarti antara penempatan kerja karyawan
dengan prestasi kerja karyawan.
Keywords : Penempatan Kerja dan Prestasi Kerja
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Dalam menghadapi arus globalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
memegang peranan yang sangat dominan dalam aktifitas atau kegiatan perusahaan.
Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan yang di tetapkan
sebelumnya sangat tergantung pada kemampuan Sumber Daya Manusianya
(karyawan) dalam menjalankan tugas-tugas yang di berikan kepadanya. Oleh karena
itu, setiap perusahaan perlu memikirkan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk
mengembangkan Sumber Daya Manusianya agar dapat mendorong kemajuan bagi
perusahaan dan bagimana caranya agar karyawan tersebut memiliki produktivitas
yang tinggi, sehingga untuk mencapai tujuan dari perusaan sangat tergantung pada
bagaimana karyawan dapat mengembangkan kemampuan baik dalam
megembangkan pengatahuan, keahlian, maupun sikapnya.
Hal tersebut diperlukan supaya produktivitas kerja dari para karyawan dapat
meningkat, karyawan mempunyai kecermatan dalam pelaksanaan tugas karyawan
yang mempunyai pengatahuan, keahlian, dan sikap yang baik kerja secara optimal,
sehingga perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang lebih dalam
mengelola sumber daya manusia dapat lebih efektif dan efisien, salah satu aspek
penting dalam mengelola sumber daya manusia dalam perusaan
PT. Indonesia Multi Colour printing penempatan karyawan sering kali tidak
tepat di tempatan yang bukan ahlinya, dan mengakibatkan prestasi kerja karyawan
menurun dikarnakan karyawan tidak mempunyai keahlin, seharusnya penempatan
karyawan merupakan serangkaian langkah kegianatan yang dilaksanakan untuk
memutuskan apakah tepat atau tidaknya seorang karyawan ditempatan pada posisi
tertentu yang ada didalam perusaan. Penempatan yang tepat merupakan cara untuk
mengoptimalkan pengatahuan. Keterapilan, dan siakap menuju prestasi kerja bagi
karywan itu sendiri. Penempatan merupakan proses atau pengisian atau penugasan
kembali karyawan pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda.
penugasan ini dapat berupa penugasan yang pertama untuk karyawan yang baru di
rekrut, tetapi juga dapat melalui promosi, penglihan ( transfer), dan penurunan
jabatan (demosi), atau bahkan pemutusan hubungan kerja, Dikatan demikian karena
sebagaimana halnya dengan pegawai baru, pegawai lama pun perlu direkrut secara
internal, perlu dipilih dan biasanya juga menjalani programpengenalan sebelum
mereka di tempatan pada posisi baru.
PT. Indonesia Multi Colour Printing merupakan perusaan dibidang
pembuatan kemasan logam antara lain mencakup produksi: processed food,cans
(three piece welded & DRD), beverage cans, crown cark, general containers,
aerosol cans, tnplate ends, coll cating, fancy cans and metal lithographic printing.
PT. Indonesia Multi Colour Printing ini mempuyai visi dan misi menjadi 5
TOP perusaan kaleng terbesar di Asia Tenggara, sehingga Mengembangkan
kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci keberhasian
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untuk mencapai visi dan misi PT. Indonesia Multi Colour Printing sejalan dengan
visi dan misi dan strategi perusaan untuk menjadi perusaan kelas dunia dibidang
pembuatan kaleng, perlu diterapka upaya yang lebih fokus dalam pengembangan
SDM secara konsisten dan terus menerus.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Seberapa besar pengaruh Penempatan kerja terhadap Prestasi kerja karyawan
pada PT. Indonesia Multi Colour Printing?
3. Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan dimaksud untuk memberi kerangka landasan arah dan acuan di
dalam membahas, menganalisa, serta mengevaluasi permasalahan. Adapun
tujuan penulis pada perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh penempatan kerja terhadap prestasi kerja karyawa
Pada PT. Indonesia Multi Colour Printing.
B.

LANDASAN TEORI
a. Pengertian Penempatan Kerja Karyawan
Menurut Dadang Sunyoto (2012:122) menyatakan: “Penempatan
Karyawan adalah proses atau pengisian jabatan atau penugasan kembali
pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda.”
Wilson Bangun (2012:159) menyatakan penempatan sebagai berikut:
“Penempatan (Placement) berkaitan dengan penyesuaian kemampuan dan bakat
sseseorang dengan pekerjaan yang akan dikerjakannya. Suatu tugas manejer
yang penting untuk menempatkan orang sesuai dengan pengatahuan,
keterlampilan, dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan
pekerjaan.”
b. Maksud dan Tujuan Penempatan Karyawan
Perusahaan menempatakan karyawan dengan berbagai tujuan antara lain:
a. Pengembngan karyawan, biasanya untuk mengmbangkan kemampuan
karyawan agar semakin mandiri dan bertanggung jawab dalam skala yang
lebih kecil. Dalam hal ini terkadang disertai dengan promosi.
b. Kebutuhan perusaan, dalam hal ini biasanya perusahaan menempatkan
karyawan dengan maksud pengembangan cabang baru atau membuka
sesuatu jenis usaha baru dilokasi yang baru. Hal ini sesuai dengan rencana
strategis perusaan dalam meningkatakan bisnisnya.
Penempatkan karyawan merupakan salah satu tugas dari departemen
manajemen sumber daya manusia. Penempatan yang tepat, merupakan faktor
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strategis bagi perusahaan yang hasilnya dapat dilihat dari kinerja karyawan
maupun kinerja organisasi tersebut.
c.

Program Penempatan Kerja
Perusaan menginformasikan para karyawan adanya kualifikasi dan
pembukaan kesempatan kerja yang belum terisi. Pengumuman penempatan
kerja mendukung karyawan yang berkulifikasi untuk melamar. Informasi
tersebut bisa juga diumumkan melalui papan pengumuman, bululetin, surat
kabar, atau e-mail. Peluang kerja ini merupakan hasil analisa pekerjaan dan
beban yang ada dalam perusaan. Kemudian melalui nominasi diri atau
rekomodasi penyelia, karyawan yang berminat dalam program ini atau
rekomodasi dari penyelia, karyawan yang berminat ini segera melapor
kedepartemen sumber daya manusia dan melamar.
Maksud dari program ini adalah mendorong para karyawan untuk
mncari promosi dan pengalihan kerja yang membantu departemen sumber daya
manusia mengisi posisi dari dalam dan memenuhi tujuan personal karyawan.
Tidak semua pekerjaan yang terbuaka ditempatkan. Disamping posisi tempat
jabatan, manger senior dan staf puncak mungkin diisi oleh mereka yang sangat
berprestasi atau berjasa atau rekrutmen dari luar. Penempatan pekerjaan sangat
umum terjadi diantara posisi yang lebih rendah seperti klerk, dan penyelia.
Akan tetapi dalam hal ini semakin tinggi tingkat pekerja yang ditempatkan,
membantu perusaan memenuhi rencana kegiatan yang telah disepakati dan
menjadi sebuah kesepkatan yang adil bagi karyawan. Apabiala tingkat pekerja
lebih rendah terisi tanpa diketahui, para karyawan yakin bahwa mereka
diizinkan melamar melalui program tersebut. Oleh karena itu, departemen
sumber daya manusia dalam membuat aturn program penempatan pekerjaan
penting untuk diketahui seluruh karyawan dan ditindak lajuti secara taat asas.

d.

Kendala – Kendala Penempatan
Faktor kendala yang dapat mempengrui produktifitas dan kepuasan tenag
kerja sangat mungkin mengakibatkan karyawan baru keluar setelah beberapah
bulan pertam. Perputaran karyawan awal ini adalah sesuatau wajar. Hal ini
justru akan bermanfaat jika itu terjadi diantara karyawan baru yang merasakan
bahawa perusahaan atau pekerjaannya tidak tepat untuk mereka. Dengan
demikian perusaan akan segera mencari jalan keluar terbaik, melalui dari
penarikan tenaga kerja seleksi dan persiapan penempatan karywan baru. Jadi
kendala penempatan karyawan ada dua, yaitu ketidakcocokan dan perputaran
karyawan baru.
1. Ketidakcocokan
2. Perputaran Karyawan Baru
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Faktor-faktor yang dipertimbangan dalam penempatan tenaga kerja
Untuk menempatkan tenaga kerja yang lulus seleksi, manajer tanpa
kerja harus mempertimbangkan beberapa faktor yang mungkin sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan perusaan. Manajer tenaga kerja yang
profesional selalu jeli terhadap krakteristrik dan kualifikasi yang dimiliki para
tenaga kerja yang akan ditempatkan dalam satu tugas dan perkerjaan tertentu.
Oleh karna itu sebelum menempatakan tenaga kerja di tempat mereka harus
bekerja perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain Latar belakang
Pendidikan dan prestasi akademis, pengalam, kesehatan fisik dan mental,
status perkawinan dan usia.

f. Sistem Penempatan Tenaga Kerja
Sistem Penempatan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai
rangkain komponen ketenga kerjaan, khusunya dalam menempatakan tenga
kerja yang tepat pada posisi yang tepat. Dan dirancang dapat mencapai daya
guana dan hasil guna yang sebesar-besar dengan rencana yang telah
ditetapkan sebelumnya.
1. Haruslah terdapat maksud atau tujuan dalam merancang sistem
penempatan tenaga keja
2. Haruslah terdapat pendekatan atau susunan komponen ketenga kerjaan
3. Masukan informasi ketenagakerjaan yang tersedia harus dialokasikan
sesuai dengan rencan yang telah diketapkan terlebih dahulu.
Sistem penempatan ketenaga kerja harus dirancang, yaitu komponen
ketenagakerjaan harus diataur dalam beberapa perpaduan atau kombinasi
guana mencapai tujuan yang diharapakan. Intruksi oprasional ini semuanya
telah dirancang, siapkan tenga kerja dipekerjaan Masukan informasi tenaga
kerja dan material digunakan dalam pengolahan keluaran.
g.

Prosedur Penempatan Kerja
Dalam setiap kegiatan diperlukan tahapan yang harus dilalui dalam
pelaksanaannya tahapan tersebut merupakan urutan kronologis yang
dilaksanakan tahap demi tahap (step by step) tanpa meninggalkan prinsip
dan azas yang berlaku. Prosedur penempatan tenga kerja merupakan urutan
kronologi untuk menemukan tenaga kerja yang tepat pada posisi yang tepat
pula.
Prosedur penempatan kerja yang di ambil merupkan keluaran
pengambialan keputusan (decision making)myang dilakukan manajer SDM,
khususnyambagian penempatan tenaga kerja, baik yang telah diambil
berdasarkan pertimbangan rasional maupun objektif ilmiah. Pertimbangan
rasional dalam mengmbil keputusan untuk menempatkan tenaga kerja
merupakankeluran pengmbilan keputusan yang didasarkan atas paksa
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keterangan, dan data yang dianggap represetif. Artinya, Pengambialan
keputusan dalam penematan tenaga kerja tersebut atas dasar hasil seleksi
yang telah manajer SDM, khususnya bagian seleksi tenaga kerja.
h. Pengertian Prestasi
Melayu S.P. Hasibuan dalam buku M. Yani (2012:117) menyatakan:
mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatau hasil kerja yang dicapai
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang
didarkan atas kecakapan, pengalam dan kesungguahan serta waktu.
i. Faktor - faktor yang mempengaruhi prestasi kerja
Faktor yang mempengarui kinerja (prestasi kerja) adalah faktor
kemampuan (ability) dan faktor motifasi (motivation.). Hal ini sesuai dengan
pendapat Keith Davis, (1964:484) yang merumuskan bahwa:
- Human performance = ability + motivation
- Motivation
= Attitude + situation
- Ability
= knowledge +skill
a.
b.

Faktor Kemampuan
Faktor Motivasi

C. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumskan, perlu
ditetapkan populasi penelitian secara jelas dengan berbagai pertimbagan. Karena
tujuan penelitian ini untuk indentifikasi dan melakukan pengukuran pengaruh
penempatan terhadap prestasi kerja karyawan, maka populasi penelitian ini dibatasi
pada lingkup PT. Indonesia multi colour printing di bagian general line yang adan
dilingukngan tersebut yang berjumlah 78 orang karyawan, kemudian diambil
sample dari populasi tersebut sebnyak 30 orang karyawan.
2. Pengukuran Variabel: Devinisi Operasional
Pengertian penempatan menurut Wilson Bangun (2012:122) sebagai berikut:
“Penempatan merupakan proses atau pengisian jabatan atau penugasan kembali
pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Penugasan ini
dapat berupa penugasan pertama untuk karyawan yang baru direkrut, tetapi dapat
juga promosi, pengalihan ( transfer), dan penurunan jabatan (demosi) atau bahkan
pemutusan hubungan kerja”
Pengertian prestasi kerja Anwar Prabu Mangkunegara (2011:62) sebagai berikut:
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Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya.
Bertolak dari pengertian penempatan dan prestasi kerja karyawan tersebut, maka
sebelum: penelitian yang lebih rinci sehingga dapat mempermudah dalam
pelaksanaan penelitian. Operasionalisasi variable secara rinci dari penelitian ini
dilihat table 3.4 dibawah ini:
Table 2.1
Definisi oprasional
No.
1

Variabel
Variabel bebes
(X)

Sub- Variable

Indikator

No. Instrumen

1. Promosi

a. Prestasi kerja
b. disiplin kerja

1,2
3,4

2. Pengalihan

a. Alih tugas
b. Ahlih tempat

5,6
7,8

3. Penurunan
jabatan

a. Prestasi kerja yang
kurang memuaskan
b. Promosi yang gagal
c. Kapasitas karyawan
yang kurang

Penempatan kerja

9,10
11,12,13
14,15

Variabel Terkait
2 (Y)
Prestasi kerja

1. Kuantitas kerja

2. Kualitas kerja

a. Hasil yang di capai
lebih baik
b. Peningkatan pendapatan
perusaan
a. Standar hasil kerja
b. Kualitas produk yang
di hasilkan
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3. Tanggung
Jawab

a. Menyelesaikan pekerja
tepat waktu
b. Tidak menunda-nunda
pekerjaan
c. Pekerjaannya sesuai
dengan target

9,10
11,12
13,14,15

Sumber: Wilson bangun (2012:122), Anwar Prabu Mangkunegara (2011:62).

3. Teknik Analisa Data
Sebagai mana diuraikan dalam pembahasan sebelum bahwa variable yang menjadi
fokus dalam penelitian ini adalah penempatan kerja ( X ) sebagai Variable
independen dan variable Prestasi kerja karyawan ( Y ) sebagai variable dependen.
Adapun analisa datanya adalah sebagai berikut:
1. Analisa Regresi Linear Sederhana
Regresi sederhana di dasrkan pada hubungan fungsional ataupun kausal
satu variable independen dengan satu variable dependen. Persamaan unum
regresi liniear adalah:
Y’= a + b X
Dimana:
Y‟
: Variable terkait
X
: Variable Bebas
a
: Insentip
b
: Koefisien Regresi atau slop
Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:
a = ( ∑∑ ᵢ) ( ∑( ᵢ ² ) – ( ∑∑ ᵢ ) (∑( ᵢ Y ᵢ )
n ∑∑ ᵢ ² – ( ∑∑ ᵢ) ²
b = n ∑ X ᵢ Y ᵢ – ( ∑ X ᵢ )( ∑ Y ᵢ )
n ∑ X ᵢ ² – (∑ X ᵢ) ²
Sumber : sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D (2009:188)

2.
Analisa Koefisien Korelasi
Untuk mengatahui tingkat erat atau kuatnya hubungan antara variable bebas (X)
terhadap Variable terkait (Y), mengunakan rumus sebagai berikut:
n ∑ XiYi – ( ∑ Xi) ( ∑ Yi )
r

=

(n Xi 2 ))   Xi  )(. (nYi 2 )Yi 
2

2
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Keterangan :
r
: Koefisien korelasi
X
: Variabel bebas
Y : Variablel terkait
n
: Jumlah sample
Pedoman Interperstasi koefisien Korelasi
Interval Kofisien
Tingkat hubungan
0,00 - 0,199
0,02 - 0,399
0,04 - 0, 599
0,60 - 0,779
0,80 - 1,000

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat

Sumber: sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (2012:250)

3.

Analisa Koefisien Determinasi
Kofisien determinasi digunakan untuk mengatahui berapa persen pengaruh
atau kontribusi variable (X) terhadap Variabel terkait (Y) dengan rumus sebagai
berikut:
KD = r² X 100%
Keterangan:
KD
: Koefisien determinasi
r
: Koefisien korelasi spearman

4. Uji Kerberatian Korelasi (Uji t)
Untuk menetukan atau menyimpulkan hasil penelitian ini, maka perlu diuji
terlebih dahulu apakah r ( Koefisien Korelasi ) yang telah ditentukan diatas berarti
atau tidak. Untuk mengatahui keberartian koefisien korelasi tersebut digunakan uji t
dengan rumus berikut:

t tabel = t ( a ) ( n-2)
Keterangan:
n-2: derajat kebebasan
n : banyak data
2 : jumlah variabel
Kreteria pengujian:
Ho diterima jika : t hitung kurang t tabel
Ho ditolak jika : t hitung kurang t tabel
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D. PEMBAHASAN
Analisa Regresi tersebut didapat nilai a dan b sehingga pengaruh penempatan
kerja karyawan (X) terhadap prestasi kerja karyawan (Y) dapat di notasikan dengan
persamaan regresi Y = 7,724 + 0,914 X. Pengertian persamaan tersebut adalah apabila
tidak ada pengaruh penempatan kerja (X=0), maka prestasi kerja karyawan akan
bernilai sebanyak 7,724 satuan. Namun apabila terjadi peningkatan satuan atau unit
variabel penempatan kerja karyawan (X=1), maka akan dipengaruhi peningkatan
prestasi kerja karyawan sebesar 0,914 satuan.
Analisis koefisien korelasi (r) diatas dapat diperoleh r sebesar = 0,726 maka
dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penempatan kerja karyawan terhadapa
prestasi kerja karyawan kuat dan positif, karena seperti yang tertera pada tabel
pedoman interprestasi diatas nilai r sebesar = 0,726 berada diantara interval koefisien
korelasi 0,60 – 0,799. Hal tersebut mengdetifikasikan bahwa penempatan kerja
karyawan kuat dan positif terhadap prestasi kerja karywan.
Nilai koefisien determinasi sebesar 52,7%
hal ini menujukan bahwa
penempatan kerja karywan mempunyai pengaruh sebesar 52,7% terhadap prestasi
karyawan. Sedangkan sisanya 47,3% dipengaruhi oleh faktor lain.
Nilai t tabel = (2,048), maka kesimpulannya Ho ditolak dan Ha diterima.
Artinya, terdapat pengaruh yang berarti antara penempatan kerja karyawan dengan
prestasi kerja karyawan pada PT. Indonesia Multi Colour Printing.
Untuk lebih jelasnya, di gambarkan dalam bentuk kurva sebagai berikut :
Daerah Distribusi “T”

Daerah Ho
ditolak

daerah
Ho ditolak
Ha diterima
Daerah Ho
ditrima

-5.590

-2.048

2.048

5.590

Berdasarkan Perhitungan dan gamar, maka dinyatakan bahwa t hitungjatuh pada daerah
penolakan Ho, maka dapat dinyatakan hipotesis nol yang dinyatakan tidak ada hubungan
antara pengaruh penempatan kerja karyawan terhadap prestasi kerja karyawan ditolak dan
hipotesis alternatif diterima.
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E. KESIMPULAN DAN SARAN
1.Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasn tetang pengaruh penempatan kerja karyawan
terhadap prestasi kerja karyawan, maka dapat diambil kesimpulan:
a. Hubungan antara penempatan kerja karyawan (X) dan prestasi kerja karyawan
adalah 0,726 nilai koefisien korelasi ( r = 0,726 ) menunjukan bahawa hubungan ini
kuat dan fositif.
b. Pengaruh penempatan kerja karyawan dan prestasi kerja karyawan dapat ditunjukan
dengan persamaan regresi sederhana yaitu : Y = 7,724 + 0,914 X. Pengertian
persamaan tersebut adalah apabila tidak ada pengaruh penempatan kerja karyawan
maka prestasi kerja karyawan akan bernilai 7,724 satuan. Sedangkan apabila terjadi
peningkatan pengaruh penempatan kerja sebesar 0,914 satuan.
c. Sedangkan besar kontribusi variabel (X) terhadap variabel (Y) pada koefisien
determinasi sebesar 0,527 berarti 52,7% prstasi kerja karyawan tersebut dipengaruhi
oleh hubungan penempatan kerja karyawan, sisanya sebesar 47,3% dipengaruhi
oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
d. Prestasi karyawan dipengaruhi hubungan penempatan kerja karywan dapat dilihat
dari Uji t yang menunjukan “t” hitung sebesar 5,590 > t tabel (0,05) = 2.048, maka
Ho ditolak dan diterima.
Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hubungan penempatan kerja
karyawan mempunyai pengaruh terhadap prestasi karyawan dengan signifikasi dan
transparan memberikan kontribusi terhadap variabel dan hipotesis, maka dapat dikatakan
bahwa dalam upaya mencapai suatu tujuan. Peraturan kegiatan dalam organisasi adalah
wahana dalam upaya mencapai suatu tujuan. Peraturan kegiatan dalam organisasi dalam
upaya mencapai tujuan itu disebut manajemen yang membentuk dan mewarnai perilaku
organisasi.
2.Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian, selanjutnya untuk memberikan masukan yang
berguna bagi keberhasilan pelaksanaan pekerjaan pada PT. Indonesi Multi Colour
printing, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulisan memberikan saransaran yang diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam membuat kebijakan di
lingkungan perusahaan. Saran-saran tersebut diantara lain:
a. Karena pengaruh penempatan kerja karyawan besar pengaruhnya khususnya
karyawan banyak maka kapasitasnya karyawan kurang maka apa boleh buat
perusahaan harus mengurai karyawan, jika perusahaan tidak melakukan tersebut
maka karyawan akan terberkalai
b. Karyawan yang yang selalu menyelesaikan sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh
perusahaan, sebaliknya jika persahaan tidak melakukan hal tersebut, maka akan
berpengaruh bagi perushaan.
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