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ABSTRAK 
 

 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pelatihan, motivasi 
intrinsik dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan. Identifikasi dan analisis 
pelatihan, motivasi intrinsik dan kompensasi finansial secara signifikan pada kinerja 
karyawan.  

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai survei dengan metode analisis deskriptif 
dengan mengambil sampel dan kuesioner sebagai data utama. Sampel dalam penelitian 
ini adalah Group Retail and Publishing PT. Kompas Gramedia, divisi merchandising 
book, merchandising non book dan marketing , Jakarta. 

Pengambilan sampel dan hasil analisis menggunakan produk statistik dan solusi 
layanan (SPSS) dan hasilnya akan diringkas sebagai berikut: 1) Pelatihan memiliki 
pengaruh positif dan signifikan pada Group Retail and Publishing PT. Kompas Gramedia 
divisi merchandising book, merchandising non book dan marketing, Jakarta. 2) Motivasi 
intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Group Retail and Publishing PT. 
Kompas Gramedia divisi merchandising book, merchandising non book dan marketing , 
Jakarta. 3) Kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Group 
Retail and Publishing PT. Kompas Gramedia divisi merchandising book, merchandising 
non book, dan marketing, Jakarta. 

 

 

Kata kunci: Pelatihan, Motivasi Intrinsik, Kompensasi Finansial dan Kinerja Kerja 
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ABSTRACT 

 

This study aims to identify and clarify the impact of the training, motivation and 
compensation financial on job performance. Identify and analyze the training, motivation 
intrinsic and compensation financial significantly on job performance. 

The study is classified as a survey with descriptive analysis method by taking 
samples and questionnaire as the main data. The sample in this study is a Group Retail 
and Publishing PT. Kompas Gramedia division merchandising book, merchandising non 
book and marketing, Jakarta. 

The sampling and analysis results using Statistical Product and Service Solutions 
(SPSS) and the results will be summarized as follows: 1) Training has a positive and 
significant effect on Group Retail and Publishing PT. Kompas Gramedia division 
merchandising book, merchandising non book and marketing, Jakarta. 2) Motivation 
intrinsic has positive and significant effect on Group Retail and Publishing PT. Kompas 
Gramedia division merchandising book, merchandising non book and marketing, 
Jakarta. 3) Compensation financial has positive and significant effect on Group Retail 
and Publishing PT. Kompas Gramedia division merchandising book, merchandising non 
book and marketing. 

 

 

Keywords: Training, Motivation Intrinsic, Compensation Financial and Job 

Performance 
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       BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

   

 Persaingan dunia bisnis yang semakin pesat, dan teknologi yang semakin maju 

memberikan tantangan yang sangat besar bagi perusahaan. Perusahaan dituntut untuk 

selalu meningkatkan kinerjanya agar dapat mempertahankan kekuatan dalam 

persaingan di era globalisasi. 

PT. Kompas Gramedia merupakan suatu perusahaan yang menghasilkan 

produk koran, tabloid, majalah, buku dan produk media cetak lainnya yang didukung 

dengan mesin cetak yang berteknologi tinggi agar tidak kalah bersaing dengan 

perusahaan di bidang percetakan yang lain. PT. Kompas Gramedia terdiri dari banyak 

unit yang memiliki peran penting dalam perusahaan, khususnya dalam bagian 

merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and Publishing.  

Salah satu indikator keberhasilan pengelolaan SDM adalah ditemukannya 

karyawan yang berpotensi dan berkinerja unggul diantara puluhan ribu karyawan lain. 

PT. Kompas Gramedia menggunakan kerangka Corporate University (CorpU) artinya 

pengembangan SDM tak hanya memberikan pengembangan untuk suatu kelompok 

karyawan dalam suatu waktu saja, melainkan harus mampu mendorong proses 

pembelajaran dan pengembangan sampai dengan tingkat organisasi untuk mencapai 

visi misi perusahaan.  
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Siapnya para talent akan menjadi kunci dalam kesiapan perusahaan untuk 

menghadapi gelombang disegala era perubahaan. Setiap karyawan berhak atas 

pengembangan kompetensi, baik soft maupun hard competencies. Implementasi 

CorPU yang efektif akan mendorong terciptanya budaya belajar sampai dengan 

tingkat organisasi. (Agung Adiprasetyo CEO Kompas Gramedia dan Sigit Suryanto 

Corporate Human Resources Director, 2015). 

Buku-buku yang masuk ke TB Gramedia adalah buku-buku yang memiliki 

nomor ISBN. Dengan demikian, buku yang masuk sudah pasti telah diajukan ke 

Perpustakaan Nasional RI. Data dua tahun terakhir yaitu 2013 dan 2014 terdapat 

angka penerbitan buku di Indonesia di atas 30.000 judul dalam setahun. Berdasarkan 

ini data yang diperoleh dari TB Gramedia dan Perpustakaan Nasional RI: 

 

                          Gambar 1.1 Penerimaan Peneribitan Judul Baru 

Membandingkan hasil survei terhadap judul buku yang beredar di TB 

Gramedia maka bisa disimpulkan bahwa TB Gramedia menampung sebesar 61% dari 

seluruh buku umum yang beredar di Indonesia. Sebanyak 36% lainnya beredar 

melalui toko buku kecil, perwakilan penerbit, proyek pengadaan buku, dan direct 

selling.  
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Hasil survei yang telah dilakukan didapat angka sebagai berikut: 

           

                              Gambar 1.2 Penerbit Besar, Menengah, Kecil 

Buku pelajaran sebagian besar dipasarkan lewat penjualan langsung. Data di 

TB Gramedia memperlihatkan penjualan buku pelajaran atau buku sekolah pada tahun 

2014 menyumbang 12,04% dengan jumlah eksemplar terjual hanya 3.427.888 

eksemplar. Penjualan ini menempati peringkat keempat setelah buku anak, buku 

religispiritual, dan buku fiksi (Trim, Gafar, & Mujib, 2015). 

Keternagakerjaan, mengemukakan pelatihan adalah keseluruhan kegiatan 

untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, 

produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian 

tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan (Pasal 1 ayat 9 

UU No. 13 Tahun 2003). 

Alasan pelatihan perlu untuk dilakukan dalam suatu perusahaan agar 

karyawan tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan job desc 

nya masing-masing, meningkatnya produktivitas dan untuk menyesuaikan dengan 

peraturan yang ada dalam perusahaan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Katarina Ani Kristianingrum selaku 

divisi Learning and Development di Group Of Retail and Publishing (GORP) pada 

tanggal 9 Maret 2018, pelatihan di Group Of Retail and Publishing dilaksanakan pada 

setiap unit kerja yang terdiri dari Publishing and Education Directorate, Operation 

and Property Management Directorate, Marketing and Merchandising Directorate, 

Human Resource & Facility Management Directorate, dan Finance , SIT  & Business  

Development Directorate. Peserta yang mengikuti pelatihan secara umum terdiri dari 

new employee, director, general manager, manager EDP, secretary, manager EDP, 

supervisor dan staff di unit kerja masing-masing. 

  Berikut adalah data dari planning training 2018: 

 

Gambar 1.3 Training Plan 

  Sumber: Data Learning and Development GORP 
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Penyelenggaraan pelatihan memberikan pengembangan dalam pengetahuan 

atau wawasan beserta skill kepada para pekerja terutama pada bagian merchandising 

book, merchandising non book dan pemasaran.  

(Farooq dan Khan, 2011) menyimpulkan bahwa peran pelatihan yang berharga 

adalah untuk meningkatkan kualitas proses tugas yang membawa peningkatan dalam 

kinerja karyawan. Tanpa pelatihan yang tepat karyawan tidak menerima informasi 

dan pengembangan keterampilan ke potensi maksimal yang digunakan untuk 

menyelesaikan tugas (Elnaga & Imran, 2013). 

(Steer, 1994) juga berpendapat bahwa tujuan dari motivasi adalah untuk 

memungkinkan karyawan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi 

dan meningkatkan kinerja organisasi. Ini penting bagi organisasi untuk menemukan 

faktor-faktor yang memotivasi karyawan untuk melakukan dengan kemampuan 

maksimal mereka. Karyawan diasumsikan menghargai penghargaan intrinsik dan 

ekstrinsik (Pang et al., 2018). 

Tidak diragukan lagi, sistem kompensasi yang efektif dapat membentengi staf 

untuk bekerja lebih keras dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kinerja 

pekerjaan (Lai, 2011). Setelah karyawan puas dengan kompensasi yang baik yang 

ditawarkan, motivasi mereka meningkat pada tingkat yang lebih tinggi, diikuti dengan 

peningkatan kinerja kerja mereka. 
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Di sisi lain, kinerja karyawan di setiap organisasi sangat penting, tidak hanya 

untuk pertumbuhan organisasi, tetapi juga untuk pertumbuhan karyawan individu 

(Meyer dan Peng, 2006). Suatu organisasi harus tahu siapa pekerja yang luar biasa, 

mereka yang membutuhkan pelatihan tambahan dan mereka yang tidak berkontribusi 

pada efisiensi dan kesejahteraan perusahaan atau organisasi. 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah pelatihan (X1), motivasi 

intrinsik (X2), dan kompensasi finansial (X3). Variabel terikat (Y) adalah kinerja 

karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh 

pelatihan, motivasi intrinsik dan kompensasi finansial sebagai variabel bebas 

(independen) terhadap kinerja pegawai sebagai variabel terikat (dependen). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian 

sebagai berikut: “Pengaruh Pelatihan, Motivasi Intrinsik, dan Kompensasi Finansial 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Tetap Merchandising dan 

Pemasaran Group Retail and Publishing PT.Kompas Gramedia)”.      
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup masalah yang dilakukan oleh peneliti: 

1. Dimana penelitian pertama yaitu (Dysvik & Kuvaas, 2008) yang meneliti variabel 

training opportunities, work motivation dan employee outcomes. Dimana 

pelatihan, motivasi intrinsik dan pengeluaran karyawan berhubungan positif dan 

signifikan. 

2. Dimana penelitian kedua yaitu (Dysvik & Kuvaas, 2011) yang meneliti variabel 

motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan. Dimana motivasi intrinsik  

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

3. Dimana penelitian ketiga yaitu (Do Tung, 2016) yang meneliti variabel 

spiritualitas tempat kerja, iklim dan  kompensasi terhadap kinerja karyawan 

dengan hipotesis sebanyak tiga. Dimana spiritualitas tempat kerja, iklim dan  

kompensasi memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

4. Dimana penelitian keempat yaitu (Tho, Phong, Quan, & Trang, 2018) yang    

meneliti variabel human capital dan job performance. Dimana human capital 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap job performance. 

5. Dimana penelitian kelima yaitu (Muogbo, 2013) yang meneliti variabel motivasi 

extrinsik dan intrinsik terhadap kinerja karyawan sebuah studi dari beberapa 

perusahaan yang dipilih di Anambra State dengan hipotesis sebanyak dua. Dimana  

motivasi ekstinsik dan motivasi intrisik memiliki berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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6. Dimana penelitian keenam yaitu (Asfaw et.al , 2015) yang meneliti variabel  

pelatihan dan pengembangan terhadap kinerja karyawan dan efektivitas a case   

study of district five administration office, bole sub-city, addis ababa, Ethiopia 

dengan hipotesis sebanyak dua. Dimana pelatihan dan pengembangan memiliki 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

7. Dimana penelitian ketujuh yaitu (Idrees, Xinping, Shafi, Hua, & Nazeer, 2015) 

yang meneliti variabel gaji, motivasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan 

dengan hipotesis sebanyak tiga. Dimana gaji, motivasi dan pelatihan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

8. Peneliti ingin meneliti gabungan dari tiga variabel tersebut yaitu pelatihan, 

motivasi intrinsik dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan. Seiring 

memasuki era globalisasi dengan persaingan yang semakin ketat dan tajam, 

perusahaan harus memperhatikan kinerja perusahaannya agar dapat bersaing pada 

abad millennium ini. 

Untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, 

perusahaan harus memberikan dorongan kepada karyawannya dengan 

memberikan pelatihan, motivasi intrinsik, dan kompensasi finansial.Mengingat 

luasnya ruang lingkup penelitian yang perlu dikaji, maka dilakukan pembatasan 

dalam ruang lingkup penelitian. Objek penelitian yang dipilih adalah karyawan 

officer merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and Publishing yang 

terdiri dari 92 karyawan officer dan telah melakukan pelatihan dan bekerja lebih 

dari standar 2 tahun kontrak pada perusahaan.  
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Hal ini dilakukan karena apabila karyawan telah melakukan masa 

percobaan diasumsikan secara umum mereka telah memperoleh peningkatan 

kinerja dari hasil kerjanya secara menyeluruh. Pembatasan ini dilakukan agar 

penelitian lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan penelitian dan 

pembahasan. 

 

1.3 Identifikasi Masalah 

Persaingan dalam dunia bisnis dan teknologi semakin meningkat dalam era 

globalisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas yang memadai 

sangat diperlukan, sehingga perusahaan dapat memperoleh produktivitas yang tinggi. 

Produktivitas tinggi dapat diperoleh dengan menciptakan kinerja yang tinggi pada 

karyawan. 

Peningkatan industi retail dan publishing toko buku di PT. Kompas Gramedia, 

serta tingginya tingkat produksi setiap tahunnya harus diseimbangkan dengan 

tingginya kinerja karyawan terutama pada bagian merchandising dan pemasaran. Jika 

kinerja karyawan tetap tidak baik maka target produksi tidak akan tercapai dengan 

baik dan dapat mengakibatkan kerugian serta menurunnya tingkat kepercayaan 

pelanggan dan reputasi karyawan. Pemberian pelatihan, motivasi intrinsik dan 

kompensasi finansial pada karyawan tetap akan mengasah kinerja karyawan secara 

optimal. Penulis memilih meneliti dibagian merchandising book, merchandising non 

book dan pemasaran karena pada divisi tersebut sangat berpengaruh dalam  pangsa  

pasar penjualan pada TB Gramedia dan ditemukannya fenomena dalam pelaksanaan  
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pelatihan yaitu adanya beberapa program pelatihan yang belum diikut sertakan kepada 

para pegawai, berdasarkan hasil dari penyebaran data kuesioner dari program 

pelatihan yang pernah diikuti bahwa masih ada karyawan 10.87 % dari hasil 

presentase yang jarang mengikuti program pelatihan serta adanya target yang belum 

terpenuhi berdasarkan hasil dari wawancara. Serta perlunya pemberian motivasi 

intrinsik dan masih adanya keluhan karyawan mengenai keadilan dalam gaji. Faktor 

tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan sehingga dibutuhkannya penelitian ini 

untuk mengetahui sejauh mana dilakukannya pelatihan, motivasi intrinsik dan 

kompensasi finansial dalam perusahaan. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan tetap bagian 

merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and Publishing? 

2. Adakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan tetap bagian merchandising 

dan pemasaran di Group Of Retail and Publishing? 

3. Adakah pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan tetap bagian 

merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and Publishing? 

4. Variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja 

karyawan tetap bagian merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and 

Publishing? 
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1.5 Pembatasan Masalah 

 PT. Kompas Gramedia merupakan perusahaan besar yang menghasilkan 

produk koran, tabloid, majalah, buku dan produk media cetak lainnya yang didukung 

dengan mesin cetak yang berteknologi tinggi agar tidak kalah bersaing dengan 

perusahaan di bidang percetakan yang lain. 

 Pembatasan masalah ini dilakukan agar tidak menyimpang dalam melakukan 

penelitian. Pengamatan dilakukan pada karyawan tetap merchandising book, 

merchandising non book dan pemasaran Group Retail dan Publishing PT. Kompas 

Gramedia berjumlah 92 orang  dalam variabel pelatihan, motivasi intrinsik dan 

kompensasi finansial. 

 

1.6 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalis pengaruh variabel 

pengingkatan kinerja terhadap pelatihan, motivasi dan kompensasi finansial 

karyawan tetap bagian merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and 

Publishing.  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif antara pelatihan terhadap kinerja 

pada karyawan tetap bagian merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and 

Publishing. 
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2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif antara motivasi intrinsik terhadap 

kinerja karyawan tetap bagian merchandising dan pemasaran di Group Of Retail 

and Publishing. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif antara kompensasi finansial 

terhadap kinerja karyawan tetap bagian merchandising dan pemasaran di Group 

Of Retail and Publishing. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh paling dominan terhadap kinerja 

karyawan tetap bagian merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and 

Publishing. 

 

1.7  Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian pelatihan, motivasi dan kompensasi finansial terhadap kinerja 

karyawan tetap bagian merchandising book di Group Of Retail and Publishing: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan gambaran dalam sumber daya manusia 

untuk menambah pengetahuan, pengertian, pemahaman mengenai pengaruh antara 

pelatihan, motivasi dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan. Dan 

memberikan pemahaman teoritis seperti apa yang sudah dipelajari dalam proses 

penelitian agar dapat diterapkan sejalan dengan kegiatan praktisnya.   
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2. Bagi Manajemen Organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh manajemen sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai cara meningkatkan 

kinerja kerja karyawan dari adanya pelatihan, motivasi dan kompensasi finansial 

terhadap kinerja karyawan yang baik dalam sehingga bermanfaat bagi organisasi.  

Diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi atau perusahaan 

untuk menentukan kebijakan-kebijakan dalam pengembangan karyawan sehingga 

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi agar dapat ditindaklanjuti bagi organisasi 

terkait. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat membandingkan antara teori dengan praktek 

mengenai pengaruh pelatihan, motivasi dan kompensasi finansial terhadap kinerja 

karyawan. Terutama dalam hal bimbingan dan konseling karir sehingga dapat 

dijadikan pedoman dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Selain itu, 

penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya baik berbeda 

institusi maupun pengembangan variabel yang digunakan. 
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 1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai 

berikut :  

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, 

indentifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

 

 BAB 2. LANDASAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori mengenai 

pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis penelitian.  

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai cara untuk melakukan kegiatan penelitian, antara 

lain: objek penelitian, desain penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan 

operasional variabel, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik pengujian 

hipotesis. 
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BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum PT. Kompas Gramedia tampilan data 

yang didapat dari analisis dan pembahasan hasil penelitian,  dan implikasi manajerial. 

 

BAB 5. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN 

Merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan 

penelitian yang dapat digunakan sebagai masukan dan dasar dalam penelitian 

selanjutnya. 
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BAB I I 

TINJAUAN LITERATUR 

 
 

 2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai keterlibatan semua keputusan 

manajemen dan tindakan yang mempengaruhi sifat hubungan antara organisasi dan 

karyawannya sumber daya manusia (Shaheen, Naqvi, & Khan, 2013). 

Menurut (Dessler, 2015) manajemen Sumber Daya Manusia dapat 

digambarkan sebagai proses memperoleh, pelatihan, penilaian, dan kompensasi 

karyawan, dan menghadiri hubungan kerja mereka, kesehatan dan keselamatan, dan 

kekhawatiran keadilan. 

2.1.2 Pelatihan  

Menurut (Saleem dan Mehwish, 2011) pelatihan adalah peningkatan 

terorganisasi dari keterampilan dan sensasi keterampilan yang diperlukan bagi 

anggota staf untuk melaksanakan secara efisien dalam proses yang ditawarkan, serta, 

untuk beroperasi dalam situasi bawahan. Selain itu, meningkatkan kemampuan panel 

karyawan dengan cara yang sangat efektif dengan memotivasi mereka dan 

mentransformasikannya ke dalam pengaturan yang baik dan sopan, yang pada 

akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi. 
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Menurut (Dessler, 2015) Pelatihan merupakan proses mengajar karyawan baru 

atau yang sekarang keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk melakukan 

pekerjaan mereka. Pelatihan melibatkan beberapa jenis perubahan bagi karyawan 

yaitu perubahan dalam cara mereka melakukan pekerjaan mereka, bagaimana mereka 

berhubungan dengan orang lain, kondisi di mana mereka bekerja, atau perubahan 

dalam tanggung jawab pekerjaan mereka. Meskipun beberapa karyawan mungkin 

menemukan jenis perubahan apa pun yang mengancam, perubahan yang dihasilkan 

dari pelatihan karyawan dan pengembangan tidak memiliki hasil yang kurang 

menguntungkan bagi kedua karyawan. 

Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan merupakan 

tujuan utama organisasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (Abozed, Melaine, 

& Saci, 2010). 

Menurut (Olaniyanand Ojo, 2008) mengidentifikasi pelatihan itu penting 

karena: 

a. meningkatkan produktivitas  

b. meningkatkan kualitas kerja yang baik 

c.  meningkatkan keterampilan, pengetahuan, mengembangkan sikap 

d. meningkatkan penggunaan alat 

e. mengurangi kecelakaan, perputaran, keterlambatan, ketidakhadiran, dan juga 

biaya overhead lainnya,  
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f. menghapus usang dalam pengetahuan, teknologi, metode, barang, manajemen 

modal dan sebagainya.  

g. meningkatkan penerapan kebijakan dan peraturan baru  

h. mempersiapkan orang untuk berprestasi 

i. meningkatkan pertumbuhan karyawan dan memastikan kelangsungan hidup dan 

pertumbuhan organisasi. 

Menurut (Barzegar dan Shahroz, 2011) dampak paling penting dari pelatihan 

terhadap kinerja karyawan dan organisasi adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas 

output organisasi, meningkatkan profitabilitas organisasi, menjaga stabilitas 

organisasi, meminimalkan risiko, mengurangi biaya dan pengeluaran organisasi , 

meningkatkan manajemen organisasi dan menetapkan organisasi sebagai entitas 

nasional dan internasional. 

Beberapa jenis metode pelatihan menurut (Ivancevich, 2010), antara lain:  

1. On the job training, peserta diberikan pekerjaan yang sesungguhnya dan 

ditunjukkan bagaimana pekerjaan yang dilakukan dan bagaimana trik-trik dalam 

melakukan pekerjaan dari pengalaman pegawai maupun supervisor. 

2. Case method, satu teknik yang meluar adalah metode kasus, dimana menggunakan 

deskripsi tertulis mengenai kasus di perusahaan lain dan harus mengambil 

keputusan yang nyata dalam perusahaan. 

3. Role-playing atau bermain peran adalah penggabungan antara metode kasus 

dengan program pengembangan sikap.  
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4. In-basket technique, para peserta diberikan materi berupa deskripsi apa saja yang 

perlu dilakukan yang meliputi pesan manajer secara spesifik, laporan, e-mail, 

memo,  dan daftar telepon.  

5. Management games, prosedur permainan manajemen komputer yang khas, tim 

pemain diminta membuat serangkaian keputusan operasi. 

6. Behavior modeling, sebuah pendekatan pengembangan untuk meningkatkan 

kemampuan interpersonal serta disebut juga sebagai manajemen interaksi atau 

model tiruan. 

7. Outdoor-oriented program, metode populer yang biasa digunakan dalam metode 

pelatihan, namun saat ini perkembangan program pelatihan yang semakin populer 

adalah metode pelatihan di luar ruangan atau berdasarkan dari kehidupan nyata, 

serta program pelatihan yang berorientasi aksi.  

Prosedur pelatihan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu dengan analisis 

penilaian kebutuhan pelatihan, perumusan tujuan, desain, pelaksanaan, dan 

evaluasi pelatihan. Berikut penjelasan berdasarkan (Jeffry A. Mello, 2011) :  

1. Tahap analisis kebutuhan pelatihan (training need assesstment), tujuan penentuan 

kebutuhan ini adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang 

relevan guna mengetahui dan atau menentukan apakah perlu atau tidaknya 

pelatihan dalam perusahaan tersebut.  

2. Tahap perumusan tujuan pelatihan (training objective), perumusan tujuan 

pelatihan h arus berdasarkan hasil analisis yang ditemukan sebelumnya. 
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3. Tahap merancang program pelatihan (training design), merupakan tahap 

merancang atau mendesain program pelatihan terdiri atas beberapa unsur, yaitu 

tujuan dan sasaran, pelatih, peserta, serta evaluasi pelatihan. 

4. Tahap pelaksanaan pelatihan, langkah implementasi dan pelaksanaan dari desain 

pelatihan dimaknai sebagai usaha yang dilakukan untuk mewujudkan desain dan 

pengembangan program pelatihan dalam situasi nyata dan realistis.  

5. Tahap evaluasi, kegiatan program pelatihan yang terakhir dilaksanakan. Secara 

filosofi tujuan evaluasi pelatihan adalah untuk menguji apakah pelatihan tersebut 

efektif didalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. 

Menurut (Dessler, 2015) mengidentifikasikan level-level untuk 

mengevaluasi pelatihan adalah:  

a. Opini peserta (Reaction)  

Mengevaluasi program pelatihan dengan menanyakan opini merupakan 

pendekatan yang memberikan respons dan saran untuk perbaikan setelah 

mengikuti program pelatihan. Pendekatan ini merupakan alternative cara yang 

baik dan murah.  

b. Tingkat Pembelajaran (Learning)  

Beberapa organisasi melakukan tes-tes untuk menentukan sejauh dan sedalam 

apa peserta pelatihan telah mempelajari fakta-fakta, ide dan teori, serta perubahan 

perilaku. Tes-tes untuk mengetahiu tingkat pembelajaran diberikan sebelum dan 

sesudah program pelatihan dilaksanakan untuk menghasilkan score yang bisa 

dibandingkan. 
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c. Perubahan Perilaku (Behavior)  

Perubahan perilaku berdasarkan evaluasi pelatihan berarti terdapat pengaruh dari 

pelatihan yang diikuti dengan kinerja dengan melakukan interview. Perubahan 

perilaku bersifat jang panjang setelah pelatihan dengan mengukur kenaikan 

kinerja karyawan.  

d. Pencapaian tujuan pelatihan (Result)  

Evaluasi ini mengetahui pengaruh pelatihan terhadap pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi. Pelatihan merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk 

mencapai tujuan organisasi sepertri produktifitas,    kualitas, tingkat turnover, 

tingkat laba dan penjualan yang dikomparasikan dengan tujuan organisasi 

sebelum dan sesudah pelatihan. Kesulitannya adalah menentukan apakah 

pencapaian ataupun perbaikan organisasi dipengar merupakan hasil dari pelatihan 

atau merupakan hasil dari faktor lain. 

Indikator-indikator pelatihan dalam penelitian ini berdasarkan (Dysvik & 

        Kuvaas, 2008) adalah: 

1. Organisasi saya berinvestasi dalam pelatihan secara gencar untuk meningkatkan 

kompetensi pegawai.  

2. Penting bagi organisasi saya memastikan pegawai menerima training dan 

development yang dibutuhkan. 

3. Saya yakin bahwa training dan development yang dibutuhkan akan membantu 

tugas saya dimasa yang mendatang. 
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4. Training dan development yang saya terima tidak cukup untuk membantu tugas 

yang menjadi tanggung jawab saya. 

5. Training dan development yang saya terima tidak disesuaikan dengan kebutuhan 

saya pribadi. 

6. Saya telah menerima peluang training dan development yang lebih baik 

dipekerjaan saya sebelumnya. 

7. Saya puas dengan training dan development yang saya terima.  

Alasan saya memilih indikator tersebut  untuk menyesuaikan dengan variabel 

training yang berpengaruh pada individu, lingkungan kerja dan organisasi secara 

general. 
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2.1.3 Motivasi Intrinsik 

   (Robbins dan Coulter, 2014) mendeskripsikan motivasi sebagai proses di 

 mana upaya seseorang diberi energi, diarahkan, dan berkelanjutan untuk mencapai 

 tujuan. Penting bagi organisasi untuk menemukan faktor-faktor yang memotivasi 

 karyawan untuk melakukan kemampuan maksimal mereka. 

Teori motivasi yang berbeda (misalnya teori isi dan teori proses) menjelaskan 

mengapa dan bagaimana perilaku manusia diaktifkan dan diarahkan (Seiler et al., 

2012). Organisasi menggunakan berbagai motivasi dan sistem penghargaan untuk 

memotivasi karyawan.  

Menurut (Mc Cornick dan Tifflin, 2007), motivasi dapat bersifat ekstrinsik 

atau intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berada di luar tugas 

pekerjaan, seperti gaji, kondisi kerja, tunjangan, keamanan, dan promosi, kontrak 

layanan, lingkungan kerja, dan kondisi kerja.  

Sementara motivasi intrinsik di sisi lain adalah penghargaan yang dapat 

disebut motivasi psikologis seperti kesempatan untuk menggunakan kemampuan 

seseorang, rasa tantangan dan pencapaian, menerima penghargaan, pengakuan positif, 

dan diperlakukan dengan cara yang penuh perhatian dan perhatian.  

Menurut Maslow (1943) dalam (Jeffry A. Mello, 2016) , bahwa setiap diri 

manusia itu terdiri dari lima kebutuhan, yaitu:  

a. Kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan dasar manusia agar tetap bertahan hidup, 

seperti kebutuhan makan, minum, perlindungan fisik, seksual, sebagai kebutuhan 

terendah,   
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b.  Rasa aman, antara lain kebutuhan perlindungan dari ancaman, bahaya, dan 

lingkungan hidup,   

c.  Kebutuhan sosial, antara lain kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan untuk 

diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi dan kebutuhan untuk 

mencintai dan dicintai,   

d. Penghargaan diri, antara lain kebutuhan akan harga diri, kebutuhan dihormati dan 

dihargai orang lain,   

e. Aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dengan 

menggunakan kemampuan, keahlian, dan potensi dirinya secara maksimal. 

Indikator motivasi intrisik yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan 

(Dysvik & Kuvaas, 2011) : 

1. Tugas yang saya lakukan dalam pekerjaan menyenangkan. 

2. Pekerjaan saya sangat menarik sehingga memotivasi diri saya. 

3. Tugas-tugas yang saya lakukan menggambarkan kemampuan saya dalam 

bekerja 

4. Pekerjaan saya sangat berarti. 

5. Saya merasa beruntung dibayar untuk pekerjaan yang saya sangat suka. 

6. Pekerjaan ini merupakan hobby bagi saya. 

Alasan peneliti memilih indikator tersebut dikarnakan dalam motivasi ada 

dua bentuk yaitu intrinsik dan ekstrinsik, motivasi ekstrinsik atau dari luar sudah 

diwakilkan oleh variabel kompensasi finansial. Indikator disesuaikan dengan 

motivasi intrisik yang saya pakai dalam penelitian ini. 
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2.1.4 Kompensasi Finansial 

Kompensasi adalah bagian integral dari manajemen organisasi. Keterkaitan 

antara strategi kompensasi perusahaan dan kinerja keuangannya sangat penting. 

Kompensasi meningkatkan kinerja perusahaan dengan menarik dan menghasilkan 

karyawan yang dapat diandalkan dan memotivasi para karyawan (Larkin et al., 2012). 

Menurut (Mondy, 2012), kompensasi adalah total semua hadiah yang 

diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas layanan mereka. tujuan keseluruhan 

dari memberikan kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan 

memotivasi karyawan. Kompensasi finansial langsung terdiri dari bayaran yang 

diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi dan bonus. Komposisi finansial 

tidak langsung terdiri dari semua imbalan keuangan yang tidak termasuk dalam 

persaingan keuangan langsung. Bentuk kompensasi ini mencakup berbagai macam 

hadiah yang biasanya diterima dengan tidak jelas oleh karyawan. Teori ekuitas sangat 

penting karena berkaitan dengan kompensasi. organisasi harus menarik, memotivasi, 

dan mempertahankan karyawan yang kompeten. Sistem kompensasi keuangan 

memainkan peran besar dalam perusahaan mencapai tujuan-tujuan dengan organisasi 

harus berjuang untuk kesetaraan. 
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 Ekuitas keuangan berarti persepsi perlakuan upah yang adil bagi karyawan. 

idealnya, kompensasi akan diserahkan kepada semua pihak yang berkepentingan dan 

karyawan akan melihatnya seperti itu.  

Indikator kompensasi finansial yang dipakai dalam penelitian ini menurut 

 (Do, 2016) diantaranya: 

1. Adanya sistem kompensasi yang menarik dipekerjaan saya. 

2. Keadilan penetapan gaji diantara pekerjaan yang sama. 

3. Gaji yang diberikan mendorong kinerja lebih baik. 

4. Gaji yang diberikan menggambarkan kinerja dalam bekerja 

5. Keadilan penetapan gaji saya dibandingkaan pekerjaan sejenis diluar  perusahaan. 

            6.   Gaji mencerminkan standar kehidupan dalam pekerjaan saya. 

   Alasan peneliti memilih indikator tersebut karena menyesuaikan dengan 

kompensasi finansial pegawai yang ingin saya teliti secara umum atau    general yang 

mengacu pada salary pegawai. 
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2.15 Kinerja Karyawan 

Performance management diartikan sebagai sebuah proses identifikasi, 

pengukuran dan pengembangan kinerja seseorang dan kelompok serta menyelaras 

kinerja dengan tujuan strategis perusahaan. Dua komponen utama dalam manajemen 

kinerja adalah, pertama manajemen kinerja merupakan sebuah proses 

berkesinambungan dimana pengukuran kinerja dilakukan secara  nterus menerus 

sesuai dengan perkembangan dan tujuan organisasi. Komponen kedua adalah bahwa 

manajemen kinerja harus selaras serta mendukung tujuan organisasi. Diperlukan 

umpan balik (feedback control) untuk mengukur seberapa besar pencapaian kinerja 

telah dilakukan. Performance management mengukur kinerja karyawan sekaligus 

menyelaraskan serta menyesuaikan dengan pencapaian tujuan organisasi (Herman 

Aguinis, 2013). 

Menurut (Abbas dan Sara, 2009) kinerja karyawan sebagai landasan mendasar 

yang terkait dengan organisasi yang karyawan pengetahuan yang dimaksudkan untuk 

efektivitas yang lebih baik yang dapat dianalisis melalui kinerja karyawan dalam 

perusahaan. (Hameed dan Ahmed, 2011) menguraikan karyawan sebagai elemen 

kunci organisasi, keberhasilan atau kegagalan setiap organisasi tergantung pada 

kinerja karyawan.  
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Organisasi berkinerja tinggi adalah teladan bagi yang lain, kinerja pekerjaan, 

ukuran kinerja harus sesuai strategi organisasi dengan mendukung tujuan dan 

budayanya. Prestasi kerja karyawan dapat dievaluasi terhadap standar yang ditetapkan 

dan dengan membandingkan dengan kinerja pekerjaan dari individu lain dalam 

organisasi (Idrees, 2015). 

(Herman Aguinis, 2013) mengemukakan tujuan dari kinerja adalah sebagai 

berikut:  

a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi 

sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan 

aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap 

pekerjaan yang diembannya sekarang. 

d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 

karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 
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Menurut (Tho, Phong, Quan, & Trang, 2018), indikator-indikator kinerja 

pegawai yang dipakai dalam penelitian ini yaitu : 

 1. Pegawai perlu bekerja secara efektif. 

2. Kualitas hasil pekerjaan dapat membuat senang. 

3. Atasan saya mempercayai saya sebagai pekerja yang efisien 

4. Kepercayaan rekan kerja terhadap saya sebagai pegawai sangat produktif. 

Alasan peneliti memilih indikator tersebut dikarenakan peneliti lebih 

terfokuskan job performance secara general atau umum yang didapatkan oleh para 

karyawan dalam perusahaan. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

   Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 
1 (Dysvik & Kuvaas, 

2008)  
The relationship 
between 
perceived training 
opportunities, 
work 
motivation and 
employee 
outcomes 
Anders 

Training, motivation 
intrinsic, job 
performance 

1. Training 
berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja karyawan, 
2. Motivation 
intrinsic 
berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja karyawan, 
 

2 (Dysvik & Kuvaas, 
2011) 

Intrinsic 
motivation as a 
moderator on the 
relationship 
between 
perceived job 
autonomy and 
work performance 

Motivation intrinsic, 
job performance 

1. Motivation 
intrinsic 
berhubungan 
positif dengan 
kinerja karyawan 
2. Motivation 
intrinsic 
berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja karyawan 

3 (Do, 2016) How spirituality, 
climate, and 
compensation 
affect job 
performance 
 

Spiritualitas, iklim, 
dan kompensasi 
terhadap kinerja 
karyawan 

1. Spiritualitas 
berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja karyawan 
2. Iklim 
berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja karyawan 
3. Kompensasi 
positif terhadap 
kinerja karyawan 
 

4 (Tho et al., 2018) Marketers’ 
human capital 
resources and job 
performance 

Human capital, 
relantional 
capital,organizational 
capital, informational 
capital  dan  job 
performance 

1. Human capital 
berpengaruh 
positif terhadap 
job performance 
2. Relantional 
capital 
berpengaruh 
positif terhadap 
job performance 
3. Organizational 
capital 
berpengaruh 
positif terhadap 
job performance 
4. Informational 
capital  
berpengaruh  
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 
    positif terhadap job 

performance 
5 (Muogbo, 2013) The Influence of 

Motivation on 
Employees’ 
Performance: A 
Study of Some 
Selected Firms in 
Anambra State 
Muogbo 
 

Extrinsic, intrinsic 
motivation, 
employee 
performance 

1. Motivation  
extrinsic 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 
karyawan 
2. Motivation 
intrinsic 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 
karyawan 
 

6 (Asfaw, Argaw, & 
Bayissa, 2015) 

The Impact of 
Training and 
Development on 
Employee 
Performance and 
Effectiveness: A 
Case Study of 
District Five 
Administration 
Office, Bole Sub-
City, Addis Ababa, 
Ethiopia 

Pelatihan dan 
pengembangan 
terhadap kinerja 
karyawan dan 
efektifitas 

1.Pelatihan  
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 
karyawan 
2. Pengembangan 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 
karyawan. 
3. Pelatihan dan 
Pengembangan 
berpengaruh positif 
terhadap 
efektivitas. 
 
 
 
 

7 - Zahra Idrees 
- Xia Xinping 
- Khuram 

Shafi 
- Liu Hua 
- Amna 

Nazeer 
 
(Idrees et al., 2015) 

Effect of salary, 
training and 
motivation on job 
performance of 
employees   

Salary, training 
and motivation on 
employee 
performance 

1.Salary has a 
positive effect on 
Employee 
2.Training has a 
positive effect on 
Employee 
3.Motivation has a 
positive effect on 
Employee 
 

(Sumber: diolah oleh peneliti) 

   

 

 

Pengaruh Pelatihan, Motivasi Intrinsik..., Amanda Chintya Devi, Ma.-Ibs, 2018



32 
 

 
                                                                                                                                         Indonesia Banking School 
 
 
 
       
                 
                  
 

Berdasarkan tabel 2.1 dapat disimpukan bahwa variabel pelatihan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, melalui pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kompetensi, dan   perilaku karyawan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Variabel motivasi intrinsik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, melalui motivasi dari dalam diri yang akan 

memicu semangat serta niat para karyawan melaksanakan kinerjanya dalam 

perusahaan dengan baik. Variabel kompensasi finansial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, melalui pemberian sistem kompensasi yang adil 

dan makmur akan meningkatkan dan mempertahankan kinerja karyawan secara 

efisien. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran  

 2.3.1 Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan  

Dalam pengembangan organisasi, pelatihan memainkan peran penting, 

meningkatkan kinerja serta meningkatkan produktivitas, dan akhirnya menempatkan 

perusahaan dalam posisi terbaik untuk menghadapi persaingan dan tetap di puncak. 

Ini berarti ada perbedaan signifikan antara organisasi yang melatih karyawan dan 

organisasi mereka (April, 2010). 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Sultana et.al, 2012) mengatakan 

pelatihan merupakan elemen kunci untuk meningkatkan kinerja karena pelatihan 

berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. (Quartey, 2012) 

menemukan hubungan yang cukup kuat antara pelatihan karyawan dan kinerja 

karyawan.  
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Hal ini berhubungan dengan (Ahmad dan Din, 2009) tentang tujuan 

memberikan pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui proses 

pembelajaran. Dan diyakini memiliki peluang dalam perolehan pengetahuan, 

peningkatan keterampilan, konsep, aturan, perubahan sikap dan perilaku dalam 

pengaturan organisasi. 

Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho1  : Pelatihan tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Ha1 : Pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 

2.3.2 Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja Karyawan 

Pengaruh motivasi intrinsik pada individu dan bagaimana itu berkontribusi 

terhadap kinerja organisasi dengan kesimpulan bahwa organisasi harus 

mendefinisikan strategi yang jelas untuk menghubungkan kinerja dengan imbalan 

(Bhatti et al., 2011). 

Hal ini sesuai dengan penelitian (Egwurudi, 2008) bahwa pekerja 

berpenghasilan akan termotivasi dan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh (Gignac & Palmer, 2011) di mana 

motivasi secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan.  
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Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho2  : Motivasi intrinsik tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja   

karyawan. 

Ha2 : Motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif terhadap kinerja   karyawan. 

 

2.3.3 Kompensasi Finansial terhadap Kinerja Karyawan 

Sistem kompensasi menunjukkan bahwa individu paling tertarik pada 

organisasi di mana gaji dan tunjangan dialokasikan berdasarkan prestasi, atau gaji 

yang dialokasikan berdasarkan prestasi dan manfaat. Semakin tinggi kompensasi 

finansial semakin tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan. Jika dikelola dengan baik, 

kompensasi finansial membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dalam 

memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan dengan optimum.  
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Hal ini sesuai dengan penelitian (Hermawati, Mas, Hermawati, & Mas, 2017) 

dan (Do, 2016) yang menyatakan bahwa kompensasi memiliki efek positif terhadap 

kinerja karyawan.  

Maka berdasarkan dari tinjauan literatur, hipotesis yang diajukan adalah: 

Ho3  : Kompensasi finansial tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

Ha3 : Kompensasi finansial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 

2.4 Model Penelitian 

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang dan landasan teori maka dapat 

dibentuk  model penelitian yang sesuai dengan  penelitian yang dilakukan kali ini. 

Sebelum kita menyusun model penelitian secara konseptual, maka sebaiknya kita 

terlebih dahulu membuat proses pemikirannya terlebih dahulu. Penelitian kali ini 

penulis mengukur sejauh mana pelatihan, motivasi dan kompensasi finansial 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan tetap bagian merchandising book di Group Of 

Retail and Publishing. Setelah dibentuk proses cara berpikir maka secara konseptual 

dapat dibentuk dengan melihat kinerja sebagai variabel terikat (dependent) selalu 

dipengaruhi oleh variabel pelatihan (X1), motivasi intrinsik (X2) dan kompensasi 

finansial (X3) sebagai variabel bebas (independent).  

 

 

 

 

Pengaruh Pelatihan, Motivasi Intrinsik..., Amanda Chintya Devi, Ma.-Ibs, 2018



36 
 

 
                                                                                                                                         Indonesia Banking School 
 
 
 
       
                 
                  
 

 

Hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian 

ini digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut : 

                                       

                H1 

 

                  H2 

 

 

 

               H3 

                          Gambar 2.1 Model Penelitian 

                     (Sumber: (Sultana, 2012) dan (Idrees, 2015)) 

 

 2.5 Hipotesis 

Hipotesis yang akan dipergunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Hipotesis 1 

Ho1  : Variabel pelatihan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan tetap bagian merchandising dan pemasaran  di Group Of Retail and

 Publishing 

Ha1  :  Variabel pelatihan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

tetap bagian merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and Publishing 

 

 

Pelatihan 

(X1) 

Motivasi 

Intrinsik 

(X2) 

Kompensasi Finansial 

 (X3) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
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Hipotesis 2 

Ho2  :  Variabel motivasi intrinsik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan tetap bagian merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and 

Publishing  

Ha2 :  Variabel motivasi intrinsik memiliki pengaruh signifikan  terhadap kinerja 

karyawan tetap bagian merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and 

Publishing 

Hipotesis 3 

Ho3  :  Variabel kompensasi finansial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap  

kinerja karyawan tetap bagian merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and 

Publishing 

Ha3  :  Variabel kompensasi finansial memiliki pengaruh signifikan  terhadap kinerja 

karyawan tetap bagian merchandising dan pemasaran di Group Of Retail and 

Publishig. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 3.1 Objek Penelitian  

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. Kompas 

Gramedia di Group Retail and Publishing bagian merchandising, yang beralamat di 

Jalan Jendral Basuki Rahmat Kav. 12, Jatinegara, RT.2/RW.2, Jakarta Timur dan 

pemasaran di Jalan Palmerah Selatan yang telah mengikuti program pelatihan pada 

bagian merchandising book berjumlah 33 karyawan, merchandising non book 36 

karyawan dan bagian pemasaran sebanyak 51 karyawan dengan total keseluruhan 120 

karyawan tetap. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh pelatihan, 

motivasi intrinsik dan kompensasi finansial yang mempengaruhi kinerja karyawan 

tetap. 

Dari sisi pendapatan, analisis terhadap penjualan dari TB Gramedia mencapai 

Rp 1.240.797.608.000. Berdasarkan survei bahwa penjualan buku di TB Gramedia 

adalah 61% dari penjualan buku umum secara nasional. Pendapatan dari penjualan 

buku umum secara nasional tahun 2014 adalah sekitar Rp2,034 T dari pangsa pasar 

sekitar Rp 14,1 T (Trim, 2015). 

Penulis memilih meneliti dibagian merchandising book, merchandising non 

book dan pemasaran karena pada divisi tersebut sangat berpengaruh dalam  pangsa 

pasar penjualan pada TB Gramedia. 
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 Fenomena dalam penelitian pelatihan yaitu adanya beberapa program 

pelatihan yang belum diikut sertakan kepada para pegawai, berdasarkan hasil dari 

penyebaran data kuesioner dari program pelatihan yang pernah diikuti bahwa masih 

ada karyawan 10.87 % dari hasil presentase yang jarang mengikuti program pelatihan 

serta adanya target yang belum terpenuhi berdasarkan hasil dari wawancara, perlunya 

pemberian motivasi intrinsik kepada karyawan dan masih adanya keluhan karyawan 

mengenai keadilan dalam gaji.  Faktor tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

sehingga dibutuhkannya penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana dilakukannya 

pelatihan, motivasi dan kompensasi finansial dalam perusahaan. 

 

 3.2 Desain Pelatihan 

Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif, bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan keterkaitan dari 

pengaruh pelatihan, motivasi dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan. 

Desain penelitian ini adalah penelitian cross-sectional yaitu pengumpulan 

informasi yang menggunakan sampel tertentu yang hanya dilakukan satu kali. Cross-

sectional yang dipilih adalah tipe single cross sectional, yaitu pada satu sampel 

responden yang diambil dari populasi sasaran dan informasi yang hanya diperoleh 

hanya satu kali.  
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𝑛 =
𝑁

1 + Ne²
 

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

  Menurut (Haryadi, 2011) metode yang digunakan untuk menentukan jumlah 

sampel adalah menggunakan rumus SLOVIN sebagai berikut: 

 

                      

          Dimana, 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi  

e = Batas Toleransi Kesalahan 

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi 

kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini, dinyatakan dengan persentasi. Semakin 

kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel digambarkan populasi. Dalam 

penelitian ini, batas toleransi yang digunakan adalah 5 %, dengan tingkat akurasi 95 

%, sehingga diperoleh sampel. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang 

digunakan adalah 120 orang dengan perhitungan sebagai berikut: 

 Maka,  =
   

             
 = 92 ,3 

Berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung sampel dari populasi berjumlah 12 

orang  dengan  tarif  kesalahan  5%,  maka  sampel  92  responden. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui survey kuesioner kepada 92 karyawan 

merchandising book, merhcandising non book, dan pemasaran yaitu melalui daftar 

pertanyaan sebanyak 9 pertanyaan responden dan 23 pertanyaan penelitian yang telah 

disusun oleh penulis.  
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Pada penelitian ini tipe data yang digunakan yaitu data primer. Sumber data 

primer didapat dari hasil kuesioner,wawancara dan observasi dimana karyawan yang 

bekerja di Group Retail and Publishing bagian merchandising dan pemasaran adalah 

sebagai objek penelitian sebanyak 120 orang. Sumber data primer yaitu melalui 

responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer 

jika kuesioner disebarkan melalui internet atau secara langsung. Teknik 

penghimpunan data sebagai penelitian kuantitatif, yang dilakukan oleh peneliti berupa 

observation method untuk mendapatkan data primer. Observation Method berupa 

lembar pengisian, seperti kuesioner   sehingga diperoleh data kuantitatif (berupa 

angka) kemudian angka itu akan diolah oleh peneliti. 

 

3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu pelatihan (X1), motivasi intrinsik 

(X2), kompensasi finansial (X3) terhadap kinerja karyawan (Y). Dimana masing-

masing variabel memiliki indikator yang digunakan sebagai alat ukur dalam 

pembuatan kuesioner. Alat ukur yang digunakan diadopsi dari penelitian terdahulu 

dengan memiliki variabel yang sama.  
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Kuesioner yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis skala likert 

enam poin dengan tujuan menghindari adanya nilai tengah (zero point) dalam 

pengisian kuesioner. Penggunaan skala likert 6 poin memiliki rentang (1) untuk 

“Sangat Tidak Setuju” sampai (6) untuk “Sangat Setuju”. Peneliti menggunakan 

variabel endogen dan eksogen yang diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement Skala 
Interval 

Pelatihan atau 
Training 
(P) 

Pelatihan adalah 
peningkatan 
terorganisasi dari 
keterampilan dan 
sensasi keterampilan 
yang diperlukan bagi 
anggota staf untuk 
melaksanakan secara 
efisien dalam proses 
yang ditawarkan, serta, 
untuk beroperasi dalam 
situasi bawahan.  
Selain itu, 
meningkatkan 
kemampuan panel 
karyawan dengan cara 
yang sangat efektif 
dengan memotivasi 
mereka dan 
mentransformasikannya 
ke dalam pengaturan 
yang baik dan sopan, 
yang pada akhirnya 
mempengaruhi kinerja 
organisasi. 
(Saleem dan Mehwish, 
2011) 
 

P1: Organisasi saya 
berinvestasi dalam 
pelatihan secara 
gencar untuk 
meningkatkan 
kompetensi pegawai. 
P2: Penting bagi 
organisasi saya 
memastikan pegawai 
menerima training 
dan development yang 
dibutuhkan. 
 P3: Saya yakin 
bahwa training dan 
development yang 
dibutuhkan akan 
mambantu tugas saya 
dimasa yang 
mendatang. 

Likert Skala 1-6 
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Lanjutan Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

 
Variabel Definisi Measurement Skala 

Interval 
  

 
P4: Training dan 
development yang saya 
terima tidak cukup 
untuk membantu tugas 
yang menjadi 
tanggung jawab saya.  
P5: Training dan 
development yang saya 
terima tidak 
disesuaikan dengan 
kebutuhan saya 
pribadi. 
P6: Saya telah 
menerima peluang 
training dan 
development yang 
lebih baik dipekerjaan 
saya sebelumnya. 
P7: Saya puas dengan 
training dan 
development yang saya 
terima. 
(Dysvik & Kuvaas, 
2008) 

 

Motivasi atau 

Motivation 

(MI) 

Motivasi adalah 
proses di mana 
upaya seseorang 
diberi energi, 
diarahkan, dan 
berkelanjutan untuk 
mencapai tujuan.  
(Robbins dan 
Coulter, 2014) 
 

MI1: Tugas yang saya 
lakukan dalam 
pekerjaan 
menyenangkan. 
MI2: Pekerjaan saya 
sangat menarik 
sehingga memotivasi 
diri saya. 
MI3: Tugas-tugas 
yang saya lakukan 
menggambarkan 
kemampuan saya 
dalam bekerja. 
MI4: Pekerjaan saya 
sangat berarti. 
MI5: Saya merasa 
beruntung dibayar 
untuk pekerjaan yang 
saya sangat suka. 
MI6: Pekerjaan ini 
merupakan hobby bagi 
saya. 
(Dysvik & Kuvaas, 
2011) 

Likert Skala 1-6 
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Lanjutan Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement Skala 
Interval 

Kompensasi 
Finansial 
 (KF) 

Kompensasi finansial  
adalah  suatu bentuk 
kompensasi total atau 
semua hadiah yang 
diberikan kepada 
karyawan sebagai 
imbalan atas layanan 
mereka yang 
meningkatkan kinerja 
perusahaan dengan 
menarik dan 
menghasilkan 
karyawan yang dapat 
diandalkan dan 
memotivasi para 
karyawan  
(Mondy, 2012) dan 
(Larkin et al., 2012). 

KF1: Adanya sistem 
kompensasi yang 
menarik dipekerjaan 
saya. 
KF2: Keadilan 
penetapan gaji 
diantara pekerjaan 
yang sama. 
KF3: Gaji yang 
diberikan mendorong 
kinerja lebih baik. 
KF4: Gaji yang 
diberikan 
menggambarkan 
kinerja dalam bekerja. 
KF5: Keadilan 
penetapan gaji saya 
dibandingkaan 
pekerjaan sejenis 
diluar perusahaan. 
KF6: Gaji 
mencerminkan standar 
kehidupan dalam 
pekerjaan saya. 
(Do, 2016) 

Likert Skala 1-6 

Kinerja Karyawan  
(KK) 

Kinerja karyawan 
adalah suatu landasan 
mendasar yang 
terkait dengan 
organisasi yang 
karyawan 
pengetahuan yang 
dimaksudkan untuk 
efektivitas yang lebih 
baik yang dapat 
dianalisis melalui 
kinerja karyawan 
dalam perusahaan. 
(Abbas dan Sara, 
2009) 

KK1: Pegawai perlu 
bekerja secara efektif. 
KK2: Kualitas hasil 
pekerjaan dapat 
membuat senang. 
KK3: Atasan saya 
mempercayai saya 
sebagai pekerja yang 
efisien 
KK4: Kepercayaan 
rekan kerja terhadap 
saya sebagai pegawai 
sangat produktif. 
(Tho, Phong, Quan, & 
Trang, 2018) 

Likert Skala 1-6 

               Sumber: diolah oleh peneliti 
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3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data-data yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis data dari hasil 

kuisoner yang diberikan kepada responden, kemudian dari skor jawaban responden 

dilakukan analisis dan pendiskripsian dalam pembahasan penelitian. Berdasarkan skor 

data yang berupa angka tersebut kemudian dapat membuktikan kebenarannya dengan 

mengggunakan uji statistik. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

   3.5.1.   Uji Kualitas Data 

  a. Uji Validitas 

Penggunaan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan kinerja karyawan merchandising dan pemasaran Group Of Retail 

and Publishing PT. Kompas Gramedia. Uji signifikasi dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, jika r hitung > r tabel dan bernilai 

positif, maka variabel tersebut valid sedangkan jika r hitung < r tabel, maka variabel 

tersebut tidak valid (Ghozali, 2013). 

b. Uji Reabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah  konsisten atau stabil dari waktu 

ke waktu.  
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Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan cara one shot atau 

pengukuran sekali saja yaitu disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai (α) 0.70 (Ghozali,2013). 

 

 3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Teknik analisis regresi perlu menguji asumsi dalam datanya, yaitu: 

 a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regrsi yang 

terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak 

yaitu pelatihan, motivasi, dan kompensasi finansial. Jika dalam model regresi yang 

terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka 

model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier 

Mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance 

≤ dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF ≥ dari 10, maka menunjukkan adanya 

multikolonierita, dan sebaliknya apabila nilai tolerance ≥ 0.1 atau sama dengan nilai 

VIF ≤ dari 10, maka model regresi bebas dari multikolonieritas (Ghozali, 2013). 
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 b. Uji Heterokedastisitas 

Heterokedatisitas menunjukan bahwa varian variabel tidak sama untuk semua 

pengamatan atau observasi. Jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai 

yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. Harapan pada model 

regresi adalah homoskedastisitas. Mendeteksi adanya masalah heteroskedatisitas 

dapat digunakan metode analisis grafik dan metode statistik (Haryadi, 2011). 

Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati scatterplot dimana sumbu 

horizontal menggambarkan nilai Predicted Standardized sedangkan sumbu vertikal 

menggambarkan nilai Residual Studentized.   

1. Jika scatterplot membentuk pola tertentu, hal itu menunjukkan  adanya masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk.  

2. Jika scatterplot menyebar secara acak maka hal itu menunjukkan tidak terjadinya 

masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk. 

c. Uji Glesjer 

Pengujian heteroskedastisitas dengan pola gambar scatterplot dapat 

meragukan karena pengujian dilakukan secara visual, maka perlu dilakukan pengujian 

secara statistik, maka diperlukannya uji glesjer untuk memastikan nilai 

signifikansinya (Haryadi, 2011). 
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  d. Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t 

dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  Model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada 

sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2013). 

e. Uji Autokorelasi   

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.  

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena 

“gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi 

“gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya.  
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Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Apabila nilai DW terletak diantara batas bawah atau lower bound (dl) maka 

hasilnya tidak ada autokorelasi positif.  

b. Apabila nilai DW terletak diantara batas bawah (dl) dan batas atas (du), maka 

hasilnya tidak ada autokorelasi positif.  

c. Apabila nilai DW lebih besar daripada (4-dl) dan < 4, maka hasilnya tidak ada 

korelasi negatif.  

d. Apabila nilai DW terletak diantara batas atas (4-du) dan batas bawah (4-dl), maka 

hasilnya tidak ada korelasi negatif. 

e. Apabila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), 

maka hasilnya tidak ada autokorelasi, positif atau negatif. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan  pendekatan Durbin Waston (DW 

test),dikarenakan sampel yang digunakan dibawah 100. Jika sampel diatas 100 maka 

harus menggunakan pendekatan Lagrange Multiplier (LM test). Uji Durbin-Woston 

hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen 

(Ghozali, 2013). 
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 3.6 Uji Koefisien Determinasi 

  Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variable  dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variable-variabel independen dalam     menjelaskan variasi variable sangat terbatas. 

Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel dependen yang dimasukkan terhadap model. Banyak peneliti 

menganjurkan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang 

terbaik karena nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model. 
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3.7 Analisis Regresi Berganda 

Pada penelitian ini akan digunakan analisis regresi berganda yaitu prosedur 

statistik dalam menganalisi hubungan antara variabel satu atau lebih variabel 

independen terhadap variabel dependen. Persamaannya adalah sebagai berikut: 

 KK=a+b1P+b2PK+b3JK+e 

Keterangan : 

            KK  = Kinerja Karyawan  

             a   = Konstanta dari regresi 

             P   = Pelatihan 

             MI  = Motivasi Intrinsik 

              KF  = Kompensasi Finansial 

              b1,b2,b3 = Koefisien dari P, MI, dan KF 

 e   = Standart erroR 
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    3.8 Uji Hipotesis 

                  1. Uji t  

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen 

lainnya konstan. Mengetahui nilai signifikasi t dengan membandingkan tingkat 

signifikansi 5%. Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian hipotesis yaitu : 

a. Jika nilai signifikansi Uji t > 0.05, maka H0 diterima, Ha ditolak yang berarti 

variabel secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai signifikansi Uji t < 0.05, maka , maka H0 ditolak, Ha diterima yang 

berarti variabel secara parsial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat.  

Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai tabel, bila t 

hitung lebih besar dari t tabel maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif 

(Ha) diterima, demikian sebaliknya. Atau dengan melihat signifikasinya yang 

terbentuk di bawah 5%, maka Ha diterima dan Ho ditolak atau sebaliknya (Ghozali, 

2013).  
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Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memliki 

pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar dibandingkan 

dengan nilai t tabel. Untuk menghitung besarnya nilai t hitung digunakan rumus 

berikut : 

ti = 
  

   
 

keterangan : 

t = nilai t hitung 

bj = koefisien regresi 

sbj = kesalahan baku koefisien regresi 

 

2. Uji F/Anova Uji F  

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai model yang fit atau apakah model penelitian 

layak untuk dilanjutkan. Model dikatakan Fit, jika nilai probabilitas signifikan kurang 

5% (Ghozali, 2013). 

 

3.9 Analisis deskriptif kuantitatif  

Menurut (Ghozali, 2013) mengemukakan statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini penulis menggunakan responden sebanyak 92 karyawan 

merchandising book, merhcandising non book, dan pemasaran. Berikut adalah 

deskripsi karakteristik responden yang telah penulis peroleh dari hasil penyebaran 

kuesioner: 

1. Status Karyawan 

Mengetahui perbandingan karakteristik mengenai status karyawan responden 

pada penelitian ini. Pada tabel 4.1 dapat dilihat seperti dibawah: 

Tabel 4.1. Data Responden Berdasarkan Status Karyawan 

Status Karyawan Jumlah Presentase (%) 

Karyawan Tetap 92 orang 100.00 % 

Karyawan Tidak Tetap 0 orang 0.00 % 

Total 92 orang 100 % 

 

 

      Gambar 4.1. Diagram Data Responden Berdasarkan Status Karyawan 
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Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa semua responden merupakan 

karyawan tetap sebanyak 92 orang atau sebanding dengan 100 %. 

2. Divisi Group Retail dan Publishing 

Mengetahui perbandingan karakteristik mengenai divisi group retail dan 

publishing responden pada penelitian ini. Pada tabel  4.2 dapat dilihat seperti 

dibawah: 

       Tabel 4.2. Data Responden Berdasarkan Divisi Group Retail dan Publishing 

Divisi Group Retail dan 
Publishing Jumlah Presentase 

(%) 

Merchandising book 33 orang 35.87 % 

Merchandising non book 25 orang 27.17 % 

Pemasaran 34 orang 36.96 % 

Total 92 orang 100 % 

 

 

Gambar 4.2. Diagram Data Responden Berdasarkan Divisi Group Retail 

dan Publishing 
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Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa responden yang bekerja di divisi 

group retail dan publishing bagian merchandising book sebanyak 33 orang atau 

sebanding dengan 35.87 %, bagian merchandising non book sebanyak 25 orang atau 

sebanding dengan 27.17 % dan bagian pemasaran sebanyak 34 orang atau sebanding 

dengan 36.96 %. Dapat disimpulkan bahwa responden mayoritas bekerja di divisi 

group retail dan publishing bagian pemasaran. 

3. Jenis Kelamin 

Mengetahui perbandingan karakteristik mengenai jenis kelamin responden 

pada penelitian ini. Pada tabel  4.3 dapat dilihat seperti dibawah: 

Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

Laki-Laki 42 orang 45.65 % 

Perempuan 50 orang 54.35 % 

Total 92 orang 100 % 

 

 

           Gambar 4.3 Diagram Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 42 orang atau sebanding dengan 45.65 % sedangkan yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 50 orang atau sebanding dengan 54.35 %. Sehingga 

dari data yang didapatkan ini, dapat disimpulkan bahwa responden mayoritas berjenis 

kelamin perempuan. 

4. Usia 

Mengetahui perbandingan karakteristik mengenai usia responden pada 

penelitian ini. Pada tabel  4.4 dapat dilihat seperti dibawah: 

Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Presentase 
(%) 

< 25 tahun 2 orang 2.17 % 

25 – 35 tahun 80 orang 86.96 % 

36 – 45 tahun 8 orang 8.70 % 

> 46 tahun 2 orang 2.17 % 

Total 92 orang 100 % 
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Gambar 4.4 Diagram Data Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan tabel 4.4. diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia < 

25 tahun sebanyak 2 orang atau sebanding dengan 2.17 %, berusia 25 – 35 tahun 

sebanyak 80 atau sebanding dengan 86.96 %, berusia 36 – 45 tahun sebanyak 8 atau 

sebanding dengan 8.70 %, dan berusai > 45 tahun sebanyak 2 atau sebanding dengan 

2.17 %, Sehingga dari data yang didapatkan ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

berusia 25 – 35 tahun.                                                                                                                                                                  

5. Lama Bekerja 

Mengetahui perbandingan karakteristik mengenai lama bekerja responden 

pada penelitian ini. Pada tabel  4.5 dapat dilihat seperti dibawah: 

Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Lama Bekerja Jumlah Presentase (%) 

< 2 tahun 4 orang 4.35 % 

2 – 5 tahun 72 orang 78.26 % 

5 – 8 tahun 4 orang 4.35 % 

> 8 tahun 12 orang 13.04 % 

Total 92 orang 100 % 
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            Gambar 4.5 Diagram Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Berdasarkan tabel 4.5. diatas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

lama bekerja < 2 tahun sebanyak 4 orang atau sebanding dengan 4.35 %, lama bekerja 

2 – 5 tahun sebanyak 72 atau sebanding dengan 78.26 %, lama bekerja 5 – 8 tahun 

sebanyak 4 atau sebanding dengan 4.35 %, dan lama bekerja > 8 tahun sebanyak 12 

atau sebanding dengan 78.26 %, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan 

responden memiliki lama bekerja 2 – 5 tahun. 

6. Pendidikan Terakhir 

Mengetahui perbandingan karakteristik mengenai pendidikan terakhir 

responden pada penelitian ini. Pada tabel  4.6 dapat dilihat seperti dibawah: 

       Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Presentase (%) 

SMA 3 orang 3.26 % 

D3 4 orang 4.35 % 

S1 83 orang 90.22 % 

S2 2 orang 2.17 % 

Total 92 orang 100 % 
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         Gambar 4.6 Diagram Data Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan tabel 4.6. diatas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 

pendidikan terakhir SMA sebanyak 3 orang atau sebanding dengan 3.26 %, 

pendidikan terakhir D3 sebanyak 4 atau sebanding dengan 4.35 %, pendidikan 

terakhir S1 sebanyak 83 atau sebanding dengan 90.22 %, dan pendidikan terakhir S2 

sebanyak 2 atau sebanding dengan 2.17 %, Sehingga dari data yang didapatkan ini, 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas memiliki pendidikan terakhir S1. 
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7. Pelatihan yang Pernah Diikuti 

Mengetahui perbandingan karakteristik responden mengenai pelatihan yang 

pernah diikuti pada penelitian ini. Pada tabel  4.7 dapat dilihat seperti dibawah: 

Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Responden Pelatihan yang Pernah 

Diikuti 

Pelatihan yang Pernah Diikuti Jumlah Presentase (%) 

Rutin/Perperiodik 25 orang 27.17 % 

Sesuai Kebutuhan 57 orang 61.96 % 

Jarang/Tentative 10 orang 10.87 % 

Total 92 orang 100 % 

 

                    

Gambar 4.7 Diagram Data Responden Berdasarkan Responden Pelatihan yang 

Pernah Diikuti 

Berdasarkan tabel 4.7, dapat diketahui bahwa responden yang 

rutin/perperiodik mengikuti pelatihan sebanyak 25 orang atau sebanding dengan 27.17 

%, mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan sebanyak 57 orang atau sebanding dengan 

61.96 %, dan responden yang jarang/tentative mengikuti pelatihan sebanyak 10 orang 

27% 

62% 

11% 

Pelatihan yang Pernah Diikuti 

Rutin/Perperiodik

Sesuai Kebutuhan

Jarang/Tentative

Pengaruh Pelatihan, Motivasi Intrinsik..., Amanda Chintya Devi, Ma.-Ibs, 2018



62 
 

 
                                                                                                                                         Indonesia Banking School 
 
 
 
       
                 
                  
 

atau sebanding dengan 10.87 %. Dapat disimpulkan bahwa responden mayoritas 

mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan. 

4.2 Uji Validitas & Reabilitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana relevansi pertanyaan terhadap apa yang 

ditanyakan atau apa yang ingin diukur dalam penelitian. Tingkat validitas kuesioner 

diukur berdasarkan koefisien validitas yang dalam hal ini menggunakan koefisien 

korelasi item-total yang terkoreksi. Dasar pengambilan keputusan yakni jika R hitung 

> dari nilai R tabel maka angket di nyatakan valid, sebaliknya jika R hitung < dari 

nilai R tabel maka angket dinyatakan tidak valid. Diketahui Rtabel = 0.1726 dan N = 

92.  

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Pengukuran 

reliabilitas dapat dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja yaitu 

disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan 

fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai (α) 0.70 (Ghozali, 

2011). 
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      Tabel 4.8 Uji Validitas dan Reabilitas 

Variabel 
Laten 

Indikator 
 

Uji Validitas 
 

Uji Reabilitas 
 

r hitung > 
r tabel 

Kesimpulan Cronbach
's Alpha 

Kesimpulan 

Pelatihan P1 0.913 Valid 0.932 Reliabel 
P2 0.765 Valid 
P3 0.829 Valid 
P4 0.898 Valid 
P5 0.918 Valid 
P6 0.418 Valid 
P7 0.742 Valid 

Motivasi 
Intrinsik 

MI1 0.683 Valid 0.877 Reliabel 
MI2 0.709 Valid 
MI3 0.665 Valid 
MI4 0.715 Valid 
MI5 0.669 Valid 
MI6 0.665 Valid 

Kompensasi 
Finansial 

KF1 0.623 Valid 0.785 Reliabel 
KF2 0.518 Valid 
KF3 0.454 Valid 
KF4 0.486 Valid 
KF5 0.514 Valid 
KF6 0.610 Valid 

Kinerja 
Karyawan 

KK1 0.729 Valid 0.808 Reliabel 
KK2 0.708 Valid 
KK3 0.416 Valid 
KK4 0.663 Valid 

Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 21 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut uji validitas memenuhi syarat dan uji reliabel    

memenuhi kriteria  (α) 0.70. 
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4.3     Asumsi Klasik 

4.3.1  Hasil Uji Normalitas 

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 92 

Nor
mal 
Para
met
ersa,

b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 

1.07840731 

Most 
Extr
eme 
Diffe
renc
es 

Absolute .102 

Positive .102 

Negative 
-.076 

Kolmogorov-Smirnov Z .976 

Asymp. Sig. (2-tailed) .297 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

                            Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 21 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data sampel dapat mewakili data 

populasi atau tidak. Memenuhi asusmsi tersebut, data sampel harus berdistribusi 

normal. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9 didapat bahwa nilai Asymp.sig 

yang diperoleh di atas alpha = 0,05. Dapat disimpulkan bahwa residual menyebar 

normal (asumsi normalitas terpenuhi). 
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4.3.2  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel bebas dan variabel penggangu. Berdasarkan gambar 4.8 diketahui 

bahwa scatter plot yang dihasilkan tidak membentuk sebuah pola tertentu (acak) 

maka dapat dikatakan semua variabel pada penelitian ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau asumsi heteroskedasitas terpenuhi sehingga data yang 

digunakan layak untuk dilakukan analisis regresi berganda. 

 

Gambar 4.8 Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 21 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di 

atas dan di bawah serta di sekitar angka 0 sehingga terlihat tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dengan pola gambar scatterplot 
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dapat meragukan karena pengujian dilakukan secara visual, maka perlu dilakukan 

pengujian secara statistik.  

4.3.3 Hasil Uji Glesjer 

Uji statistik yang dilakukan untuk menguji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini adalah dengan uji Glesjer. Hasil pengujian Glesjer dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Glesjer 

C o e f f i c i e n t s a  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .980 .380   2.580 0.012 

P -.038 .027 -.302 -1.435 0.155 

MI -.013 .032 -.082 -.396 0.693 

KF .052 .028 .295 1.865 0.065 

a. Dependent Variable: RES_2 

                                       Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 21 

Tabel diatas, diketahui masing-masing nilai signifikan variabel pelatihan (X1) 

sebesar 0,155, variabel motivasi intrinsik (X2) sebesar 0,693 dan variabel kompensasi 

finansial (X3) sebesar 0,065. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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 4.3.4 Hasil Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 

hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau 

dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan.  

Pada pengujian asumsi multikolinieritas didapat nilai dari variable inflation 

factor (VIF)  pada tabel 4.12 dapat dilihat seperti dibawah: 

Tabel 4.11 Hasil Uji  Multikolinieritas 

 

 

 

                              

 

  

                  Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 21 

 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.11 didapat bahwa nilai VIF untuk 

semua variabel prediktor < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas di antara kedua variabel prediktor tersebut (asumsi multikolinieritas 

terpenuhi). 

 

C o e f f i c i e n t s a  

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

P 0.240 4.162 

MI 0.250 4.003 

KF 0.426 2.346 

a. Dependent Variable: KK 
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   4.3.5  Hasil Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time 

series) karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung 

mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode 

berikutnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan  pendekatan Durbin Waston 

(DW test),dikarenakan sampel yang digunakan dibawah 100. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi 

M o d e l  S u m m a r y b  

Model Durbin-Watson 

1 1.870 

a. Predictors: (Constant), KF, MI, P 

b. Dependent Variable: KK 

                              Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 21 

Tampilan output SPSS berikut ini menunjukkan besarnya nilai Durbin Watson 

sebesar 1.870. Dapat diperoleh nilai dalam tabel DW untuk “k= 3” dan “N= 92” dan 

besarnya DL (lower) = 1.594 dan DU (upper)= 1.728, 4 - DU= 2.272 dan 4 – DL = 

2.406. Oleh karena nilai DW= 1.870 berada di atas DU =1.728, dan dibawah 4 - DU= 

2.272 maka dapat disimpulkan bahwa DW test terletak diantara batas atas atau upper 

bound (DU) dan (4 - DU), maka hasilnya tidak ada autokorelasi, positif atau negatif. 
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4.4  Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis terhadap regresi berganda pada penelitian ini menggunakan tiga 

variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Analisis dilakukan dengan bantuan 

software SPSS 21. Hasil analisis berganda terdapat pada tabel 4.13. 

            Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.087 .589   

P 0.123 .041 0.226 

MI 0.351 .050 0.521 

KF 0.199 .044 0.261 

Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 21 

Dari Tabel 4.13 diperoleh persamaan regresi: 

 =   +     +     +      

                 =  1     +   1    +     1   +   1      

            Keterangan: 

Y   = KK (kinerja karyawan) 

X1 = Pelatihan 

X2=  Motivasi intrinsik 

X3= Kompensasi finansial 
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Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.13 di atas didapatkan: 

a. Koefisien regresi variabel motivasi intrinsik sebesar 0.351 dan memiliki tanda 

positif yang menunjukkan bahwa motivasi terhadap kinerja karyawan memiliki 

hubungan yang searah. Artinya, apabila setiap penambahan 1 satuan motivasi 

intrinsik maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0.351 dengan asumsi 

pengaruh variabel lain dianggap konstan atau sama dengan 0. Selain itu, dari nilai 

koefisien standardized variabel motivasi intrinsik dihasilkan nilai 0.521. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pengaruh variabel motivasi intrinsik terhadap kinerja 

karyawan yang terjadi sebesar 52.1%. 

b. Koefisien regresi variabel kompensasi finansial sebesar 0.199 dan memiliki tanda 

positif yang menunjukkan bahwa kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan 

memiliki hubungan yang searah. Artinya, apabila setiap penambahan 1 satuan 

kompensasi finansial maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0.199 

dengan asumsi pengaruh variabel lain dianggap konstan atau sama dengan 0. 

Selain itu, dari nilai koefisien standardized variabel kompensasi finansial 

dihasilkan nilai 0.261. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel 

kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan yang terjadi sebesar 26.1%. 
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c. Koefisien regresi variabel pelatihan sebesar 0.123 dan memiliki tanda positif yang 

menunjukkan bahwa pelatihan terhadap kinerja karyawan memiliki hubungan 

yang searah. Artinya, apabila setiap penambahan 1 satuan pelatihan maka akan 

menaikkan kinerja karyawan sebesar 0.123 dengan asumsi pengaruh variabel lain 

dianggap konstan atau sama dengan 0. Selain itu, dari nilai koefisien standardized 

variabel pelatihan dihasilkan nilai 0.226. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh 

variabel pelatihan terhadap kinerja karyawan yang terjadi sebesar 22.6%. 

 

4.5 Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara 

simultan antara variabel bebas yaitu pelatihan (X1), motivasi intrinsik (X2), dan 

kompensasi finansial (X3) terhadap Y (kinerja karyawan). Hasil perhitungan koefisien 

determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.18.  
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  Tabel 4.14 Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

  Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 21 

 

Nilai koefisien determinasi (R2) atau R2 Adjusted digunakan untuk pengujian 

kelayakan model yang didapatkan dari hasil analisis regresi berganda. Dikarenakan 

regresi yang digunakan adalah regresi berganda maka digunakan nilai R2 Adjusted 

yang nilainya 0,873 yang menunjukkan proporsi pengaruh faktor pelatihan (X1), 

motivasi intrinsik (X2), dan kompensasi finansial (X3) terhadap kinerja karyawan 

sebesar 0,873. Artinya, 87.3% kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor pelatihan 

(X1), motivasi intrinsik (X2), dan kompensasi finansial (X3) sedangkan sisanya 12,7% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada di dalam model regresi berganda. 

 

 

 

 

 

 

 

M o d e l  S u m m a r y b  

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .936a .877 .873 1.09664 

a. Predictors: (Constant), P, MI, KF 

b. Dependent Variable: KK 
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4.6  Pengujian Hipotesis 

4.6.1 Uji F 

Pengujian pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh signifikan secara 

bersama-sama dari variabel-variabel pelatihan (X1), motivasi intrinsik (X2), dan 

kompensasi finansial (X3) terhadap kinerja karyawan. Untuk mengetahui signifikan 

pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama atas suatu variabel terikat 

digunakan uji F. Hasil pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan 

SPSS 21 disajikan pada Tabel 4.15 di bawah ini. 

         Tabel 4.15 Hasil Uji F 

A N O V A a  

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 753.601 3 251.200 208.880 .000b 

Residual 105.830 88 1.203     

Total 859.431 91       

a. Dependent Variable: KK 

b. Predictors: (Constant), P, MI, KF 

Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.15 nilai F hitung sebesar 208.880. Sedangkan F tabel (α 

=0.05; df regresi = 3; df residu = 88) adalah sebesar 3.10. Karena F hitung > F tabel 

yaitu 208.880. > 3.10 atau nilai sig F (0,000) < α = 0,05 maka model analisis regresi 

adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 dite rima sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa variabel kinerja karyawan dapat dipengaruhi secara simultan oleh 

varibel pelatihan (X1), motivasi intrinsik (X2), dan kompensasi finansial (X3). 

 

4.6.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Jika t hitung > t tabel atau maka hasilnya signifikan dan 

berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau maka 

hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil uji t dapat 

dilihat pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Hasil Uji t 

C o e f f i c i e n t s a  

Model T Sig. 

1 (Constant) -1.844 .069 

P 2.967 .004 

MI 6.965 .000 

KF 4.558 .000 

a. Dependent Variable: KK 

 Sumber: Data diolah oleh penulis dengan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh hasil sebagi berikut: 

a. Berdasarkan uji t antara X2 (motivasi intrinsik) dengan Y (kinerja karyawan) 

menunjukkan t hitung = 6.965. sedangkan t tabel sebesar 1.986. Karena t hitung 

> t tabel yaitu 6.965. > 1.986 atau nilai sig t (0,000) < α = 0,05 maka pengaruh 
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X2 (motivasi intrinsik) terhadap Y (kinerja karyawan) adalah signifikan. Hal ini 

berarti H1 diterima dan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh motivasi intrinsik. 

b. Berdasarkan uji t antara X3 (kompensasi finansial) dengan Y (kinerja karyawan) 

menunjukkan t hitung = 4.558. sedangkan t tabel sebesar 1.986. Karena t hitung 

> t tabel yaitu 4.558> 1.986 atau nilai sig t (0,000) < α = 0,05 maka pengaruh X3 

(kompensasi finansial) terhadap Y (kinerja karyawan) adalah signifikan. Hal ini 

berarti H1 diterima dan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja 

karyawan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kompensasi finansial. 

c. Berdasarkan uji t antara X1 (pelatihan) dengan Y (kinerja karyawan) 

menunjukkan t hitung = 2.967. sedangkan t tabel sebesar 1.986. Karena t hitung 

> t tabel yaitu 2.967.> 1.986 atau nilai sig t (.004) < α = 0,05 maka pengaruh X1 

(pelatihan) terhadap Y (kinerja karyawan) adalah signifikan. Hal ini berarti H1 

diterima dan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan 

dapat dipengaruhi secara signifikan oleh pelatihan. 
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4.7   Hasil Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang digunakan 

dalam penelitian, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi 

dari masing-masing variabel.  

4.7.1 Analisis Deskriptif Motivasi Intrinsik (MI) 

Data yang terkumpul melalui angket mengenai variabel motivasi intrinsik 

(X2) yang akan mempengaruhi kinerja karyawan ditampilkan pada tabel 4.17 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi Item Variabel Motivasi Intrinsik (X2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data yang terkumpul melalui angket mengenai variabel motivasi diatas dapat 

dilihat nilai minimum terletak pada MI.4 yaitu “pekerjaan saya sangat berarti”. 

Sedangkan nilai rata-rata terbesar pada MI.3 dan MI.6 yaitu “tugas-tugas yang saya 

lakukan menggambarkan kemampuan saya dalam bekerja” dan “pekerjaan ini 

merupakan hobby bagi saya” sebesar 4.033 dengan grand mean sebesar 3,86.  

Item 
1 2 3 4 5 6 Jumlah Rata-

rata 
item F % F % F % f % F % f % Jumlah % 

MI.1 2 2.17 2 2.17 27 29.35 30 32.61 25 27.17 6 6.52 92 100 4.00 

MI.2 4 4.35 10 10.87 26 28.26 30 32.61 14 15.22 8 8.70 92 100 3.70 

MI.3 1 1.09 2 2.17 27 29.35 31 33.70 25 27.17 6 6.52 92 100 4.03 

MI.4 3 3.26 10 10.87 26 28.26 34 36.96 14 15.22 5 5.43 92 100 3.66 

MI.5 3 3.26 10 10.87 24 26.09 33 35.87 15 16.30 7 7.61 92 100 3.74 

MI.6 1 1.09 2 2.17 27 29.35 31 33.70 25 27.17 6 6.52 92 100 4.03 

Grand Mean 3.86 

Pengaruh Pelatihan, Motivasi Intrinsik..., Amanda Chintya Devi, Ma.-Ibs, 2018



77 
 

 
                                                                                                                                         Indonesia Banking School 
 
 
 
       
                 
                  
 

         

4.7.2 Analisis Deskriptif Kompensasi Finansial (KF) 

Data yang terkumpul melalui angket mengenai variabel kompensasi finansial 

(X3) yang akan mempengaruhi kinerja karyawan ditampilkan pada tabel 4.18 sebagai 

berikut: 

      Tabel 4. 18 Distribusi Frekuensi Item Variabel Kompensasi Finansial (X3) 

 

 

 

 

 

 

Data yang terkumpul melalui angket mengenai variabel kompensasi finansial 

diatas dapat dilihat nilai minimum terletak pada KF.5 yaitu “keadilan penetapan gaji 

saya dibandingkaan pekerjaan sejenis diluar perusahaan”. Sedangkan nilai rata-rata 

terbesar pada KF.3 yaitu “gaji yang diberikan mendorong kinerja lebih baik” dengan 

grand mean sebesar 3,83.  

 

 

 

Item 
1 2 3 4 5 6 Jumlah Rata-

rata 
item F % F % f % f % f % f % Jumlah % 

KF.1 5 5.43 9 9.78 23 25.00 31 33.70 16 17.39 8 8.70 92 100 3.74 

KF.2 3 3.26 5 5.43 25 27.17 25 27.17 28 30.43 6 6.52 92 100 3.96 

KF.3 1 1.09 2 2.17 23 25.00 33 35.87 27 29.35 6 6.52 92 100 4.10 

KF.4 2 2.17 5 5.43 24 26.09 32 34.78 27 29.35 2 2.17 92 100 3.90 

KF.5 4 4.35 10 10.87 26 28.26 35 38.04 14 15.22 3 3.26 92 100 3.59 

KF.6 4 4.35 9 9.78 24 26.09 34 36.96 15 16.30 6 6.52 92 100 3.71 

Grand Mean 3.83 
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4.7.3 Analisis Deskriptif Pelatihan 

Data yang terkumpul melalui angket mengenai variabel pelatihan (X1) yang 

akan mempengaruhi kinerja karyawan ditampilkan pada tabel 4.19 sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Item Variabel Pelatihan  (X1) 

 

Data yang terkumpul melalui angket mengenai variabel pelatihan diatas dapat 

dilihat nilai minimum terletak pada P.1 yaitu “organisasi saya berinvestasi dalam 

pelatihan secara gencar untuk meningkatkan kompetensi pegawai”.  Sedangkan nilai 

rata-rata terbesar pada P.6 yaitu “saya telah menerima peluang training dan 

development yang lebih baik dipekerjaan saya sebelumnya” dengan grand mean 

sebesar 3,75. 

 

 

 

Item 
1 2 3 4 5 6 Jumlah Rata-

rata 
item f % f % f % f % f % F % Jumlah % 

P.1 2 2.17 11 11.96 28 30.43 32 34.78 14 15.22 5 5.43 92 100 3.65 

 P.2 1 1.09 9 9.78 23 25.00 38 41.30 15 16.30 6 6.52 92 100 3.82 

P.3 1 1.09 11 11.96 27 29.35 34 36.96 14 15.22 5 5.43 92 100 3.70 

P.4 2 2.17 11 11.96 28 30.43 31 33.70 15 2.17 5 5.43 92 100 3.66 

P.5 1 1.09 11 11.96 29 31.52 32 34.78 14 19.57 5 5.43 92 100 3.67 

P.6 1 1.09 2 2.17 27 29.35 31 33.70 25 27.17 6 6.52 92 100 4.03 

P.7 3 3.26 11 11.96 25 27.17 31 33.70 14 15.22 8 8.70 92 100 3.72 

Grand Mean 3.75 
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4.7.4 Analisis Deskriptif Kinerja Karyawan (KK) 

Data yang terkumpul melalui angket mengenai variabel kinerja karyawan (Y) 

yang akan mempengaruhi kinerja karyawan ditampilkan pada tabel 4.20. 

Tabel 4.20 Distribusi Frekuensi Item Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

 

Data yang terkumpul melalui angket mengenai kinerja karyawan diatas dapat 

dilihat nilai minimum terletak pada KK.4 yaitu “kepercayaan rekan kerja terhadap 

saya sebagai pegawai sangat produktif.” Sedangkan nilai rata-rata terbesar pada KK.3 

yaitu sebesar “atasan saya mempercayai saya sebagai pekerja yang efisien” dengan 

grand mean sebesar 3,70. 

 

 

 

 

Item 
1 2 3 4 5 6 Jumlah Rata-

rata 
item f % f % f % f % f % f % Jumlah % 

KK..1 2 2.17 9 9.78 23 25.00 33 35.87 17 18.48 8 8.70 92 100 3.85 

KK.2 4 4.35 10 10.87 24 26.09 33 35.87 14 15.22 7 7.61 92 100 3.70 

KK.3 1 1.09 2 2.17 27 29.35 31 33.70 25 27.17 6 6.52 92 100 4.03 

KK.4 9 9.78 20 21.74 26 28.26 22 23.91 10 10.87 5 5.43 92 100 3.21 

Grand Mean 3.70 
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4.8 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data dapat menunjukkan bahwa seluruh 

variabel telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reabilitas, serta pengukuran 

metode lainnya yang sesuai dengan SPSS 21. Pada hasil pengujian hipotesis yang 

diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki pengaruh yang 

signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian 

dibahas pada subs bab dibawah ini. 

 

4.8.1 Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara pelatihan terhadap kinerja karyawan. Informasi 

tersebut mendukung teori oleh (Sultana, 2012) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian (Asfaw et al., 2015) dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelatihan dan pengembangan memiliki pengaruh positif pada kinerja karyawan. 

Hal ini berhubungan dengan (Ahmad dan Din, 2009) tentang tujuan 

memberikan pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui proses 

pembelajaran. Dan diyakini memiliki peluang dalam perolehan pengetahuan, 

peningkatan keterampilan, konsep, aturan, perubahan sikap dan perilaku dalam 

pengaturan organisasi.  
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PT. Kompas Gramedia sangat memperhatikan sikap disiplin kepada seluruh 

karyawannya. Berdasarkan hasil pengelolahan data profil responden, mayoritas jenis 

kelamin pada tiap divisi adalah perempuan sejumlah 50 karyawan tetap dengan 

pendidikan terakhir S1 yang telah mengikuti pelatihan secara rutin sebesar 27.17 % 

dan pelatihan sesuai kebutuhan sebesar 61.96 %. Disimpulkan bahwa pelatihan 

merupakan salah satu program wajib untuk diikuti oleh para karyawan tetap dalam 

perusahaan sebagai penunjang kinerja. 

 

4.8.2 Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara motivasi dan kinerja karyawan. Informasi 

tersebut mendukung teori oleh (Egwurudi, 2008) bahwa pekerja berpenghasilan akan 

termotivasi dan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian sebelumnya juga 

dilakukan oleh (Gignac & Palmer, 2011) dimana motivasi intrinsik secara signifikan 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

Disimpulkan bahwa motivasi tidak kalah penting diberikan dari external saja 

oleh perusahaan melainkan motivasi dari dalam diri (intrinsik), perlunya hubungan 

yang baik antar sesama kolega dan atasan dalam perusahaan. Motivasi intrinsik dapat 

mempengaruhi kualitas kinerja karyawan pada tiap individu. 
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4.8.3 Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Kinerja Karyawan 

Sistem kompensasi menunjukkan bahwa individu paling tertarik pada 

organisasi di mana gaji dan tunjangan dialokasikan berdasarkan prestasi, atau gaji 

yang dialokasikan berdasarkan prestasi dan manfaat. Adanya sistem kompensasi 

finansial yang adil akan mempengaruhi produktivitas kinerja karyawan.  

Hal ini sesuai dengan penelitian (Hermawati, Mas, Hermawati, & Mas, 2017) 

dan (Do, 2016) yang menyatakan bahwa kompensasi finansial memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan hasil wawancara bahwa masih adanya beberapa karyawan yang 

merasa bahwa perlunya tingkat keadilan dalam kompensasi finansial yang sesuai 

dengan kinerja karyawan masing-masing, sehingga dapat mendorong kinerja yang 

lebih baik. 
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4.9 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis intensi yang 

dimiliki pegawai tetap di group retail dan publishing pada divisi merchandising book, 

merchandising non book dan pemasaran yang dipengaruhi oleh variabel pelatihan, 

motivasi dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis ini 

menyatakan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, kemudian motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, kemudian kompensasi finansial memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diberikan implikasi manajerial 

pegawai tetap di group retail dan publishing pada divisi merchandising book, 

merchandising non book dan pemasaran,  yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel pertama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pelatihan. Pada penelitian 

terhadap di group retail dan publishing pada divisi merchandising book, 

merchandising non book dan pemasaran, peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa 

variabel pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hasil pengujian data dari tabel 4.19, data yang terkumpul 

melalui angket mengenai variabel training diatas dapat dilihat nilai minimum terletak 

pada P.1 yaitu “organisasi saya berinvestasi dalam pelatihan secara gencar untuk 

meningkatkan kompetensi pegawai”. Dalam hal ini responden karyawan tetap divisi 

group retail dan publishing divisi merchandising book, merchandising non book dan 
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pemasaran merasa dalam organisasi belum adanya pemecahan secara maksimal untuk 

meningkatkan skill atau kompetensi karyawan secara relevan. Sehingga, 

diperlukannya kembali pengamatan atau survey mengenai prosedur pelaksanaan 

pelatihan serta manfaat dan tujuan untuk para karyawan. 

Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Responden Pelatihan yang Pernah 

Diikuti 

 

 

 

 

Dilihat pada tabel 4.7 mengenai data responden berdasarkan pelatihan yang 

pernah diikuti bahwa masih ada karyawan 10.87 % dari hasil presentase yang jarang 

mengikuti program pelatihan. Maka disimpulkan bahwa perlu adanya survey kembali 

kepada pegawai mengenai program pelatihan yang akan dilaksanakan tiap tahun. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata tertinggi pada item P.3 yaitu “saya telah menerima 

peluang training dan development yang lebih baik dipekerjaan saya sebelumnya”. 

Dalam hal ini para karyawan memiliki keyakinan bahwa program pelatihan yang 

sesuai dengan kebutuhan para pegawai maka akan meningkatkan efektivitas pekerjaan 

dimasa yang akan datang. 

 

 

Pelatihan yang Pernah Diikuti Jumlah Presentase (%) 

Rutin/Perperiodik 25 orang 27.17 % 

Sesuai Kebutuhan 57 orang 61.96 % 

Jarang/Tentative 10 orang 10.87 % 

Total 92 orang 100 % 
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2. Variabel kedua yang dibahas dalam penelitian ini yaitu motivasi intrinsik. Pada 

penelitian terhadap di group retail dan publishing pada divisi merchandising book, 

merchandising non book dan pemasaran, peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa 

variabel motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan data yang terkumpul melalui angket variabel motivasi yang 

akan mempengaruhi kinerja karyawan ditampilkan pada tabel 4.17 nilai minimum 

terletak pada MI.4 yaitu “pekerjaan saya sangat berarti”. Dalam hal ini responden 

karyawan tetap divisi group retail dan publishing divisi merchandising book, 

merchandising non book dan pemasaran merasa bahwa pekerjaan yang mereka 

laksanakan dalam perusahaan kurang berkesan bagi tiap individu. Maka diperlukan 

dorongan untuk tiap karyawan berupa penghargaan atau dorongan intrinsik dari dalam 

diri untuk memahami kualitas pekerjaan dan kekurangan masing-masing.  Sedangkan 

nilai rata-rata terbesar pada MI.3 dan MI.6 yaitu “tugas-tugas yang saya lakukan 

menggambarkan kemampuan saya dalam bekerja” dan “pekerjaan ini merupakan 

hobby bagi saya”. Dalam hal ini para karyawan memiliki keyakinan job description 

yang sesuai dengan skill karyawan masing-masing dan diminati akan meningkatkan 

kualitas kinerja dalam perusahaan. 

3. Variabel ketiga yang dibahas dalam penelitian ini yaitu kompensasi finansial. Pada 

penelitian terhadap di group retail dan publishing pada divisi merchandising book, 

merchandising non book dan pemasaran, peneliti mendap atkan hasil analisis bahwa 

variabel kompensasi finansial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan hasil pengujian data dari tabel 4.18 mengenai variabel 
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kompensasi finansial yang akan mempengaruhi kinerja karyawan nilai minimum 

terletak pada KF.5 yaitu “keadilan penetapan gaji saya dibandingkaan pekerjaan 

sejenis diluar perusahaan”. Dalam hal ini responden karyawan tetap divisi group 

retail dan publishing divisi merchandising book, merchandising non book dan 

pemasaran merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidak sebanding dengan 

hasil atau upah yang mereka terima. Sedangkan nilai rata-rata terbesar pada KF.3 

yaitu “gaji yang diberikan mendorong kinerja lebih baik”. Dalam hal ini para 

karyawan memiliki keyakinan bahwa gaji yang sesuai akan memotivasi karyawan 

untuk bekerja lebih giat dan ulet sehingga akan berpengaruh pada peningkatan 

kinerja. 

4. Variabel terakhir yang dibahas dalam penelitian ini yaitu kinerja karyawan. Data 

yang terkumpul melalui angket mengenai variabel kinerja karyawan yang akan 

dipengaruhi pelatihan (X1), motivasi intrinsik (X2), dan kompensasi finansial (X3). 

Berdasarkan hasil pengujian data dari tabel 4.20 distribusi frekuensi variabel kinerja 

karyawan yang terkecil pada KK.4 yaitu “kepercayaan rekan kerja terhadap saya 

sebagai pegawai sangat produktif.” Dalam hal ini responden karyawan tetap divisi 

group retail dan publishing divisi merchandising book, merchandising non book dan 

pemasaran merasa bahwa kurangnya tingkat pendekatan dan kepercayaan pada rekan 

kerja, maka diperlukannya sosialisasi dan observasi pekerjaan. Sedangkan nilai rata- 

rata terbesar pada KK.3 yaitu sebesar “atasan saya mempercayai saya sebagai pekerja 

yang efisien”. Dalam hal ini para karyawan memiliki keyakinan bahwa karyawan 

mampu untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target 

yang ditentukan.Berdasarkan hasil pengujian data dari tabel 4.20 distribusi frekuensi 
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item variabel kinerja karyawan yang terkecil pada  KK.1 yaitu “pegawai perlu bekerja 

secara efektif”. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa pegawai kurang dapat bekerja 

secara efektif, perusahaan harus melakukan pendekatan secara persuasif dengan baik 

kepada seluruh pegawai sehingga diperlukannya pelatihan untuk mengasah skill dan 

pengetahuan para pegawai sehingga dapat bekerja secara efektif. Sedangkan untuk 

nilai rata-rata tertinggi pada KK.4 yaitu ”kepercayaan rekan kerja terhadap saya 

sebagai pegawai sangat produktif”. Dalam hal ini pentingnya komunikasi yang baik 

dan kepercayaan antar pegawai dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu instansi 

atau kantor, dengan adanya suatu jalinan atau hubungan yang baik dengan sesame 

pegawai maka pekerjaan akan terlaksana dengan produktif pula. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel pelatihan, 

motivasi intrinsik dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis 

dengan menggunakan metode SPSS 21 menunjukkan 3 hipotesis terbukti. 

Berdasarkan hasil output dari pengolahan data yang telah dilakukan oleh 

peneliti dari bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Variabel pelatihan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan dalam penelitian ini. 

2. Variabel motivasi intrinsik terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan dalam penelitian ini. 

3. Variabel kompensasi finansial terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan dalam penelitian ini. 

4. Variabel dominan dalam penelitian ini adalah motivasi dengan grand mean sebesar 

    3,86.  
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5.2 Saran 

 Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini bisa dijadikan saran untuk group 

retail dan publishing divisi merchandising book, merchandising non book dan 

pemasaran untuk selalu memperhatikan kepada seluruh karyawannya agar perusahaan 

ini semakin maju daan semakin banyak prestasi yang dicapai. Adapun saran yang 

dapat diberikan pada Group retail dan Publishing PT. Kompas Gramedia, selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Group retail dan publishing PT. Kompas Gramedia harus lebih meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang berada pada instansi tersebut sehingga dapat 

bersaing dengan perusahaan lain dari instansi kecil, menengah maupun tinggi. Juga 

meningkatkan kemajuan teknologi yang semakin pesat dalam penindustrian retail dan 

publishing buku dan mengembangkan teknologi e-books store (Gramediana) berbasis 

internet yang mengindikasikan bahwa penerbit sudah mulai memikirkan perubahan 

yang akan terjadi seiring dengan kemajuan dalam bidang komunikasi sehingga media 

baca konvensional mulai mengalami pergeseran ke media digital. 

2. Perusahaan juga harus melakukan survey ulang kepada para pegawai mengenai 

program pelatihan, karena dilihat dari data responden berdasarkan pelatihan yang 

pernah diikuti bahwa masih ada karyawan 10.87 % dari hasil presentase yang jarang 

mengikuti program pelatihan. Maka disimpulkan bahwa perlu adanya survey kembali 

kepada pegawai mengenai program pelatihan yang akan dilaksanakan tiap tahun, 

sehingga seluruh pegawai mengikuti program pelatihan sesuai kebutuhan 100%. 
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3.Perusahaan harus memperhatikan kebutuhan seluruh karyawannya. Karena suatu 

perusahaan tidak akan maju tanpa adanya sumber daya manusia yang handal dan 

berkualitas. 

4. Perusahaan harus memberikan dorongan motivasi intrinsik kepada karyawan agar 

karyawan dapat memahami kualitas pekerjaan dan kekurangan masing-masing  

5. Perusahaan harus lebih memperhatikan standarisasi dan kesetaraan pekerjaan 

dengan upah yang diterima para pegawai. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan penelitian ini yaitu jumlah populasi hanya dilakukan pada 

karyawan tetap saja dan pada divisi tertentu dikarenakan perbedaan dalam variabel 

kompensasi finansial. Sehingga tidak dilakukannya penelitian pada generation Y. 

 

5.4 Bagi peneliti Selanjutnya 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas mengenai kajian dan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bagi penelitian selanjutnya 

bisa melanjutkan penelitian yang berfokus terhadap generation Y dalam batasan yang 

akan dibuat, untuk memperluas objek serta menghindari hal-hal yang tidak 

diharapkan dengan tujuan dan hasil penelitian. 
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2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel dengan 

menambahkan variabel gaya kepemimpinan, motivasi extrinsik dan  kompensasi non 

finansial yang tidak  diungkap dalam penelitian ini. 

Program pelatihan yang efektif dapat berjalan baik dengan adanya pemimpin 

yang bersikap demokratis atau dapat ditentukan sesuai dengan pemimpin yang berada 

dalam perusahaan tersebut. Motivasi extrinsik dapat mendorong karyawan dalam 

melaksanakan kinerjanya seperti ada atau tidaknya penghargaan atau pujian dalam 

perusahaan tersebut. Kompensasi non finansial dapat berupa tantangan, tanggung 

jawab, pencapaian, dan lingkungan kerja yang nyaman. Berdasarkan pengertian 

tersebut diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memodifikasi penelitian  ini 

dengan adanya penambahan variabel. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Kuesioner 

KUESIONER 

 

I. Pendahuluan 

Responden yang terhormat, perkenalkan nama saya Amanda Chintya Devi mahasiswa 
STIE Indonesia Banking School yang sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Pelatihan, Motivasi Intrinsik, Dan Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja 
Karyawan” karyawan tetap di PT. Kompas Gramedia pada Group Retail and Publishing 
bagian merchandising dan pemasaran. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 
berpartisipasi untuk menjawab kuesioner ini. Atas perhatian dan partisipasinya saya 
ucapkan terimakasih. 

*Wajib Diisi 

 

II. Pertanyaan Filter 

 
Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan Bapak/Ibu pilih. 
 

1. Apakah anda bekerja sebagai karyawan? 
 
Kontrak (Stop) 
 
Tetap (Lanjut) 

           2. Anda bekerja pada Group Retail and Publishing pada bagian? 

 
Merchandising book 
Merchandising non book 
Pemasaran 
Tidak (Stop) 
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            3. Posisi / Jabatan anda? 

                       Staf (Lanjut) 

                       Supervisi (Stop) 

                       Manajer (Stop) 

            4. Apakah anda telah mendapatkan program pelatihan? 

  
Ya (Lanjut) 
 
Tidak (Stop) 
 

           III. Profil Responden 

              1. Jenis Kelamin* 

 Laki-laki 
 
 Perempuan 

             2. Berapa usia anda? 

                          < 25 Tahun 

                             25-35 Tahun 

                              36-45 Tahun 

                          > 46 Tahun 

            3. Berapa lama anda bekerja? 

                         < 2 Tahun 

                            2-5 Tahun 

                            5-8 Tahun 

                            8 Tahun 
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           4. Pendidikan terakhir: 

                            SMA 

                            D3 

                            Strata 1 

                            Lainnya (………….)  

 

          5.  Pelatihan yang sudah diikuti: 

                           Rutin/periodik 

                              Jarang/tentative 

                    Sesuai kebutuhan 

          6. Pelatihan yang pernah anda diikuti: *wajib diisi 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

3) ………………………………… 

4) ………………………………… 
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        III. Pertanyaan utama 

             Petunjuk pengisian kuesioner sebagai berikut: 

         1. Pilihlah salah satu jawaban pertanyaan dibawah ini dengan kondisi Bapak/Ibu yang 

             sebenarnya. 

        2. Bapak/Ibu dapat memberikan tanda centang (√) pada pilihan jawaban dikolom yang 

            disediakan. 

 

            Keterangan: 

            1 → STS (Sangat Tidak Setuju) 

            6 → SS   (Sangat Setuju) 

           STS                   SS 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 

1 Organisasi saya berinvestasi 
dalam pelatihan secara 
gencar untuk meningkatkan 
kompetensi pegawai. 

      

2 Penting bagi organisasi saya 
memastikan pegawai 
menerima training dan 
development yang 
dibutuhkan. 

      

3 Saya yakin bahwa training 
dan development yang 
dibutuhkan akan mambantu 
tugas saya dimasa yang 
mendatang. 
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             Lampiran 1: Kuesioner Lanjutan 

           STS                    SS 

No P ertanyaan 1 2 3 4 5 6 

4 Training dan development 
yang saya terima tidak cukup 
untuk membantu tugas yang 
menjadi tanggung jawab saya. 

      

5 Training dan development 
yang saya terima tidak 
disesuaikan dengan kebutuhan 
saya pribadi. 

      

6 Saya telah menerima peluang 
training dan development 
yang lebih baik dipekerjaan 
saya sebelumnya. 

      

7 Saya puas dengan training 
dan development yang saya 
terima. 

      

8 Tugas yang saya lakukan 
dalam pekerjaan 
menyenangkan. 

      

9 Pekerjaan saya sangat 
menarik sehingga memotivasi 
diri saya. 

      

10 Tugas-tugas yang saya 
lakukan menggambarkan 
kemampuan saya dalam 
bekerja. 

      

11 Pekerjaan saya sangat berarti.       
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            Lampiran 1: Kuesioner (Lanjutan) 

          STS                                                               SS 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 
12 Saya merasa beruntung dibayar 

untuk pekerjaan yang saya 
sangat suka. 

      

13 Pekerjaan ini merupakan hobby 
bagi saya. 

      

14 Adanya sistem kompensasi yang 
menarik dipekerjaan saya. 

      

15 Keadilan penetapan gaji diantara 
pekerjaan yang sama. 

      

16 Gaji yang diberikan mendorong 
kinerja lebih baik 

      

17 Gaji yang diberikan 
menggambarkan kinerja dalam 
bekerja . 

      

18 Keadilan penetapan gaji saya 
dibandingkaan pekerjaan sejenis 
diluar perusahaan 

      

19 Gaji mencerminkan standar 
kehidupan dalam pekerjaan 
saya. 

      

20 Pegawai perlu bekerja secara 
efektif. 

      

21 Kualitas hasil pekerjaan dapat 
membuat senang. 

      

22 Atasan saya mempercayai saya 
sebagai pekerja yang efisien 

      

23 Kepercayaan rekan kerja 
terhadap saya sebagai pegawai 
sangat produktif. 
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           Lampiran 2: Uji Validitas  

a) Uji validitas pelatihan 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

P1 22.598 29.694 .913 .908 

P2 22.435 31.677 .765 .922 

P3 22.554 30.931 .829 .916 

P4 22.587 29.762 .898 .909 

P5 22.576 29.983 .918 .908 

P6 22.217 35.930 .418 .951 

P7 22.533 30.559 .742 .926 

 
 
 
 

b) Uji validitas motivasi intrinsik 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

MI8 19.163 19.852 .683 . .856 

MI9 19.467 18.362 .709 . .852 

MI10 19.130 20.334 .665 . .859 

MI11 19.500 19.066 .715 . .850 

MI12 19.424 19.082 .669 . .859 

MI13 19.130 20.334 .665 . .859 
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c) Uji validitas kompensasi finansial 
 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KF14 19.250 14.475 .623 .624 .729 

KF15 19.033 15.900 .518 .296 .756 

KF16 18.891 17.329 .454 .240 .770 

KF17 19.087 16.915 .486 .356 .764 

KF18 19.402 16.243 .514 .377 .757 

KF19 19.283 15.084 .610 .608 .733 

 
 
 
 

d) Uji validitas kinerja karyawan 
 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KK20 10.935 8.018 .729 .637 .708 

KK21 11.087 7.904 .708 .662 .716 

KK22 10.750 10.453 .416 .240 .843 

KK23 11.576 7.610 .663 .457 .741 
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Lampiran 3 : Uji Reabilitas 
 

a) Uji reabilitas pelatihan 
 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.932 7 

 

 b) Uji reabilitas motivasi intrinsik 

 
  

Cronbach's Alpha N of Items 

.877 6 

 

` c) Uji reabilitas kompensasi finansial 
  

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.785 6 

 

d) Uji reabilitas kinerja karyawan 
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.808 4 
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Lampiran 4:  Uji normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 92 

Norm
al 
Para
meter
sa,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 
1.07840731 

Most 
Extre
me 
Differ
ence
s 

Absolute .102 

Positive .102 

Negative 
-.076 

Kolmogorov-Smirnov Z .976 

Asymp. Sig. (2-tailed) .297 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 5: Uji heteroskedastisitas 

 
 
 
 Lampiran 6: Uji Glesjer 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .980 .380   2.580 .012 

P -.038 .027 -.302 -1.435 .155 

MI -.013 .032 -.082 -.396 .693 

KF .052 .028 .295 1.865 .065 

a. Dependent Variable: RES_2 
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Lampiran 7: Uji multikolinieritas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lampitan 8:  Uji autokorelasi 
 

Diketahui: N= 92, DL= 1.594, DU= 1.1728, K= 3, Durbin W= 1.870 

4- du = 2.272 

4- dl= 2.406 

Du     < d       < 4-du 

1.728 < 1.870 < 2.272 

Tidak ada autokorelasi 

 
 

Model Summary
b
 

Model Durbin-Watson 
1 1.870 
a. Predictors: (Constant), P, MI, KF 
b. Dependent Variable: KK 

 
 
 
 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

P .240 4.162 

MI .250 4.003 

KF .426 2.346 

a. Dependent Variable: KK 
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 Lampiran 9: Analisis regresi linier berganda 
  

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.087 .589   

P 0.123 .041 0.226 

MI 0.351 .050 0.521 

KF 0.199 .044 0.261 

 
  

Lampiran 10: Koefisien determinasi 
 
   

Model Summary
b
 

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

1 .936a .877 .873 1.09664 
a. Predictors: (Constant), P, MI, KF 
b. Dependent Variable: KK 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengaruh Pelatihan, Motivasi Intrinsik..., Amanda Chintya Devi, Ma.-Ibs, 2018



108 
 

               Indonesia Banking School       
                  
                

 
 

 
 
 
 
 Lampiran 11 : Uji F 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 753.601 3 251.200 208.880 .000b 

Residual 105.830 88 1.203     

Total 859.431 91       

a. Dependent Variable: KK 

b. Predictors: (Constant), P, MI, KF 
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Lampiran 12: Data analisis deskriptif 
 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach'

s Alpha if 

Item 

Deleted 

P1 83.533 319.219 .791 . .956 

P2 83.370 319.664 .815 . .956 

P3 83.489 320.121 .796 . .956 

P4 83.522 319.285 .783 . .956 

P5 83.511 319.242 .817 . .956 

P6 83.152 328.504 .612 . .958 

P7 83.467 316.186 .793 . .956 

MI8 83.185 328.438 .584 . .958 

MI9 83.489 315.725 .789 . .956 

MI10 83.152 328.504 .612 . .958 

MI11 83.522 315.901 .864 . .955 

MI12 83.446 317.085 .793 . .956 

MI13 83.152 328.504 .612 . .958 

KF14 83.446 315.393 .778 . .956 

KF15 83.228 330.310 .478 . .960 

KF16 83.087 335.839 .415 . .960 

KF17 83.283 333.699 .458 . .960 

KF18 83.598 333.364 .428 . .960 

KF19 83.478 316.340 .814 . .956 

KK20 83.337 316.468 .822 . .956 

KK21 83.489 315.571 .811 . .956 

KK22 83.152 328.504 .612 . .958 

KK23 83.978 318.263 .677 . .958 
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Lampiran 13: Histogram regression standardized residual_1 
 
 
 

 
 

Lampiran 14: Histogram regression standardized residual_2 
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