
 

ANALISIS PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN BAGIAN TELLER DAN CUSTOMER SERVICE SUATU 

STUDI PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)  

DI WILAYAH DKI JAKARTA 
 

 

 

 
 

Oleh  

DONNY SURYO PURNOMO 

2005 11020 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat 

Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Manajemen 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2009 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 i 

PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Nama Mahasiswa : Donny Suryo Purnomo 

NPM : 200511020 

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Teller dan Customer Service Suatu 

Studi pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) 

di Wiliayah DKI Jakarta  

 

 

    Pembimbing Utama             Co-Pembimbing 

 

 

(Said Hutagaol MA, Ph.D)   (Purnamaningsih, SE., MSM) 

 

 

 

Tanggal Lulus: 5 Agustus 2009 

 

Mengetahui 

         Ketua Panitia Ujian        Ketua Program Studi Manajemen 

 

 

 

 (Nugroho Endropranoto, SE., MBA)           (Donant A Iskandar, SE., MBA) 

 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 ii 

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF 

 
Nama   :  Donny Suryo Purnomo 

NPM   :  200511020 

Program/Jurusan :  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Judul Skripsi      :  Analisis Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan  

   Bagian Teller dan Customer Service Suatu Studi pada PT. 

Bank Tabungan Negara (PERSERO) di Wilayah DKI Jakarta  

 

Tanggal Ujian Komprehensif / Skripsi: 5 Agustus 2009 

 

Ketua  :  Nugroho Endropranoto, SE., MBA 

Anggota I :  Said Hutagaol MA, Ph.D  

Anggota II :  Whony Rofianto, ST., MSi 

 

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian Komprehensif 

dan dinyatakan LULUS ujian. 

 

         

  Ketua Penguji    

   

 

 

 

    (Nugroho Endropranoto, SE., MBA) 

 

 

 Anggota I               Anggota II 

  

 

  

 (Said Hutagaol MA, Ph.D)            (Whony Rofianto, ST., MSi) 

 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 iii 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

  

Nama  :  Donny Suryo Purnomo 

 NPM  :  200511020 

 Jurusan :  Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini 

merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian 

hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya 

orang lain maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia 

menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS. 

 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

 

 

 

 

 

        Depok, 5 September 2009 

                

 

 

      

     Donny Suryo Purnomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 iv 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmat-

Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun penulisan skripsi ini 

berjudul “Analisis Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan Bagian Teller dan 

Customer Service Suatu Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di Wilayah 

DKI Jakarta.” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia 

STIE Indonesia Banking School, Jakarta. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-

besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Said 

Hutagaol MA, Ph.D dan Ibu Purnamaningsih, SE., MSM. selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, 

dorongan, dan pengetahuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Di samping itu, penulis sampaikan rasa terima kasih setulusnya kepada : 

1. Bapak DR. Siswanto, Bapak DR. Muchlis, Bapak Nugroho Endropranoto, SE., 

MBA dan Bapak Drs. Noehi Nasution (Alm) selaku pendiri STIE-IBS. 

2. Sumaryono, SH dan Kiswirini selaku orang tua penulis. Terima kasih atas doa 

yang selalu dipanjatkan, materi, dan dukungan sepanjang waktu. 

3. Novi Tugaswati, ST dan Mas Arsanto Ishadi Wibowo, ST yang tidak henti-

hentinya mencurahkan doa dan perhatian setiap saat.  

4. Bapak Binsar, Ibu Prilly, Bapak Edwin serta segenap staff dan karyawan PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Pusat atas bimbingan dan bantuannya selama 

penulis melakukan penelitian di Bank BTN. 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 v 

5. Ibu Lediana Sufina, SE., ME., Ak. selaku Ketua Jurusan Manajemen atas segala 

arahan, bimbingan, motivasi, dan saran kepada penulis selama proses penelitian 

berlangsung. 

6. Segenap dosen beserta staf dan pegawai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia Banking School atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan selama 

penulis menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. 

7. Anggi, Dhany, Karina, dan Panji sebagai teman terbaik penulis. Terima kasih 

teman, kalian berhasil mengangkat penulis dari keterpurukan dan selalu 

memberikan dorongan moril kepada penulis. 

8. Adrian, Aufa, Dianita, Kandhi, Kartika, Ka Saras, Merryna, Monica, Purbi 

Cobain, Santi, Widyo, Sari, dan Svetlana yang selalu memberikan dorongan 

moril kepada penulis. 

9. Keluarga besar OMDO (Rojak, Ole, Febryansyah, Daru, Daryanto, Erlangga, 

Gilang, Firly, Ipang, Anggara, Fakhri, Ekalaya, Arum, Eka, Dindutz, Herinda, 

Intan “mentel”). Terima kasih atas dukungannya selama 4 tahun di STIE 

Indonesia Banking School ini. Hanya kekeluargaan dan kebersamaan yang dapat 

menjaga keutuhan dan kebersamaan hingga akhir hayat nanti. 

10. Nadia, Undang, Hazrina, Ati’, Nita, Nurul, Adhella, Jalu, Radityo, Jasmine, 

Karlina, Darma Yudha, Johan, Nunu, Andies, Markus, Widhi, Gracio, dan Lia 

selaku teman seperjuangan penulis yang sudah bersedia bertukar pikiran dan 

senantiasa memotivasi penulis. 

11. Rahmat, Rohani, Via, Jaja Hammond, Tama, David, Abe, Alem, Armi, Ebi, 

Jiwo, Aloy, Wawan, Makatita, Nouval, Wince, dan semua teman-teman civitas 

akademika STIE Indonesia Banking School. 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 vi 

12. Untuk semua pihak yang telah hadir dalam kehidupan penulis selama 

penyusunan skripsi ini..............(thank’s for all). 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari 

pembaca sekalian demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan 

bagi para pembaca sekalian. 

   

Depok, 5 September  2009  

 

 

  Penulis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 vii 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI     i 

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF   ii 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI    iii 

KATA PENGANTAR       iv 

 

DAFTAR ISI         vii 

DAFTAR TABEL        xii 

DAFTAR GAMBAR        xiv 

DAFTAR LAMPIRAN       xv 

ABSTRAK         xvi 

  

BAB I.  PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Penelitian      1 

1.1.1 Bank BTN       3 

1.2. Permasalahan Penelitian      3 

  1.2.1 Identifikasi Masalah  3 

 1.2.2 Pembatasan Masalah  4 

 1.2.3 Perumusan Masalah  5 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian      5 

 1.3.1 Tujuan Penelitian      5 

 1.3.2 Manfaat Penelitian  6 

1.4.  Sistematika Penulisan       6 

 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 viii 

BAB II.  LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

2.1.  Pelatihan         8 

2.1.1 Definisi Pelatihan      8 

2.1.2 Tujuan Pelatihan      9 

  2.1.3 Proses Penyusunan Pelatihan  11 

2.1.4 Metode Pelaksanaan Pelatihan      14 

2.1.5 Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan     18 

 2.1.6 Pelatihan di Bank BTN  20 

2.2.  Kinerja         23 

2.2.1 Definisi Kinerja       23 

2.2.2 Tujuan Penilaian Kinerja     24 

2.2.3 Metode Penilaian Kinerja     26 

2.3.  Hubungan Pelatihan dengan Kinerja     27 

2.4.  Hasil Penelitian Terdahulu      29 

2.5.  Kerangka Pemikiran       32 

2.6.  Perumusan Hipotesis  34 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Pemilihan Objek Penelitian      35 

3.2.  Metode Pengumpulan Data      35 

 3.2.1 Data yang Dihimpun      35 

 3.2.2 Metode Pengambilan Sampel     36 

 3.2.2.1 Populasi dan Sampel     36 

 3.2.2.2 Ukuran Sampel     37 

 3.2.2.3 Metode Pengambilan Sampel    38 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 ix 

 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data     39 

 3.2.4 Definisi Operasional Variabel     40 

 3.2.5 Metode Analisis Data      42 

  

BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Obyek Penelitian     45 

 4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan dan Perkembangannya  45 

 4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero)  47 

 4.1.3 Nilai-Nilai Dasar      48 

  4.1.4 Etika Perorangan Pegawai Bank BTN  48 

  4.1.5 Pedoman untuk Pegawai Bank BTN  49 

  4.1.6 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha  50 

  4.1.7 Jenis-Jenis Pelatihan Bagian Teller dan Customer Service  

  PT. Bank Tabungan Negara (Persero)  51 

4.2.  Pembahasan Hasil Penelitian      56 

 4.2.1 Karakteristik Responden     56 

4.2.2 Uji Validitas       58 

 4.2.2.1 Uji Validitas untuk Karyawan Bagian Teller dan 

  Customer Service     59 

 4.2.2.2 Uji Validitas untuk Pimpinan dari Karyawan   

  Bagian Teller dan Customer Service   62 

 4.2.3 Uji Reliabilitas       64 

 4.2.3.1 Uji Reliabilitas untuk Karyawan Bagian Teller 

  dan Customer Service     66 

 4.2.3.2 Uji Reliabilitas untuk Pimpinan dari Karyawan 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 x 

  Bagian Teller dan Customer Service   68 

 4.2.4 Uji Normalitas  70 

4.3.  Analisis Hasil Penelitian       72 

4.3.1 Analisis Kinerja Karyawan Sebelum dan Setelah  

 Mengikuti Pelatihan menurut Karyawan Bagian Teller dan  

 Customer Service      72 

 4.3.2 Analisis Kinerja Karyawan Sebelum dan Setelah  

 Mengikuti Pelatihan menurut Pimpinan Bank BTN  74 

 4.3.3 Analisis Perbedaan Penilaian Kinerja Karyawan  

 Sebelum dan Setelah Mengikuti Pelatihan antara  

 Penilaian Karyawan dengan Pimpinan Bank BTN  75 

 

BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan        77 

5.2.  Saran         78 

 

 

DAFTAR PUSTAKA        80 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS     82 
 
 
 
LAMPIRAN          

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 xi 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Daftar Kantor Cabang dan Kantor Cabang  

Pembantu Sampel      37 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel    41 

Tabel 4.1 Program Pelatihan Karyawan Bagian Teller pada  

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2008  54 

Tabel 4.2 Program Pelatihan Karyawan Bagian Customer Service   

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2008 55 

Tabel 4.3 Usia Responden (Karyawan)     57 

Tabel 4.4 Pengalaman Kerja Responden (Karyawan)   58 

Tabel 4.5 Validitas Memahami Hak Nasabah Mendapatkan Keadilan 59 

Tabel 4.6 Validitas Memahami Hak Nasabah Mendapatkan Informasi 59 

Tabel 4.7 Validitas Standar Pelayanan Penampilan Pribadi  59 

Tabel 4.8 Validitas Standar Pelayanan dalam Melayani Nasabah 60 

Tabel 4.9 Validitas Komunikasi Efektif dengan Nasabah  60 

Tabel 4.10 Validitas Keyakinan untuk Menjual    60 

Tabel 4.11 Validitas Membina Hubungan dengan Nasabah  60 

Tabel 4.12 Validitas Identifikasi Nasabah    61 

Tabel 4.13 Validitas Menghadapi Penolakan dari Nasabah  61 

Tabel 4.14 Validitas Penutupan Transaksi    61 

Tabel 4.15 Validitas Memahami Hak Nasabah Mendapatkan Keadilan 62 

Tabel 4.16 Validitas Memahami Hak Nasabah Mendapatkan Informasi 62 

Tabel 4.17 Validitas Standar Pelayanan Penampilan Pribadi  62  

Tabel 4.18 Validitas Standar Pelayanan dalam Melayani Nasabah 63 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 xii 

Tabel 4.19 Validitas Komunikasi Efektif dengan Nasabah  63 

Tabel 4.20 Validitas Keyakinan untuk Menjual    63 

Tabel 4.21 Validitas Membina Hubungan dengan Nasabah  63 

Tabel 4.22 Validitas Identifikasi Nasabah    64 

Tabel 4.23 Validitas Menghadapi Penolakan dari Nasabah  64 

Tabel 4.24 Validitas Penutupan Transaksi    64 

Tabel 4.25 Uji Reliabilitas Sebelum Pelatihan    66 

Tabel 4.26 Uji Reliabilitas Setelah Pelatihan    67 

Tabel 4.27 Uji Reliabilitas Sebelum Pelatihan    68 

Tabel 4.28 Uji Reliabilitas Setelah Pelatihan    69 

Tabel 4.29 Uji Normalitas (menurut karyawan)    70 

Tabel 4.30 Uji Normalitas (menurut pimpinan)    71 

Tabel 4.31 Hasil Uji Wilcoxon (menurut karyawan)    72 

Tabel 4.32 Hasil Uji Wilcoxon (menurut pimpinan)   74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 xiii 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Empat Langkah Dasar dalam Pelatihan   11 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian    32 

Gambar 4.1 Proporsi Jenis Kelamin Responden (Karyawan)  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 xiv 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Kuesioner  

Lampiran 2 Uji Validitas 

Lampiran 3 Uji Reliabilitas 

Lampiran 4 Uji Normalitas 

Lampiran 5  Uji Wilcoxon Signed-Ranks Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 xv 

ABSTRACT 
 
 

 

The objective of this research is to identify the effect of the used of training to 

employee performance (before and after training), especially for teller and 

customer service in PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Respondents being used 

for this research are teller and customer service of PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) under DKI Jakarta region. Data is analyzed using Wilcoxon matched-

pairs signed-ranks test. The result off this research is represent training influence of 

employee performance was positive. The conclusion tells that the level of training at 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) is at a good level, as was told by the 

respondent. 

 

Keywords: training, employee performance.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan nasional yang terus berlangsung secara berkesinambungan 

bukan hanya telah menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga telah 

memperbesar dan memperluas skala perekonomian.  

Hal ini berdampak pada kesiapan lembaga perbankan dalam 

mengantisipasi persaingan yang semakin ketat. Salah satu bentuk antisipasi yang 

dapat dilakukan lembaga perbankan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusianya.  

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung sekaligus 

penentu keberhasilan suatu organisasi. Bagaimanapun baiknya suatu organisasi, 

lengkapnya sarana dan fasilitas kerja tidak akan berarti tanpa kehadiran sumber 

daya manusia yang menjadi sumber inspirasi untuk kemajuan suatu organisasi 

(Sofyandi : 2008). 

Pentingnya manusia sebagai sumber daya yang paling utama tidak dapat 

disangkal lagi dan perannya tidak kalah penting bila dibandingkan dengan faktor-

faktor produksi lainnya. Menurut Hasibuan (2008) mengemukakan bahwa :        

“Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 
organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu, 
terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak akan terwujud tanpa peran 
aktif karyawan, meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu 
canggih. Alat-alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada 
manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak 
diikutsertakan.” 
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Pelatihan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting 

dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan mengikuti 

pelatihan diharapkan karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan serta menambah pengetahuan sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Pelatihan tersebut dilaksanakan bagi karyawan di seluruh bagian, baik 

karyawan yang berada di bagian depan (front linner) maupun karyawan yang 

berada di belakang (back office). 

Karyawan yang bertugas di bagian depan (front linner) suatu bank (teller 

dan customer service) merupakan jantung atau pusat kegiatan utama perbankan, 

sehingga karyawan di bagian front liner dituntut untut menampilkan kinerja 

pelayanan yang berkualitas, karena front liner merupakan bagian yang langsung 

berhubungan dengan nasabah. Karyawan yang langsung berhadapan dengan 

nasabah, mutlak mendapat perhatian utama dalam mengembangkan sikap-sikap 

yang ramah. Oleh karena itu, karyawan yang berada pada bagian ini harus 

memiliki kemampuan mengenai produk perbankan, kinerja yang efisien dan cepat, 

cara menjual yang baik, serta kemampuan komunikasi yang baik dengan nasabah 

(Kasavana : 2008).  

Pelatihan yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemampuan dan 

kinerja karyawan serta meminimalisasi tindakan yang berpotensi mengecewakan 

nasabah, seperti memberikan pelayanan yang buruk kepada nasabah. Maka dari 

itu, penelitian ini mencoba untuk menganalisis secara mendalam mengenai 

pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Studi penelitian ini akan dilakukan 

pada Bank BTN di wilayah DKI Jakarta. 
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1.1.1 Bank BTN 

 Bank BTN merupakan lembaga keuangan yang memiliki spesialisasi 

dalam pengembangan bisnis perumahan melalui pemberian fasilitas KPR. 

Pelatihan yang diberikan Bank BTN merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kinerja karyawan agar dapat memberikan pelayanan yang dapat 

memuaskan nasabah.  

Pelatihan karyawan di Bank BTN memiliki beberapa tujuan utama, 

antara lain meningkatkan kompetensi manajerial, pengembangan individu, 

meningkatkan keterampilan teknis, dan meningkatkan akademik karyawan. Dalam 

penelitian ini hanya difokuskan kepada pelatihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan teknis karyawan, sehingga dengan meningkatnya 

keterampilan teknis karyawan diharapkan akan meningkatkan kinerja karyawan 

setelah mengikuti pelatihan. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dalam melayani nasabah, karyawan bagian teller dan customer service 

di Bank BTN dituntut untuk tidak mengecewakan nasabah dalam melakukan 

transaksi maupun penjualan produk perbankan sesuai target yang telah ditetapkan. 

Oleh karena itu, diperlukan karyawan yang mampu memberikan pelayanan yang 

baik dengan dilengkapi kemampuan dalam menjual produk Bank BTN. Apabila 

karyawan telah melayani nasabah dengan baik dan menjual produk Bank BTN 

sesuai target, maka kinerja karyawan yang bersangkutan akan cenderung 
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meningkat. Untuk itu, penulis hendak melihat pengaruh pelatihan terhadap kinerja 

karyawan sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan yang harus diperhatikan, 

maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. Pembatasan ini 

dimaksudkan agar lebih terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan 

pembahasan. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini meliputi : 

1. Objek penelitian ini adalah karyawan Bank BTN bagian teller dan 

customer service yang telah mengikuti pelatihan selling skill dan service 

excellence pada tahun 2008. 

2. Penelitian hanya dipusatkan pada karyawan Bank BTN di wilayah DKI 

Jakarta. 

3. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perilaku 

dalam bekerja (ability), motivasi, kondisi lingkungan, dan sebagainya. 

Akan tetapi, penelitian ini difokuskan kajiannya hanya pada mengevaluasi 

pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan.  

4. Penelitian ini berfokus kepada ada atau tidaknya pengaruh pelatihan 

terhadap kinerja karyawan sebelum dan setelah mengikuti pelatihan selling 

skill dan service excellence. 
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1.2.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan penelitian di Bank BTN dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada perbedaan kinerja karyawan sebelum pelatihan dibandingkan 

dengan kinerja karyawan setelah pelatihan (menurut karyawan) ? 

2. Apakah ada perbedaan kinerja karyawan sebelum pelatihan dibandingkan 

dengan kinerja karyawan setelah pelatihan (menurut pimpinan)? 

3. Apakah ada perbedaan penilaian kinerja karyawan sebelum dan setelah 

mengikuti pelatihan antara penilaian dari karyawan dengan pimpinan Bank 

BTN ?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui perbedaan kinerja karyawan sebelum dan setelah mengikuti 

pelatihan (menurut karyawan). 

2. Mengetahui perbedaan kinerja karyawan sebelum dan setelah mengikuti 

pelatihan (menurut pimpinan). 

3. Mengetahui perbedaan penilaian kinerja karyawan sebelum dan setelah 

mengikuti pelatihan antara pendapat karyawan dengan pimpinan Bank 

BTN. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi  Manajemen Bank BTN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan 

jelas mengenai pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan sebelum dan 

setelah mengikuti pelatihan, sehingga dapat membantu Bank BTN dalam 

menentukan metode pelatihan guna meningkatkan kinerja perusahaan di 

masa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam bidang Sumber Daya Manusia, terutama mengenai program 

pelatihan karyawan dan bahan perbandingan antara teori dengan praktek 

yang ada di lapangan 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah 

wawasan bagi para pembaca, baik masyarakat akademik maupun 

masyarakat umum tentang pelatihan, khususnya bagi mereka yang ingin 

lebih memperdalam masalah ini dengan penelitian lebih lanjut. 

 

1.4 Sistematika Penulisan  

  Sistematika penulisan dimaksudkan untuk lebih mempermudah 

penyampaian informasi berdasarkan aturan yang logis dari penelitian yang 

dilakukan serta memberikan gambaran mengenai apa yang akan diuraikan dalam 
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penulisan skripsi ini. Untuk lebih jelasnya, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, 

yang terdiri dari : 

BAB I :    PENDAHULUAN 

Merupakan uraian mengenai latar belakang penelitian, permasalahan 

utama yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, 

serta sistematika pembahasan. 

BAB II  :   LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Merupakan uraian secara teoritis mengenai tinjauan pustaka yang 

berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu dengan topik 

yang relatif sama, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis. 

BAB III :   METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

dan metode analisis data 

BAB IV :   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini diuraikan mengenai deskripsi objek penelitian yang berisikan 

gambaran umum perusahaan, serta akan dijelaskan mengenai hasil 

analisis kinerja karyawan sebelum dan setelah mengikuti pelatihan.  

BAB V  :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir pada penyusunan skripsi ini, 

sehingga dalam bab ini berusaha untuk menarik kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis dan mencoba memberi saran untuk Bank 

BTN dan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1   Pelatihan 

2.1.1 Definisi Pelatihan 

  Pelaksanaan pelatihan merupakan suatu usaha untuk menghilangkan 

terjadinya kesenjangan antara unsur-unsur yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja 

dengan unsur-unsur yang dikehendaki oleh organisasi. Usaha tersebut dilakukan 

melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan 

cara menambah pengetahuan dan keterampilannya. 

  Melalui pelatihan ini diharapkan seluruh potensi pekerjaan seperti 

pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku dapat ditingkatkan, sehingga tidak 

terjadi lagi kesenjangan tersebut. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian 

dari para ahli mengenai pelatihan, yaitu :  

  Panggabean (2002) menyatakan bahwa pelatihan didefinisikan sebagai 

suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya saat ini maupun di masa yang 

akan datang. 

  Ivancevich (2004) mengemukakan bahwa pelatihan adalah suatu proses 

dalam organisasi (perusahaan) untuk mengarahkan perilaku karyawan ke arah 

pencapaian tujuan organisasi, perilaku karyawan setelah mengikuti pelatihan lebih 

baik bila dibandingkan perilaku karyawan sebelum mengikuti pelatihan. 
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  Pelatihan di Bank BTN merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem-

sistem SDM yang dibentuk untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya secara optimal, sehingga 

keberhasilan dan misi Bank BTN dapat tercapai.  

  Pada penelitian ini, definisi pelatihan mengacu kepada teori yang 

dikemukakan oleh Ivancevich (2004) mengemukakan bahwa pelatihan adalah 

suatu proses di Bank BTN untuk mengarahkan perilaku karyawan ke arah 

pencapaian tujuan organisasi dimana perilaku karyawan setelah mengikuti 

pelatihan akan lebih baik bila dibandingkan perilaku karyawan sebelum mengikuti 

pelatihan. 

 

2.1.2 Tujuan Pelatihan 

  Pelaksanaan pelatihan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kemampuan kerja, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman 

karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien 

dan pada akhirnya tujuan dari perusahaan dapat tercapai. 

  Tujuan pelatihan yang diselenggarakan (Bank BTN), antara lain :  

 Dapat mengoptimalkan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki untuk 

mengisi gap kompetensi. 

 Meningkatkan keterampilan dan kompetensi individu yang diperlukan 

dalam pencapaian sasaran dan target perusahaan. 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 10 

 Memberi masukan kepada Bank BTN dengan cara melakukan pengisian 

form (berupa kuesioner) mengenai pelatihan yang dilaksanakan Bank 

BTN. 

 

 Tujuan pelatihan menurut Siagian (2008) tidak hanya dirasakan oleh 

karyawan saja, melainkan perusahaan akan terkena dampak dari diadakannya 

pelatihan. Tujuan pelatihan bagi karyawan adalah untuk mengembangkan 

keterampilan, keahlian, pengetahuan, dan sikap karyawan (loyalitas). Dengan 

meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, sehingga pada akhirnya tujuan organisasi akan tercapai. 

 Hasibuan (2008) mengemukakan bahwa tujuan pelatihan adalah 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis mengerjakan pekerjaan atau 

technical skills, dan meningkatkan keahlian dan kecakapan memimpin serta 

mengambil keputusan atau managerial skills dan conceptual skills. 

 Pada penelitian ini, tujuan pelatihan mengacu kepada teori yang 

dikemukakan oleh Siagian (2008) yaitu tujuan dari pelatihan tidak hanya 

dirasakan oleh karyawan saja, melainkan perusahaan akan terkena dampak dari 

diadakannya pelatihan. Tujuan pelatihan bagi karyawan adalah untuk 

mengembangkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, dan sikap karyawan 

(loyalitas), sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dengan lebih cepat, 

efektif, efisien, dan rasional sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. 

Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, sehingga pada akhirnya tujuan organisasi akan tercapai.  
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2.1.3 Proses Penyusunan Pelatihan 

  Agar pelaksanaan pelatihan yang dibuat dapat sejalan dan sesuai dengan 

tujuan perusahaan yang telah digariskan serta membawa manfaat bagi peserta 

maupun perusahaan, maka pelatihan harus disusun dan direncanakan dengan baik. 

   Proses penyusunan pelatihan menurut Dessler (1997) digambarkan 

seperti berikut :  

Gambar 2.1 

Empat Langkah Dasar dalam Pelatihan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Manajemen Personalia, Gary Dessler (1997) 

ANALISIS 
 

Menganalisis kebutuhan pelatihan  

PENYUSUNAN TUJUAN TRAINING 
 

Menentukan tujuan dari pelatihan 

TRAINING 
 

Melaksanakan kegiatan pelatihan 

EVALUASI 
 

Mengukur reaksi proses belajar, perilaku, atau hasil 
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  Pada penelitian ini, penulis mengutip pendapat Gary Dessler (2000) 

bahwa proses pelatihan terdiri dari :  

1. Needs Analysis (Analisis Kebutuhan Pelatihan) 

Dalam menentukan kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan 

menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu : 

a.   Task Analysis (Analisis Tugas) 

Analisis syarat pekerjaan yang digunakan untuk menentukan 

pelatihan yang dibutuhkan, khususnya bagi karyawan yang baru 

dalam pekerjaan guna mengembangkan keterampilan dan 

pengetahuan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif. 

b.  Performance Analysis (Analisis Prestasi) 

Analisis yang digunakan untuk menilai kinerja yang ada dan 

menentukan apakah pelatihan dapat membantu mengatasi 

pelaksanaan dalam mengerjakan tugasnya atau tidak. 

2. Instructional Design (Rancangan Instruktursional) 

Penetapan tujuan pelatihan harus jelas, karena berdasarkan tujuan itulah 

akan dapat mengetahui teknik pelatihan seperti apa yang tepat dilakukan 

oleh perusahaan, materi apa saja yang akan dibahas, peserta yang akan 

diikutsertakan dalam pelatihan, dan sebagainya. 

3. Validation (Keabsahan) 

Memperkenalkan pelatihan di hadapan para peserta yang representatif. 

Revisi final didasarkan pada hasil-hasil panduan untuk memastikan 
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efektivitas program pelatihan. Menurut Ivancevich (2004), ada empat hal 

yang menyatakan pelatihan itu valid, antara lain : 

a. Training Validity 

Mengetahui apakah peserta pelatihan mendapatkan keterampilan, 

pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan setelah mengikuti 

pelatihan. 

b. Transfer Validity 

Mengetahui apakah keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang 

diperoleh selama mengikuti pelatihan dapat membantu 

meningkatkan kinerja karyawan. 

c. Intraorganizational Validity 

Mengetahui apakah kinerja dari grup baru yang terdiri dari peserta 

pelatihan dapat dibandingkan dengan kinerja grup pada pelatihan 

sebelumnya. 

d. Interorganizational Validity 

Mengetahui apakah pelatihan yang valid di sebuah organisasi dapat 

digunakan dengan baik pada perusahaan lain atau tidak. 

4. Implementation (Implementasi) 

Pelatihan dapat dilaksanakan berdasarkan pada program yang telah 

ditetapkan, yaitu dengan menetapkan teknik dan metode yang 

disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. 
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5. Evaluation and Follow-Up (Evaluasi dan Tindak Lanjut) 

Evaluasi kebutuhan pelaksanaan pelatihan dilakukan untuk 

membandingkan kinerja yang dicapai oleh karyawan sebelum dan 

setelah mengikuti pelatihan serta untuk mengetahui sejauh mana 

efektivitas dan sasaran pelatihan dapat dicapai sebagai dasar 

pembentukan dan penyesuaian program pelatihan selanjutnya. Evaluasi 

program pelatihan ini mencakup reaksi, pembelajaran, kinerja, dan hasil. 
 

2.1.4 Metode Pelaksanaan Pelatihan 

 Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang berarti dengan atau 

sesudah, dan hodos yang berarti jalan. Secara harfiah berarti metode berarti 

dengan jalan atau mengikuti jalan. Dalam arti sebenarnya, metode adalah cara 

yang sudah dipikirkan masak-masak dan dilakukan dengan mengetahui langkah-

langkah tertentu guna mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, 

Hardjana (2001) menyatakan metode pelatihan adalah cara yang ditempuh dan 

langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelatihan, baik secara 

keseluruhan maupun per sesi. 

  Pada penelitian ini, penulis mengacu pendapat Andrew F. Sikulla yang 

dikutip oleh Hasibuan (2008) bahwa metode pelaksanaan pelatihan terdiri dari :  

1. On the Job Training 

Dalam metode ini, peserta pelatihan langsung bekerja di tempat untuk 

belajar dan meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan pengawas. 

Metode pelatihan ini dibedakan dalam 2 (dua) cara, antara lain : 
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a. Cara informal, yaitu pelatihan yang mengharuskan peserta pelatihan 

untuk memperhatikan orang lain yang sedang melakukan pekerjaan, 

kemudian ia diperintahkan untuk mempraktekannya. 

b. Cara formal, yaitu supervisor menunjuk seorang karyawan senior 

untuk melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya peserta pelatihan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan cara-cara yang dilakukan 

karyawan senior. 

2. Vestibule 

Metode pelatihan yang dilakukan dalam kelas untuk memperkenalkan 

pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka mengajarkan 

pekerjaan tersebut. 

3. Demonstration and Example 

Metode pelatihan yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan 

mengenai bagaimana cara-cara mengerjakan melalui contoh-contoh atau 

pekerjaan yang didemonstrasikan. Biasanya metode ini dilengkapi dengan 

gambar, teks, diskusi, video, dan sebagainya. 

4. Simulation 

Situasi atau kejadian yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi 

yang sebenarnya. Simulasi merupakan teknik untuk mencontoh semirip 

mungkin terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan 

ditemuinya. 
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5. Apprenticeship 

Metode ini adalah suatu cara untuk mengembangkan keahlian individu, 

sehingga karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek 

dari pekerjaannya. Proses belajar dalam apprenticeship dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok yang lebih berpengalaman. 

6. Classroom Methods 

Metode ini dilaksanakan dalam kelas, tetapi kadang kala dilakukan dalam 

lingkungan pekerjaan yang sesungguhnya. Classroom methods terdiri dari: 

a. Lecture (ceramah atau kuliah) 

Metode kuliah ini diberikan kepada peserta di dalam kelas dimana 

pelatih mengajarkan teori-teori yang diperlukan, sedangkan yang 

dilatih mencatatnya dan mempersepsikannya. Metode kuliah 

merupakan metode tradisional, karena hanya pelatih yang berperan 

aktif dan peserta pelatihan hanya bersikap pasif. 

b. Conference (rapat) 

Pelatih memberikan makalah tertentu dan peserta pelatihan ikut serta 

berpartisipasi dalam memecahkan masalah tersebut. Pada metode 

konferensi, pelatih dan peserta pelatihan sama-sama berperan aktif 

serta dilaksanakan dengan komunikasi dua arah. Dengan metode 

konferensi diharapkan peserta pelatihan terlatih untuk menerima dan 

mempersepsikan pendapat orang lain serta dapat mengambil 

kesimpulan atau keputusan dari problem yang dihadapinya. 
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c. Programmed Instruction 

Dalam metode ini, peserta pelatihan dapat belajar sendiri karena 

langkah-langkah pekerjaan sudah terprogram, biasanya dengan 

komputer, buku, atau mesin pengajar. Program instruksi dibentuk 

sedemikian rupa, sehingga mudah dipahami dan saling berhubungan. 

d. Case Study Method (Metode Studi Kasus) 

 Dalam teknik studi kasus, pelatih memberikan studi kasus kepada 

peserta pelatihan. Peserta ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah, 

menganalisis situasi, dan merumuskan penyelesaiannya. 

e. Role Playing 

 Teknik dalam metode ini, beberapa orang peserta pelatihan ditunjuk 

untuk memainkan suatu peran dalam sebuah organisasi tiruan. Manfaat 

metode ini adalah untuk mengembangkan keahlian dalam hubungan 

antar manusia yang berinteraksi. 

f. Discussion Methods (Metode Diskusi) 

 Metode diskusi dilakukan dengan cara melatih peserta untuk berani 

memberikan pendapat serta bagaimana meyakinkan orang lain 

terhadap pendapatnya. 

g. Metode Seminar 

 Metode seminar bertujuan mengembangkan keahlian dan kecakapan 

peserta pelatihan untuk menilai dan memberikan saran-saran yang 

konstruktif mengenai pendapat orang lain. Dalam metode ini, peserta 
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dilatih agar dapat mempersepsi, mengevaluasi, dan memberikan saran-

saran serta menerima atau menolak pendapat atau usul orang lain.. 

  

2.1.5 Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan 

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu pelatihan, perlu 

dilakukan evaluasi setelah pelatihan dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi ini adalah 

untuk mengetahui apakah pelatihan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bila masih terdapat kekurangan-

kekurangan dari pelatihan, maka dapat diilakukan perbaikan-perbaikan sehingga 

perusahaan dapat meningkatkan pelatihan di masa yang akan datang. 

Indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur keberhasilan 

dari pelatihan menurut Dessler (2000) terdiri dari :  

1. Reaction 

Evaluasi reaksi atas peserta terhadap program, misalkan senangkah 

mereka dengan program itu? atau bermanfaatkah program itu untuk 

mereka? 

2. Learning 

Peserta diuji untuk menentukan apakah mereka benar-benar telah 

mempelajari prinsip-prinsip keterampilan dan fakta yang harus 

dipelajari. 

3. Behavior 

Mengetahui perubahan perilaku dan sikap peserta dalam pekerjaannya 

sebagai akibat dari program pelatihan. Hal ini merupakan salah satu cara 
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untuk mengukur sejauh mana peserta menerapkan keterampilan dan 

pengetahuan baru pada pekerjaan mereka. 

4. Result 

Mengukur keberhasilan peserta dan pekerjaannya setelah mengikuti 

program pelatihan ini. Apakah hasil akhir dapat tercapai dalam 

hubungannya dengan tujuan pelatihan. Adapun ukuran yang dapat 

digunakan untuk mengetahui keberhasilan pelatihan adalah seperti 

rendahnya tingkat labor turnover, kecelakaan, dan absensi.  

 

 Pada penelitian ini, evaluasi pelaksanaan pelatihan mengacu kepada teori 

yang dikemukakan oleh Dessler (2000) yaitu evaluasi pelatihan dilihat dari efek 

pelatihan yang berkaitan dengan reaksi peserta, pengetahuan yang diperoleh, 

perubahan perilaku, dan hasil yang diperoleh selama pelatihan. Jadi untuk 

mengevaluasi suatu pelatihan yang telah dilaksanakan, maka perlu dilakukan 

penilaian terhadap kinerja karyawan sebelum dan setelah karyawan mengikuti 

pelatihan. Dengan membandingkan kedua hasil penilaian tersebut maka dapat 

dilihat apakah pelatihan yang dilaksanakan berhasil atau gagal mencapai sasaran 

yang diharapkan oleh perusahaan. 
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2.1.6 Pelatihan di Bank BTN 

Kategori pelatihan yang diselenggarakan di Bank BTN terdiri dari :  

1. Pelatihan Manajerial dan Pengembangan Individu 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial di 

bidang pengawasan, kepemimpinan, dan manajemen umum 

(berhubungan dengan jenjang karier). Contohnya keterampilan 

supervisory, kepemimpinan, keterampilan berkomunikasi, dan 

sebagainya. 

2. Pelatihan Teknis 

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis mengenai 

proses bisnis, produk, servis, dan operasional (berhubungan dengan 

pekerjaan). Contoh analisa kredit, service excellence, selling skills, 

strategi pemasaran dan perencanaan. 

 

 Pelatihan service excellence dan selling skills pada Bank BTN 

merupakan sebuah strategi yang efektif untuk menghadapi persaingan perbankan 

yang sangat kuat dan ketat dengan cara memberikan pelayanan penuh keramahan, 

persahabatan, atau kekeluargaan sehingga nasabah akan setia kepada Bank BTN. 

Adapun materi-materi dalam pelatihan service excellence dan selling skills yang 

akan menjadi indikator penilaian kinerja dalam penelitian ini adalah : 

1. Hak Nasabah  Mendapatkan Keadilan 

Nasabah merupakan pihak yang terpenting dalam kelangsungan 

operasional perbankan, sehingga Bank BTN senantiasa memperhatikan 
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hak-hak yang dimiliki oleh nasabah. Salah satu hak nasabah yang harus 

diperhatikan adalah memahami hak nasabah mendapatkan keadilan yaitu 

setiap nasabah hendaknya memiliki kesamaan dalam mendapatkan 

kenyamanan dan keamanan bertransaksi dengan Bank BTN, menjamin 

kerahasiaan nasabah Bank BTN, serta melayani nasabah dengan baik 

dan tidak diskriminatif.  

2. Hak Nasabah  Mendapatkan Informasi 

Selain mendapatkan keadilan, nasabah juga memiliki hak dalam 

mendapatkan berbagai informasi mengenai Bank BTN (produk dan jasa 

perbankan yang ditawarkan) tanpa terkecuali, sehingga Bank BTN 

hendaknya memberikan alternatif solusi kepada nasabah dalam memilih 

produk Bank BTN sesuai kebutuhan nasabah dengan cara memberikan 

informasi sejelas-jelasnya dengan jelas, ramah, dan sopan. 

3. Standar Pelayanan Penampilan Pribadi 

Bank BTN memiliki suatu pola pelayanan yang seragam dalam bentuk 

standarisasi dalam penampilan pribadi ketika melayani nasabah, seperti 

dalam penampilan berpakaian dan kelengkapan meja kerja ketika 

melayani nasabah. 

4. Standar Pelayanan dalam Melayani Nasabah 

Karyawan bagian customer service dan teller merupakan ujung tombak 

pelayanan di Bank BTN dan sebagai media penghubung nasabah dengan 

Bank BTN. Maka dari itu, Bank BTN melakukan standarisasi dalam 

melayani nasabah, seperti memanggil nama nasabah, menawarkan 
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produk atau bantuan ke nasabah, serta menyambut hangat nasabah yang 

datang ke Bank BTN. Dengan adanya standarisasi ini akan menimbulkan 

kesan bahwa karyawan Bank BTN akan diperhatikan sebagai ”raja” 

5. Komunikasi Efektif dengan Nasabah 

Karyawan Bank BTN diharuskan memiliki kemampuan dalam 

berkomunikasi efektif dengan nasabah guna proses penyampaian pesan 

yang terdapat dalam informasi dua arah tersebut dapat tercapai, sehingga 

karyawan Bank BTN diharapkan menggunakan bahasa tubuh yang baik 

serta mengetahui kalimat-kalimat yang harus dihindari ketika melayani 

nasabah. 

6. Keyakinan untuk Menjual 

Kegiatan operasional perbankan dipengaruhi oleh kemampuan dalam 

menjual produknya ke nasabah, sehingga karyawan diharapkan memiliki 

keyakinan dalam menjual produk Bank BTN seperti kemampuan dalam 

memberikan kesan pertama yang berkesan ke nasabah dan kemampuan 

dalam membuat yakin nasabah terhadap produk yang ditawarkan. 

7. Membina Hubungan Baik dengan Nasabah 

Nasabah merupakan orang yang terpenting dalam kelangsungan 

operasional perbankan maka karyawan Bank BTN diharuskan membina 

hubungan baik dengan nasabah dan mengetahui karakteristik dari 

nasabah. 
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8. Identifikasi Kebutuhan Nasabah 

Nasabah yang datang ke Bank BTN memiliki kebutuhan yang berbeda, 

sehingga karyawan diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan 

nasabah. Tindakan yang harus dilakukan ketika mengidentifikasi 

kebutuhan nasabah adalah senantiasa fokus kepada nasabah dan 

mengajukan pertanyaan yang efektif. 

9. Menghadapi Penolakan dari Nasabah 

Nasabah memiliki kemungkinan dalam menolak produk yang 

ditawarkan Bank BTN. Oleh karena itu, Bank BTN harus mampu 

menanggulangi penolakan tanpa menyinggung perasaan nasabah, misal 

dengan cara mengantisipasi terlebih dahulu kemungkinan penolakan 

yang akan terjadi dan mengelola penolakan tanpa menyinggung perasaan 

nasabah.  

10. Melakukan Penutupan Transaksi 

Keterampilan teknis terakhir yang harus dimiliki oleh karyawan bagian 

teller dan customer service adalah melakukan penutupan transaksi 

dengan baik dan benar. 

 

2.2   Kinerja 

2.2.1  Definisi Kinerja 

   Lingkungan kerja yang menyenangkan sangat penting untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Dalam interaksi sehari-hari, antara atasan dan 

bawahan, berbagai asumsi dan harapan lain muncul. Ketika atasan dan bawahan 
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membentuk serangkaian asumsi dan harapan masing-masing senantiasa harapan 

tersebut mengandung perbedaan, sehingga perbedaan tersebut akan berpengaruh 

pada tingkat kinerja. Kinerja adalah hasil seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target 

atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati 

bersama (Rivai dan Basri : 2004).  

   Apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun), maka 

pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan 

secara legal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral serta 

etika (Rivai dan Basri : 2004) 

  Hasibuan (2008) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja 

yang ingin dicapai oleh karyawan yang dapat dilihat dari tingkah laku atau 

perilaku kerja karyawan yang mereka lakukan selama bekerja dalam suatu 

organisasi. 

  

2.2.2 Tujuan Penilaian Kinerja 

  Penilaian kinerja memiliki manfaat bagi perusahaan maupun 

karyawannya. Bagi perusahaan, penilaian kinerja karyawan akan memberikan 

manfaat dalam menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. 
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  Sedangkan bagi karyawan dapat menimbulkan perasaan puas atas hasil 

kerja mereka yang dinilai oleh perusahaannya. Secara luas tujuan dan kegunaan 

penilaian kinerja menurut Hasibuan (2008) adalah : 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 
promosi, demosi, pemberhentian, penetapan besarnya balas jasa. 

2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses 
dalam pekerjaannya. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam 
perusahaan. 

4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan 
jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya kepengawasan, 
kondisi kerja, dan peralatan kerja. 

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 
karyawan yang berada di dalam organisasi. 

6. Sebagai alat ukur meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga 
dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik. 

7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan untuk 
mengobservasi perilaku bawahan supaya diketahui minat dan kebutuhan-
kebutuhan bawahannya. 

8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan di masa 
lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan. 

9. Sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan. 
10. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel, 

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan 
dalam program latihan kerja tambahan. 

11. Sebagai alat untuk memperbaiki dan mengembangkan kecakapan 
karyawan. 

12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan 
(job description). 

 

  Jadi dengan adanya penilaian kinerja dapat diketahui kinerja karyawan, 

bagi mereka yang memiliki kinerja yang tinggi akan diberikan promosi. 

Sebaliknya, karyawan yang kinerjanya rendah dapat diperbaiki dengan 

memindahkan jabatan yang sesuai dengan kecakapannya.  

  Dengan demikian, penilaian kinerja karyawan selain bertujuan untuk 

memindahkan secara vertikal (promosi atau demosi) atau horizontal, 
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pemberhentian, dan perbaikan mutu karyawan dapat pula ditujukan untuk 

memperbaiki moral karyawan dan kepercayaannya kepada pimpinan dan 

perusahaan. Penilaian kinerja karyawan harus memberikan manfaat bagi 

karyawan dan berguna untuk perusahaan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan 

program kepegawaian pada masa yang akan datang, sehingga diperoleh kepuasan 

dan harmonisasi dalam perusahaan. 

 

2.2.3  Metode Penilaian Kinerja 

  Metode penilaian kinerja menurut Hasibuan (2008) terdiri dari : 

1.  Metode Tradisional, merupakan metode tertua dan paling sederhana 

dalam menilai kinerja karyawan. Metode tradisional terdiri dari : 

a. Rating Scale, penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor 

dengan cara penilai membandingkan hasil pekerjaan karyawan 

dengan target dari setiap pekerjaan yang dilakukan. 

b. Employee Comparation, penilaian yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antara seorang pekerja dengan pekerja lainnya. 

c. Check List, penilaian ini dilakukan oleh atasan langsung 

menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang 

menggambarkan kinerja dan karakter dari karyawan. Metode ini 

dapat. memberikan suatu gambaran kinerja karyawan secara 

akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi. 
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d. Freeform Essay, penilaian yang dilakukan oleh seorang penilai 

dengan membuat karangan yang berkenaan dengan karyawan yang 

dinilainya. 

e. Critical Incident, penilaian yang dilakukan dengan mencatat semua 

kejadian mengenai tingkah laku karyawan sehari-hari yang 

kemudian dimasukan ke dalam buku catatan khusus. 

2.  Metode Modern, metode ini merupakan perkembangan dari metode 

tradisional atau disebut juga metode penilaian yang berorientasi masa 

depan. Metode modern ini terdiri dari : 

a. Assement Centre, metode ini dilakukan dengan pembentukan tim 

penilai khusus, baik dari luar maupun dari dalam perusahaan.  

b. Management by Objective, merupakan bentuk pelaksanaan 

manajemen yang memusatkan perhatian pada sasaran atau hasil 

guna menyediakan kerangka kerja dalam pengambilan keputusan 

manajerial. Metode ini melibatkan setiap karyawan dalam 

penetapan sasaran. 

 

2.3  Hubungan Pelatihan dengan Kinerja 

Telah kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang 

penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi tidak akan 

berjalan apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, 

jika dibandingkan dengan faktor produksi lainnya, sumber daya manusia 

merupakan faktor produksi yang unik karena merupakan pribadi yang mempunyai 
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sifat, kebutuhan, keinginan, kecakapan, dan juga pengalaman yang berbeda satu 

sama lain (Sofyandi : 2008). 

  Untuk keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan, maka manajer 

sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber 

daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan harus dapat mengarahkan 

dan memotivasi karyawan sebaik mungkin. 

  Salah satu kebijakan manajer sumber daya manusia yang dilaksanakan 

dalam organisasi atau perusahaan adalah dengan melaksanakan pelatihan. 

Pelatihan adalah suatu kegiatan dalam perusahaan untuk dapat memperbaiki dan 

mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari 

karyawan sesuai dengan keinginan dari organisasi atau perusahaan. 

  Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Marwansyah dan Mukaram (2004) bahwa pelatihan merupakan upaya organisasi 

yang terencana untuk membentuk para karyawan mempelajari pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan yang terkait dengan suatu pekerjaan, agar mereka 

dapat meningkatkan kinerjanya. 

  Hasibuan (2008) menyatakan dengan pelatihan, maka kinerja karyawan 

akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin membaik, karena 

tehnical skill, human skill, dan managerial skill karyawan semakin membaik. 

 Sulistyani dan Rosidah (2003) menyatakan pelatihan merupakan cara 

yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, dan 

meningkatkan keahlian karyawan untuk kemudian dapat meningkatkan kinerja. 
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 Nasution (1994) menyatakan dengan adanya pelatihan maka  diharapkan 

karyawan akan mengubah kebiasaan atau tingkah laku dalam melakukan 

pekerjaan guna mendapatkan kinerja yang tinggi. 

 Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara pelatihan dengan kinerja karyawan, artinya jika 

pelatihan dapat diterapkan dengan baik dan tepat maka kinerja karyawan juga 

akan meningkat. 

 Pelatihan harus dilaksanakan secara intensif dan terencana dengan baik 

agar kinerja yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan dapat tercapai. 

Selain itu perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil dari pelatihan yang 

dilaksanakan, misalkan evaluasi dalam melayani konsumen (nasabah), 

keterampilan dalam melaksanakan tugas, dan sebagainya. Evaluasi tersebut dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam perusahaan dan bila terdapat kekurangan-

kekurangan dari pelatihan dapat dilakukan perbaikan, sehingga pelatihan yang 

akan datang lebih baik dari sebelumnya baik dari pelaksanaan maupun hasil dari 

pelatihan yang dilakukan. 

 

2.4  Hasil Penelitian Terdahulu 

  Berikut ini merupakan beberapa penelitian dengan topik serupa yang 

pernah dilakukan sebelumnya, antara lain : 

1. “Pengaruh Pelaksanaan Program Pelatihan terhadap Produktivitas Kerja 

Account Officer PT Bank Syariah Mandiri Wilayah DKI Jakarta” oleh 

Baron Yudha Vally (2008) 
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 Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pelaksanaan program 

pelatihan yang diberikan terhadap produktivitas kerja Account Officer 

PT Bank Syariah Mandiri. 

 Penelitian yang dilakukan bersifat deskripitif, untuk memperoleh 

informasi mengenai pengaruh pelaksanaan program pelatihan yang 

diberikan terhadap produktivitas kerja. Analisis menggunakan metode 

korelasional untuk menemukan variabel penting yang berkaitan dengan 

permasalahan. Hubungan antar variabel dianalisis dengan uji korelasi 

analisis Spearman. Data diambil dengan jumlah responden sebanyak 23 

responden yang berasal dari 5 (lima) kantor cabang PT Bank Syariah 

Mandiri di DKI Jakarta. 

 Hasil analisis menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat 

antara pelaksanaan program pelatihan dengan produktivitas kerja, 

koefisien korelasi Pearson r = 0,865. 

2. “Pengaruh Training Pengembangan Diri terhadap Harga Diri Remaja Putri 

Homoseksual di Desa Cibeureum Kecamatan Cimalaka Kabupaten 

Sumedang”  oleh Aat Sriati dan Taty Hernawaty (2007)  

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh training 

pengembangan diri terhadap harga diri remaja putri homoseksual di 

Desa Cibeureum Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah pretest postest one group 

design. Pengukuran harga diri remaja putri homoseksual dilakukan 

sebelum dan sesudah training pengembangan diri. Pengujian hipotesis 
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yang digunakan adalah Uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Pengambilan 

sampel dengan cara purposive sample, sehingga sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 21 orang responden. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji statistik 

terdapat perbedaan harga diri sebelum dan sesudah sesudah training 

pengembangan diri. Terjadi kenaikan jumlah remaja putri homoseksual 

yang memiliki harga diri tinggi. Hal ini membuktikan bahwa sesudah 

training pengembangan diri dapat meningkatkan harga diri. 

3. “Hubungan Pelaksanaan Program Pelatihan terhadap Prestasi Kerja 

Karyawan Divisi Card Center PT. Bank Mega Tbk. di Jakarta” oleh 

Ratna Dewi Puspita (2004) 

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa hubungan antara 

pelaksanaan program pelatihan dengan prestasi kerja karyawan divisi 

Card Center PT. Bank Mega Tbk. 

 Penelitian yang dilakukan bersifat survey dan deskripitif, yaitu 

untuk menganalisa berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai 

pelaksanaan program pelatihan di PT. Bank Mega Jakarta. Analisis 

menggunakan metode korelasional yang perhitungannya secara 

kuantitatif dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson. Sampel 

dari penelitian ini berjumlah 51 orang. 

 Hasil analisis menunjukkan koefisen korelasi Pearson r = 0,5731 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pelatihan 

mempunyai hubungan yang kuat dan positif terhadap prestasi kerja. 
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2.5   Kerangka Pemikiran   

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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 Salah satu upaya organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dan mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya adalah 

dengan memberikan pelatihan yang berkesinambungan. Pelatihan yang diberikan 

kepada karyawan berdasarkan adanya permasalahan dalam melaksanakan 

pekerjaan atau keinginan perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan. 

 Keberhasilan dari pelatihan ditandai dengan peningkatan kinerja 

karyawan Bank BTN bagian teller dan customer service yang ditandai dengan 

perubahan perilaku karyawan antara sebelum dan setelah pelatihan. Perubahan 

kinerja tersebut dapat dinilai oleh beberapa pihak, yaitu diri sendiri, atasan, 

bawahan, dan kolega (karyawan yang berada di tingkatan yang sama).

 Penilaian perubahan kinerja karyawan antara sebelum dan setelah 

mengikuti pelatihan dalam penelitian ini hanya dinilai oleh atasan karyawan yang 

mengikuti pelatihan dan karyawan yang mengikuti pelatihan itu sendiri. 

Perubahan kinerja karyawan dalam penelitian ini dapat terlihat dari 10 (sepuluh) 

item penilaian, yaitu memahami hak nasabah mendapatkan keadilan, memahami 

hak nasabah mendapatkan informasi, memahami standar pelayanan dalam 

penampilan pribadinya, memahami standar pelayanan dalam melayani nasabah, 

berkomunikasi efektif dengan nasabah, memiliki keyakinan menjual produk, 

membina hubungan dengan nasabah, mengidentifikasi nasabah, menghadapi 

penolakan dari nasabah, dan melakukan penutupan transaksi. 

 Setelah pelatihan dilaksanakan, diharapkan karyawan bagian teller dan 

customer service Bank BTN yang mengikuti pelatihan service excellence dan 
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selling skills dapat meningkatkan perilaku bekerjanya, yang akhirnya akan 

meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri.   

 

2.6   Perumusan Hipotesis 

  Menurut Sekaran (2006) dikemukakan bahwa hipotesis adalah hubungan 

yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji sebagai dasar pembuatan keputusan 

atau pemecahan persoalan ataupun dasar penelitian lebih lanjut. 

  Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian serta 

landasan teori yang telah dikemukakan di awal pembahasan, maka hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H0     : tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan antara sebelum dan setelah 

mengikuti pelatihan (menurut karyawan).  

H1      : terdapat perbedaan kinerja karyawan antara sebelum dan setelah 

mengikuti pelatihan (menurut karyawan). 

H0     : tidak terdapat perbedaan kinerja karyawan antara sebelum dan setelah 

mengikuti pelatihan (menurut pimpinan).  

H2      : terdapat perbedaan kinerja karyawan antara sebelum dan setelah 

mengikuti pelatihan (menurut pimpinan). 

 

  Perumusan hipotesis tidak digunakan untuk menjawab perumusan 

masalah ketiga, karena perumusan masalah ketiga menggunakan analisa deskriptif 

dengan membandingkan hasil dari hipotesis pertama dan kedua.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Pemilihan Objek Penelitian 

  Objek pada penelitian ini adalah karyawan bagian teller dan customer 

service Bank BTN yang mengikuti pelatihan service excellence dan selling skills 

pada tahun 2008 di wilayah DKI Jakarta. 

  Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei. 

Penelitian deskriptif adalah studi yang dilakukan untuk memecahkan masalah 

yang diselidiki serta menggambarkan secara cermat obyek penelitian berdasarkan 

kenyataan yang ada, fakta-fakta, dan karakteristik dari obyek penelitian tersebut 

(Soeratno dan Lincolin Arsyad, 1993). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk 

menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti. 

  Malhotra (2005) mendefinisikan penelitian survei sebagai kuesioner yang 

terstruktur yang diberikan ke responden untuk mendapatkan informasi yang 

spesifik.  

 

3.2.  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

  Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka penyusunan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :   
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1. Data Primer 

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa kuesioner yang 

berisikan daftar pertanyaan mengenai kinerja karyawan sebelum dan 

setelah mengikuti pelatihan sebanyak 26 pertanyaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai 

sejarah singkat dan perkembangan Bank BTN serta data mengenai pelatihan 

yang dilaksanakan bagi karyawan Bank BTN.  

 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel  

3.2.2.1 Populasi dan Sampel 

  Menurut Sekaran (2006), populasi mengacu pada keseluruhan orang, 

kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Kelompok populasi 

merupakan kumpulan semua elemen dalam populasi dimana sampel diambil. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi dan terdiri atas sejumlah anggota 

yang diambil dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan terhadap populasi 

yang sangat besar, sehingga diharapkan sampel yang diambil memberikan 

kesimpulan mengenai populasi penelitian tersebut. 

  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank BTN 

bagian teller dan customer service yang mengikuti pelatihan service excellence 

dan selling skills tahun 2008. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

karyawan Bank BTN bagian teller dan customer service yang mengikuti pelatihan 
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service excellence dan selling skills dan bekerja di Bank BTN wilayah DKI 

Jakarta periode tahun 2008. 

3.2.2.2 Ukuran Sampel 

  Jumlah responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 64 orang dimana 32 orang merupakan karyawan bagian teller dan 

customer service dan 32 orang lainnya merupakan pimpinan dari karyawan 

bersangkutan yang mengikuti pelatihan service excellence dan selling skills tahun 

2008. Berikut ini adalah jumlah dan lokasi karyawan yang menjadi responden 

dalam penelitian ini : 

Tabel 3.1 

Daftar Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Sampel 

No. 
Kantor Cabang (KC) atau 

Kantor Cabang 
Pembantu (KCP) 

Alamat Kantor Jumlah 
Karyawan* 

1 KCP Duren Sawit Jl. Buaran III No.11, Jakarta Timur 2 

2 KCP Kebayoran Lama Jl. Kebayoran Lama No. 17 B, Jakarta 
Selatan 12220 

2 

3 KCP Kebon Jeruk Plaza Kebon Jeruk Blok A No. 3, Jl. 
Raya Perjuangan, Jakarta Barat 11530 

3 

4 KCP Palmerah Jl. Palmerah Barat No. 39 C, Jakarta 
Barat 10270 

1 

5 KCP Sudirman Jl. Jend Sudirman Kav 7-8, Jakarta 
10220 

2 

6 KCP Tanjung Duren Jl. Tanjung Duren Raya No. 54 A, 
Jakarta Barat 11470 

2 

7 KCP Kembangan Jl. Puri Indah Blok I No. 10, 
Kembangan, Jakarta Barat 

1 

8 KC Jakarta Kuningan Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 6, Jakarta  4 
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9 KCP Arteri Pondok Indah Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7 E, 
Jakarta Selatan 12241 

3 

10 KCP Cilandak  Jl. Cilandak KKO No. 12, Jakarta 
Selatan  

2 

11 KCP Mampang Jl. Mampang Prapatan No. 42, Jakarta 
Selatan 

3 

12 KCP Panglima Polim Jl. Panglima Polim Raya No. 76, 
Jakarta Selatan 12170 

2 

13 KCP Pasar Minggu Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 No. 8, 
Jakarta Selatan 12510 

1 

14 KCP Tanah Abang Jl. KH Mas Mansyur No. 86, Jakarta 
10240 

2 

15 KCP Tebet  Jl. Tebet Barat Dalam No. 114, Jakarta 
Selatan 12810 

1 

16 KCP Cinere Komplek Pertokoan Cinere Blok B 2 
No. 53, Jl. Cinere Raya, Depok 16514 

1 

* : Jumlah karyawan berpasangan, contoh 1 (satu pasang), berarti 1 karyawan dengan pimpinannya 

Sumber : Bank BTN, diolah 

   

3.2.2.3 Metode Pengambilan Sampel 

  Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-

probability sampling dengan teknik judgement sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dengan 

melibatkan pemilihan subjek yang berada di tempat paling menguntungkan atau 

dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan (Sekaran : 

2006). Adapun kriteria dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah responden 

bekerja di Bank BTN DKI Jakarta sebagai teller dan customer service yang 

mengikuti pelatihan service excellence dan selling skills tahun 2008.  
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

   Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam mengerjakan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan 

 Penelitian lapangan merupakan penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh data primer dengan cara melakukan penelitian secara langsung 

kepada objek penelitian, yaitu pada Bank BTN. Pengumpulan datanya dapat 

dilakukan melalui : 

a) Wawancara 

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sebuah isu 

yang diteliti dengan lebih detail. Teknik wawancara hanya sedikit 

digunakan dalam penelitian ini, karena teknik ini hanya digunakan untuk 

mencari data-data awal mengenai gambaran umum Bank BTN, materi 

pelatihan selling skills dan service excellence, daftar nama dari peserta 

pelatihan, dan jumlah peserta pelatihan serta sebaran peserta pelatihan 

setelah mengikuti pelatihan. 

b) Kuesioner 

Menurut Sekaran (2006), kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang 

telah dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden, biasanya 

dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner merupakan 

alat pengumpul data yang utama dalam penelitian ini, ketika penulis ingin 

mengetahui perbedaan kinerja karyawan sebelum dan setelah mengikuti 

pelatihan. 
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2. Studi Kepustakaan 

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang 

berhubungan dengan penelitian mengenai kinerja dan pelatihan karyawan, 

seperti: artikel-artikel, makalah, jurnal penelitian, dan referensi buku yang 

berkaitan erat dengan permasalahan pada penelitian ini. 

 

3.2.4 Definisi Operasional Variabel 

  Variabel adalah suatu yang beragam dan bervariasi. Variabel dibedakan 

menjadi variabel bebas (variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara 

positif maupun negatif) dan variabel terikat (variabel yang menjadi perhatian 

utama peneliti yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lainnya). Penelitian 

ini menggunakan 2 (dua) variabel, yaitu : 

a. Pelaksanaan pelatihan, sebagai variabel pertama yang bersifat bebas atau 

independent. 

b. Kinerja karyawan, sebagai variabel kedua yang bersifat terikat terhadap 

variabel pertama (dependent). 
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel  

No.  Variabel Definisi Operasional 
1 Kinerja 
  
  

suatu hasil kerja yang ingin dicapai oleh karyawan yang dapat dilihat 
dari tingkah laku atau perilaku kerja karyawan yang mereka lakukan 

selama melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi (Hasibuan:2008). 
  Variabel Definisi Operasional Dimensi Indikator 
2 Pelatihan Keamanan 

    Kerahasiaan 
    

(a) Hak Nasabah  
Mendapatkan 
Keadilan 

      
      

Dilayani dengan 
baik dan tidak 
diskriminatif 

        
    Alternatif solusi 
    
    

(b) Hak Nasabah  
Mendapatkan 
Informasi 

Informasi yang 
jelas dan jujur 

        
    

suatu usaha yang dilakukan 
oleh perusahaan untuk 
memberikan atau 
meningkatkan keterampilan, 
pengetahuan, keahlian, dan 
sikap karyawan terhadap 
pekerjaannya saat ini maupun 
di masa yang akan datang 
guna keberhasilan dan misi 
Bank BTN dapat tercapai. 
(Panggabean:2002) Berpakaian 

      

      

(c) Standar 
Pelayanan 
Penampilan 
Pribadi 

Penampilan 
meja kerja 

          
      
      

Memanggil 
nasabah 

      

(d) Standar 
Pelayanan dalam 
Melayani Nasabah 

        
        

Menawarkan 
produk atau 
bantuan  

        
        

Menyambut 
hangat nasabah 

          
      
      

Kalimat yang 
harus dihindari 

      

(e) Komunikasi 
Efektif dengan 
Nasabah Bahasa tubuh 

          
      Kesan pertama  
      

(f) Keyakinan 
untuk Menjual 

        
Meyakinkan 
nasabah 

          
      Hubungan baik 
      
      

(g) Membina 
Hubungan dengan 
Nasabah 

Karakteristik 
nasabah 

          
      

      

(h) Identifikasi 
Kebutuhan 
Nasabah 

Fokus pada 
pelanggan 

        
        

Pertanyaan 
yang efektif 
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Antisipasi 
penolakan 

      

(i) Menghadapi 
Penolakan dari 
Nasabah 

        
Mengelola 
Penolakan 

          
      
      

Penutupan 
transaksi 

      

(j) Melakukan 
Penutupan 
Transaksi   

          
 

3.2.5 Metode Analisis Data  

  Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan terlebih dahulu sebelum 

melakukan uji hipotesis. Selanjutnya, uji normalitas dilakukan untuk memastikan 

bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. 

  Data diolah dengan menggunakan alat analisis statistik, yaitu SPSS 13. 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Wilcoxon 

matched-pairs signed-ranks test.  

  Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test digunakan untuk mengetahui 

apakah ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara kinerja karyawan sebelum 

mengikuti pelatihan dengan kinerja karyawan setelah melaksanakan pelatihan. 

Hipotesis yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Ho : µ1 = µ2 

Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dependen berada pada kondisi yang 

sama atau tidak terdapat perbedaan pada variabel-variabel dependen sebelum 

maupun setelah mengikuti pelatihan. 
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Ha : µ1 ≠ µ2 

Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel dependen berada pada kondisi yang 

tidak sama atau terdapat perbedaan pada variabel-variabel dependen sebelum 

maupun setelah mengikuti pelatihan. 

  Dasar pengambilan keputusan terhadap uji sampel berhubungan ini dapat 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : 

a. Berdasarkan perbandingan z hitung dengan z tabel 

 Adapun rumus z-hitungnya adalah sebagai berikut : 

    n (n + 1) 

T – µ T T -  4 Z   = 
σ T 

 = 
n (n + 1)(2n + 1) 

   
√ 

24 
 Keterangan : T = Jumlah jenjang atau rangking yang kecil 

  n = jumlah sampel 

Bila  z hitung < z tabel (/2), maka Ho diterima, yang berarti tidak ada 

perbedaan antara variabel dependen yang diuji sebelum dan setelah 

melaksanakan pelatihan. Bila z hitung > z tabel (/2), maka H0 ditolak dan 

Ha diterima yang berarti terdapat perbedaan pada variabel dependen yang 

diuji sebelum dan setelah melaksanakan pelatihan. Dalam penelitian ini, 

digunakan nilai kritis  = 5 % atau taraf kesalahan 0,025 (/2) maka harga z 

tabel = 1,96. 

b. Berdasarkan nilai probabilitas (Sig) 

Tingkat probabilitas dapat dilihat dari besarnya nilai signifikan pada tabel 

output SPSS 13. Pada penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 
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% atau tingkat signifikansi yang digunakan sebagai pembanding nilai 

probabilitas adalah sebesar 100 % - 95 % = 5 %. 

Jika probabilitas > 5%, maka Ho diterima, yang berarti tidak ada 

perbedaan antara variabel dependen yang diuji sebelum dan setelah 

melaksanakan pelatihan. Akan tetapi, bila tingkat probabilitas < 5%, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat perbedaan pada variabel 

dependen yang diuji sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN  

 

4.1   Gambaran Umum Obyek Penelitian  

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan dan Perkembangannya  

 Pendirian Bank BTN didasari oleh adanya Koninklijk Besluit  No. 27 di 

Hindia Belanda atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan nama surat keputusan 

yang menyatakan pendirian ‘POSTSPAARBANK’ pada tahun 1897. Postpaarbank 

merupakan nama pertama kali bagi Bank BTN yang diberikan oleh pemerintah 

Hindia Belanda kepada Indonesia pada masa itu dimana tugas utama 

Postpaarbank adalah mengajak masyarakat Indonesia gemar menabung.  

 Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 telah mengubah semua 

bentuk pemerintahan dan segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini 

berdampak terhadap dibekukannya kegiatan ‘POSTSPAARBANK’ dan 

menggantinya dengan nama  ‘TYOKIN  KYOKU.’  

 Setelah kemerdekaan diproklamasikan, maka Tyokin Kyoku sebagai 

peninggalan Jepang masa itu diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan namanya 

diubah menjadi KANTOR TABUNGAN POS atau disingkat KTP. Pembentukan 

KTP diprakarsai oleh Bapak Darmosoetanto selaku Direktur pertama KTP. Dalam 

perjalanannya, KTP mempunyai peran yang sangat besar yaitu mengerjakan 

penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). 

 Pada bulan Juni 1949 pemerintah Republik Indonesia mengganti nama 

KTP menjadi BANK TABUNGAN POS REPUBLIK INDONESIA, dan 
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selanjutnya pemerintah Indonesia hanya mengakui Bank Tabungan Pos Republik 

Indonesia sebagai lembaga tabungan. 

 Berdasarkan UU Darurat No. 9 tahun 1950, tanggal 9 Pebruari 1950 

dianggap sebagai tanggal lahir Bank Tabungan Negara yang sekaligus mengganti 

nama Bank Tabungan Pos Republik Indonesia menjadi Bank Tabungan Pos. 

 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1963 dan 

Undang-Undang No. 2 tahun 1964 menyebutkan bahwa nama Bank Tabungan 

Pos diganti namanya menjadi BANK TABUNGAN NEGARA. Sejarah Bank 

BTN mulai diukir kembali dengan ditunjuk sebagai lembaga yang memberikan 

pelayanan kredit perumahan rakyat sesuai surat Menkeu No. B-49/MK/IV/I/1974 

tanggal 29 Januari 1974. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 

mulailah realisasi KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh Bank 

BTN di negeri ini.  

 Bank BTN memiliki core bisnis sebagai lembaga keuangan layaknya 

lembaga keuangan sejenis lainya, namun Bank Tabungan Negara memiliki 

spesialisasi dibidang pengembangan bisnis perumahan. Bisnis perumahan melalui 

fasilitas KPR ini telah membawa status Bank BTN menjadi PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) pada 1 Agustus 1992 dimana kepemilikan saham mayoritas 

dimiliki oleh pemerintah cq Departemen Keuangan RI . Untuk mendukung bisnis 

KPR tersebut, Bank BTN mulai mengembangkan produk-produk layanan 

perbankan sebagaimana layaknya bank umum.  

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 47 

 Pada tahun 1994 melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 

27/55/Kep/Dir tanggal 23 September 1994, PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

dapat beroperasi sebagai Bank Devisa. 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) memiliki 56 kantor cabang, 182 

kantor cabang pembantu, dan 14 kantor cabang syariah, yang seluruhnya tersebar 

di seluruh Indonesia (hingga tanggal 31 Desember 2008). 

 

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero)  

Visi 

“Menjadi Bank yang Terkemuka dalam Pembiayaan Perumahan dan 

Mengutamakan Kepuasan Nasabah” 

 

Misi 

 Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri 

terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya. 

 Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

profesional serta memiliki integritas yang tinggi. 

 Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan sesuai 

dengan kebutuhan nasabah. 

 Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-

hatian dan good corporate governance untuk meningkatkan shareholders 

value. 

 Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya. 
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4.1.3 Nilai-Nilai Dasar  

 Nilai-nilai dasar yang dianut oleh jajaran Bank BTN untuk mewujudkan 

Visi dan melaksanakan Misi Bank BTN adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa, pegawai Bank BTN taat 

melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara 

khusuk. 

2. Pegawai Bank BTN selalu berusaha untuk menimba ilmu guna 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya demi kemajuan Bank 

BTN. 

3. Pegawai Bank BTN mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas 

untuk mencapai tujuan Bank BTN dengan kinerja yang terbaik. 

4. Pegawai Bank BTN selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi 

Bank BTN dan semua stakeholders, sebagai perwujudan dari pengabdian 

yang didasari oleh semangat kesediaan berkorban tanpa pamrih pribadi. 

5. Pegawai Bank BTN selalu bekerja secara profesional yang kompeten 

dalam bidang tugasnya. 

 

4.1.4 Etika Perorangan Pegawai Bank BTN  

 Etika perorangan pegawai Bank BTN adalah sebagai berikut : 

1. Patuh dan taat pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang 

bertalian dengan kegiatan Bank BTN. 

3. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 49 

4. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. 

5. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam 

hal terdapat pertentangan kepentingan. 

6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank BTN. 

7. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang 

ditetapkan Bank BTN terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan 

lingkungannya. 

8. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi 

maupun keluarganya. 

9. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. 

 

4.1.5 Pedoman untuk Pegawai Bank BTN  

 Pedoman untuk semua pegawai Bank BTN adalah sebagai berikut : 

1. Kita layani secara IKHLAS, SOPAN, dan SANTUN semua langganan 

Bank BTN dengan SENYUM, SALAM, dan SAPA. 

2. Dalam menunaikan tugas kita pedomani “3 JANGAN” 

2.1. Jangan TERLAMBAT atau MENUNDA pekerjaan. 

2.2. Jangan membuat KESALAHAN. 

2.3. Jangan MENERIMA apalagi MEMINTA atau MENGAMBIL 

sesuatu yang bukan haknya. 

3. Kita laksanakan semua tugas dengan baik secara PROFESIONAL supaya 

Bank BTN MAJU BERKEMBANG, SOLID, dan SEHAT, sehingga 

KESEJAHTERAAN pegawai dan keluarga MENINGKAT. 
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4.1.6 Ruang Lingkup Kegiatan Usaha  

 Bank BTN senantiasa melakukan inovasi produk dan jasa perbankan 

untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang senantiasa berkembang. Adapun bentuk 

produk dan jasa perbankan yang ditawarkan Bank BTN, antara lain :  

 Produk Dana  

Produk dana dari Bank BTN terdiri dari tabungan BATARA, tabungan e-

Batara Pos, tabungan Haji Nawaitu, tabungan Batara Prima, sertifikat 

deposito, giro rupiah, giro dollar, deposito berjangka rupiah, dan deposito 

dollar. 

 Produk Kredit 

Produk kredit dari Bank BTN terdiri dari KPRS bersubsidi, kredit Griya 

Utama, KPR Bersubsidi, KPR Platinum, Kredit Pemilikan Ruko (KP 

Ruko), Kredit Griya Multi, Kredit Swa Griya, Kredit Swadana, dan Kredit 

Perumahan Perusahaan (KPP). 

 Jasa dan Layanan 

Bank BTN juga melayani masyarakat dengan kegiatan usaha lainnya, 

seperti ATM Batara, Kiriman Uang, Inkaso, money changer, Inkaso Luar 

Negeri (collection), safe deposit box, bank garansi, RTGS (Real Time 

Gross Settlement), Penerimaan Biaya Perjalanan Haji (BPIH), SMS 

Banking, penerimaan pembayaran pajak, pembayaran biaya pendidikan, 

serta penerimaan pembayaran tagihan Telkom, PLN, dan isi ulang telepon 

seluler. 
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4.1.7 Jenis-Jenis Pelatihan Karyawan Bagian Teller dan Customer Service PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero)  

 Untuk mendukung usaha bank yang berkembang, Bank BTN melakukan 

pengembangan sumber daya manusia, yaitu dengan memberikan pelatihan secara 

berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan perbankan.  

 Pelaksanaan pelatihan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan 

pada saat ini maupun di masa yang akan datang, meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap karyawan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja 

 Jenis-jenis pelatihan bagi karyawan Bank BTN terdiri dari pelatihan 

fokus bisnis, restrukturisasi SDM, pelatihan teknis, pelatihan manajerial, 

pendidikan, dan pengembangan individu. Akan tetapi, penelitian ini hanya akan 

meneliti pelatihan teknis bagi karyawan bagian teller dan customer service. Pada 

umumnya, pelatihan teknis ditujukan untuk karyawan yang baru diangkat menjadi 

karyawan di Bank BTN atau sebagai penyegaran bagi karyawan yang 

mendapatkan nilai kurang memuaskan dalam hal teknis pekerjaan. 

 Pelatihan teknis bagi karyawan bagian teller Bank BTN adalah sebagai 

berikut: 

 Selling Skill for Teller 

Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pelajaran secara teoritis dan praktek 

langsung yang dilakukan pada sesi akhir pelatihan. Pelatihan ini bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan mengenai kemampuan menawarkan 

produk-produk Bank BTN kepada nasabahnya.  
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 Pelatihan Service Excellence 

Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pelajaran secara teoritis dan praktek 

langsung yang dilakukan pada sesi akhir pelatihan. Pelatihan ini bertujuan 

untuk menyamakan persepsi mengenai standar pelayanan yang ada di 

Bank BTN. 

 Pelatihan Product Development 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai features 

serta kelebihan dan kekurangan mengenai produk-produk Bank BTN, 

sehingga diharapkan karyawan bagian teller Bank BTN memiliki 

kemampuan untuk menjelaskan produk-produk Bank BTN kepada 

nasabah. 

 Research and Information Management 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Bank BTN selama setahun dan 

memberikan kebijakan serta strategi apa yang akan dilakukan Bank BTN 

di masa mendatang. 

 Pelatihan Finance and Accounting 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai 

pembukuan serta sistem akuntansi di Bank BTN yang selalu diperbaharui 

secara rutin setiap tahunnya. 

 

 Pelatihan teknis bagi karyawan bagian customer service Bank BTN 

adalah sebagai berikut : 
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 Pelatihan Product Development 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai features 

serta kelebihan dan kekurangan mengenai produk-produk Bank BTN, 

sehingga diharapkan karyawan bagian customer service Bank BTN 

memiliki kemampuan untuk menjelaskan produk-produk Bank BTN 

kepada nasabah. 

 Selling Skill For Customer Service 

Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pelajaran secara teoritis dan praktek 

langsung yang dilakukan pada sesi akhir pelatihan. Pelatihan ini bertujuan 

untuk memberikan pengetahuan mengenai kemampuan menawarkan 

produk-produk Bank BTN kepada nasabahnya.  

 Pelatihan Market Segmentation 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan 

mengenai segmentasi dari setiap produk dan jasa yang ditawarkan oleh 

Bank BTN. 

 Pelatihan Service Excellence 

Dalam pelatihan ini, peserta diberikan pelajaran secara teoritis dan praktek 

langsung yang dilakukan pada sesi akhir pelatihan. Pelatihan ini bertujuan 

untuk menyamakan persepsi mengenai standar pelayanan di Bank BTN. 

 Research and Information Management 

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Bank BTN selama setahun dan 
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memberikan kebijakan serta strategi apa yang akan dilakukan Bank BTN 

di masa mendatang. 

Tabel 4.1 
Program Pelatihan Karyawan Bagian Teller  
pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)  

tahun 2008 
     
     

No. Materi Pelatihan Jumlah 
Peserta  Waktu Pelatihan Tujuan Pelatihan 

1 
Selling Skill for 

Teller 67 11-13 Februari 
       
      
      
        

Memberikan pengetahuan 
mengenai kemampuan 

menawarkan produk-produk 
Bank BTN kepada 

nasabahnya 

2 24 14-15 Mei 
  

Pelatihan Service 
Excellence    

        

Menyamakan persepsi 
mengenai standar pelayanan 

yang ada di Bank BTN 
3 16 3-4 April 
  

Pelatihan Product 
Development    

      
      
        

Memberikan informasi 
mengenai features serta 

kelebihan dan kekurangan 
mengenai produk-produk 

Bank BTN 

4 19 4-5 Desember 
     

  

Research and 
Information 
Management    

      
      

      

        

Memberikan informasi 
mengenai hasil penelitian 
yang telah dilakukan oleh 
Bank BTN selama setahun 
dan memberikan kebijakan 
serta strategi apa yang akan 

dilakukan Bank BTN di masa 
mendatang 

5 22 25-26 Juni 

  
Pelatihan Finance 
and Accounting    

        

Memberikan pengetahuan 
mengenai pembukuan serta 
sistem akuntansi di Bank 

BTN  

Sumber : Bank BTN, diolah 
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Tabel 4.2 
Program Pelatihan Karyawan Bagian Customer Service 

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero)  
tahun 2008 

     
     

No. Materi Pelatihan Jumlah 
Peserta  Waktu Pelatihan Tujuan Pelatihan 

1 15 17-18 Maret 
  

Pelatihan Product 
Development    

       
       
        

Memberikan informasi 
mengenai features serta 

kelebihan dan kekurangan 
mengenai produk-produk 

Bank BTN 

2 45 3-5 Juni 
  

Selling Skill for 
Customer Service    

       
       
        

Memberikan pengetahuan 
mengenai kemampuan 

menawarkan produk-produk 
Bank BTN kepada 

nasabahnya 

3 18 23-24 Juni 
  

Pelatihan Market 
Segmentation    

       
       
        

Memberikan wawasan dan 
pengetahuan mengenai 

segmentasi dari setiap produk 
dan jasa yang ditawarkan 

oleh Bank BTN 

4 18 14-15 Juli 
  

Pelatihan Service 
Excellence    

        

Menyamakan persepsi 
mengenai standar pelayanan 

yang ada di Bank BTN 

5 16 26-27 November 
     

  

Research and 
Information 
Management    

       
       
       

        

Memberikan informasi 
mengenai hasil penelitian 
yang telah dilakukan oleh 
Bank BTN selama setahun 
dan memberikan kebijakan 
serta strategi apa yang akan 

dilakukan Bank BTN di masa 
mendatang 

Sumber : Bank BTN, diolah  
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4.2   Pembahasan Hasil Penelitian  

   Pembahasan dalam sub bab ini mengacu pada upaya untuk menganalisa 

hasil kuesioner pelaksanaan pelatihan serta perbandingan kinerja karyawan 

sebelum dan setelah mengikuti pelatihan yang dilakukan terhadap 32 karyawan 

bagian teller dan customer service di Bank BTN DKI Jakarta sebagai responden. 

 

4.2.1 Karakteristik Responden  

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 64 responden 

yang terdiri dari 32 karyawan bagian teller dan customer service yang mengikuti 

pelatihan selling skills dan service excellence tahun 2008 serta sisanya adalah 

pimpinan dari karyawan bagian teller dan customer service yang mengikuti 

pelatihan selling skills dan service excellence. Pimpinan dari karyawan bagian 

teller dan customer service yang menjadi responden tidak diberikan identitas 

pribadi, karena pimpinan ini hanya melakukan penilaian terhadap kinerja 

karyawan sebelum dan setelah mengikuti pelatihan dimana hasil dari penilaian ini 

digunakan sebagai pembanding dari jawaban yang diberikan oleh karyawan 

bagian teller dan customer service. Adapun responden dalam penelitian ini 

tersebar di seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) wilayah DKI Jakarta.  

 Dari total responden yang ada (karyawan bagian teller dan customer 

service), sebanyak 7 di antaranya adalah pria (21,9 %), sedangkan 25 di antaranya 

adalah wanita (78,1 %).  
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Gambar 4.1 

Proporsi Jenis Kelamin Responden (Karyawan) 

 

 Sumber : data diolah 

 

 Pada penelitian ini, usia responden di bawah 20 tahun (6,3%), usia 20-30 

tahun (71,9%), usia 31-35 tahun (21,9%), dan tidak ada responden yang masuk ke 

dalam dua kelas lainnya, yaitu berusia 36-40 tahun maupun di atas 40 tahun.  

Tabel 4.3 

Usia Responden (Karyawan) 
 

 
  

 

 

 

  

 Jenjang pendidikan responden terbagi ke dalam 5 (lima) tingkat. Jenjang 

pendidikan terbanyak, yaitu tingkat S1/sederajat sebanyak 16 karyawan (50%). 

 Frequency Percent Valid Percent 
< 20 tahun 2 6,3 6,3 
20-30 tahun 23 71,9 71,9 
31-35 tahun 7 21,9 21,9 

Valid 

Total 32 100 100 
Sumber : data diolah    

 

Pria 
22% 

 

 

 
Wanita 

78% 
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Menyusul kemudian tingkat D3/sederajat dan SMA/SMEA sebanyak 13 karyawan 

(40,6%) dan 3 karyawan (9,4%). Tidak ada responden yang menyatakan tergolong 

ke dalam dua tingkatan lainnya, yaitu tingkat S2/sederajat dan tingkat S3. 

 Berdasarkan pengalaman bekerja, sebagian besar responden menyatakan 

telah bekerja di Bank BTN sebagai karyawan bagian teller dan customer service 

antara 1 hingga 5 tahun (65,6%), karyawan yang baru bekerja kurang dari 1 tahun 

(34,4%), dan tidak ada satupun yang bekerja antara 6 hingga 10 tahun dan lebih 

dari 10 tahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan selling skills 

dan service excellence merupakan pelatihan yang diwajibkan diikuti oleh 

karyawan bagian teller dan customer service Bank BTN, karena pelatihan tersebut 

merupakan modal paling utama bagi karyawan bagian teller dan customer service 

untuk melakukan kegiatan operasionalnya yang lebih banyak berhubungan 

langsung dengan nasabah.  

Tabel 4.4 

Pengalaman Kerja Responden (Karyawan) 
 

 Frequency Percent Valid Percent 
< 1 tahun 11 34,4 34,4 
1-5 tahun 21 65,6 65,6 

Valid 

Total 32 100 100 
Sumber : data diolah    

 

4.2.2 Uji Validitas  

 Menurut Priyatno (2008), validitas adalah ketepatan atau kecermatan 

suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan korelasi Spearman untuk menguji validitas. 
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 Penelitian ini menggunakan uji signifikansi koefisien korelasi dengan 

kriteria menggunakan r kritis pada taraf signifikansi 0,05 (signiifkansi 5% atau 

0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian). Jadi, 

penelitian ini dikatakan valid apabila p-value < 0,05. 

 

4.2.2.1 Uji Validitas untuk Karyawan bagian Teller dan Customer Service 

Tabel 4.5 

Validitas Memahami Hak Nasabah  Mendapatkan Keadilan  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Aman  0,000 0,000 Valid 
2 Rahasia 0,000 0,000 Valid 
3 Tidak Diskriminatif 0,001 0,000 Valid 

 
Sumber : data diolah 

 
Tabel 4.6 

Validitas Memahami Hak Nasabah  Mendapatkan Informasi  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Alternatif Solusi 0,001 0,008 Valid 
2 Informasi 0,000 0,002 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.7 

Validitas Standar Pelayanan Penampilan Pribadi  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Berpakaian 0,001 0,000 Valid 
2 Peralatan Lengkap 0,005 0,000 Valid 

 
Sumber : data diolah 
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Tabel 4.8 

Validitas Standar Pelayanan dalam Melayani Nasabah  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Menawarkan Produk Lain 0,002 0,000 Valid 
2 Menyambut Hangat 0,000 0,000 Valid 
3 Terima Kasih 0,004 0,002 Valid 
4 Memanggil Nama 0,002 0,000 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.9 

Validitas Komunikasi Efektif dengan Nasabah  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Kalimat Ada Apa 0,008 0,007 Valid 
2 Kalimat Ini Bkan Tugas 0,006 0,008 Valid 
3 Bahasa Tubuh 0,010 0,001 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.10 

Validitas Keyakinan untuk Menjual  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Kesan Pertama 0,000 0,005 Valid 
2 Nasabah Yakin 0,008 0,002 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.11 

Validitas Membina Hubungan dengan Nasabah  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Hubungan Baik 0,004 0,000 Valid 
2 Karakteristik Nasabah 0,008 0,001 Valid 

 
Sumber : data diolah 
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Tabel 4.12 

Validitas Identifikasi Nasabah  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Menawarkan Produk 0,010 0,001 Valid 
2 Mengarahkan Kputusan 0,002 0,008 Valid 
3 Mengajukan Prtanyaan 0,008 0,002 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.13 

Validitas Menghadapi Penolakan dari Nasabah  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Antisipasi Penolakan 0,008 0,000 Valid 
2 Mengelola Penolakan 0,000 0,000 Valid 
3 Alasan Penolakan 0,001 0,002 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.14 

Validitas Penutupan Transaksi  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Teknik Transaksi 0,001 0,003 Valid 
2 Penutupan Transaksi 0,000 0,003 Valid 

 
Sumber : data diolah 
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4.2.2.2 Uji Validitas untuk Pimpinan dari Karyawan bagian Teller dan Customer 

Service yang Mengikuti Pelatihan 

Tabel 4.15 

Validitas Memahami Hak Nasabah  Mendapatkan Keadilan  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Aman  0,000 0,000 Valid 
2 Rahasia 0,000 0,000 Valid 
3 Tidak Diskriminatif 0,000 0,000 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.16 

Validitas Memahami Hak Nasabah  Mendapatkan Informasi 

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Alternatif Solusi 0,003 0,000 Valid 
2 Informasi 0,000 0,010 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.17 

Validitas Standar Pelayanan Penampilan Pribadi 

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Berpakaian 0,000 0,009 Valid 
2 Peralatan Lengkap 0,000 0,000 Valid 

 
Sumber : data diolah 
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Tabel 4.18 

Validitas Standar Pelayanan dalam Melayani Nasabah 

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Menawarkan Produk Lain 0,004 0,000 Valid 
2 Menyambut Hangat 0,004 0,000 Valid 
3 Terima Kasih 0,005 0,000 Valid 
4 Memanggil Nama 0,002 0,000 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.19 

Validitas Komunikasi Efektif dengan Nasabah  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Kalimat Ada Apa 0,000 0,000 Valid 
2 Kalimat Ini Bkan Tugas 0,000 0,000 Valid 
3 Bahasa Tubuh 0,009 0,006 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.20 

Validitas Keyakinan untuk Menjual 

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Kesan Pertama 0,000 0,000 Valid 
2 Nasabah Yakin 0,001 0,000 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.21 

Validitas Membina Hubungan dengan Nasabah 

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Hubungan Baik 0,001 0,000 Valid 
2 Karakteristik Nasabah 0,000 0,003 Valid 

 
Sumber : data diolah 
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Tabel 4.22 

Validitas Identifikasi Nasabah  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Menawarkan Produk 0,001 0,000 Valid 
2 Mengarahkan Kputusan 0,000 0,010 Valid 
3 Mengajukan Prtanyaan 0,008 0,000 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.23 

Validitas Menghadapi Penolakan dari Nasabah  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Antisipasi Penolakan 0,000 0,003 Valid 
2 Mengelola Penolakan 0,000 0,005 Valid 
3 Alasan Penolakan 0,000 0,001 Valid 

 
Sumber : data diolah 

Tabel 4.24 

Validitas Penutupan Transaksi  

Nilai sig.(2-tailed) Nilai sig.(2-tailed) No. Indikator 
sebelum pelatihan setelah pelatihan 

Kesimpulan 

1 Teknik Transaksi 0,002 0,004 Valid 
2 Penutupan Transaksi 0,001 0,000 Valid 

 
Sumber : data diolah 

 

4.2.3 Uji Reliabilitas 

 Menurut Priyatno (2008), reliabiltas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Apabila dari uji reliabilitas 

menunjukkan tingkat konsistensi yang rendah maka kemungkinannya adalah 

pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tidak dapat ditangkap dengan baik oleh 
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responden sehingga bila diajukan dalam waktu yang berbeda, jawabannyapun 

akan berbeda. 

 Menurut Sekaran yang dikutip oleh Priyatno (2008), jika Alpha 

(Cronbach’s) > 0,6 maka  reliabilitas pertanyaan untuk mengukur variabel 

tersebut tinggi atau dapat diterima. Pada penelitian ini dapat terlihat bahwa nilai 

alpha cronbach lebih besar dari 0,6 (60 %) yang berarti semua pertanyaan yang 

ada pada masing-masing dimensi tersebut semuanya reliable. 
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4.2.3.1  Uji Reliabilitas untuk Karyawan bagian Teller dan Customer Service 

Tabel 4.25 

Uji Reliabilitas Sebelum Pelatihan 

Reliability Statistics

,905 ,908 26

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 

Item-Total Statistics

67,47 99,031 ,692 . ,898
66,94 101,286 ,628 . ,900
67,38 100,565 ,523 . ,901
67,44 97,351 ,771 . ,896
67,38 101,855 ,502 . ,902
67,16 100,717 ,485 . ,902
67,44 100,770 ,448 . ,903
67,59 101,346 ,456 . ,903

66,78 104,370 ,323 . ,905

67,31 103,964 ,394 . ,904
67,16 97,491 ,734 . ,897
67,44 100,770 ,448 . ,903

67,53 103,160 ,274 . ,908

67,53 103,031 ,431 . ,903
67,53 104,128 ,348 . ,905
67,25 99,548 ,674 . ,899
67,13 103,274 ,383 . ,904
67,53 103,031 ,431 . ,903
67,16 97,491 ,734 . ,897
67,66 103,330 ,501 . ,902
67,53 103,031 ,431 . ,903
67,69 102,802 ,347 . ,905
67,41 100,701 ,508 . ,902
67,25 99,548 ,674 . ,899
67,53 104,128 ,348 . ,905
67,38 101,855 ,502 . ,902

Aman
Rahasia
Alternatif_Solusi
Informasi
Tidak_Diskriminatif
Berpakaian
Memanggil_nama
Menawarkan_produk_lain
Mengucapkan_terima_
kasih
Peralatan_lengkap
Menyambut_hangat
Kalimat_ada_apa
Kalimat_ini_bukan_
tugas_saya
Kesan_pertama
Nasabah_yakin
Hubungan_Baik
Bahasa_tubuh
Antisipasi_penolakan
Penutupan_transaksi
Mengarahkan_keputusan
Karakteristik_Nasabah
Menawarkan_Produk
Alasan_Penolakan
Mengelola_Penolakan
Mengajukan_Pertanyaan
Teknik_Transaksi

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

  Sumber : data diolah 
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Tabel 4.26 

Uji Reliabilitas Setelah Pelatihan 

Reliability Statistics

,912 ,918 26

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 

Item-Total Statistics

84,06 66,964 ,550 . ,908
83,81 66,480 ,591 . ,907
84,25 67,226 ,423 . ,910
84,22 66,305 ,506 . ,909
84,09 66,346 ,455 . ,910
83,81 65,899 ,586 . ,907
84,03 65,967 ,586 . ,907
84,06 65,028 ,634 . ,906

83,56 68,319 ,506 . ,909

83,72 67,047 ,554 . ,908
84,03 66,354 ,541 . ,908
84,19 65,448 ,426 . ,911

84,44 65,609 ,372 . ,913

83,88 67,532 ,450 . ,910
84,22 66,628 ,529 . ,908
84,03 64,741 ,656 . ,906
83,84 65,168 ,599 . ,907
83,81 66,480 ,591 . ,907
84,06 67,415 ,491 . ,909
84,34 68,684 ,369 . ,911
84,16 65,943 ,572 . ,908
83,88 65,403 ,572 . ,907
84,22 65,209 ,427 . ,912
84,25 65,806 ,655 . ,906
84,22 66,305 ,506 . ,909
83,97 67,451 ,463 . ,909

Aman
Rahasia
Alternatif_Solusi
Informasi
Tidak_Diskriminatif
Berpakaian
Memanggil_nama
Menawarkan_produk_lain
Mengucapkan_terima_
kasih
Peralatan_lengkap
Menyambut_hangat
Kalimat_ada_apa
Kalimat_ini_bukan_
tugas_saya
Kesan_pertama
Nasabah_yakin
Hubungan_Baik
Bahasa_tubuh
Antisipasi_penolakan
Penutupan_transaksi
Mengarahkan_keputusan
Karakteristik_Nasabah
Menawarkan_Produk
Alasan_Penolakan
Mengelola_Penolakan
Mengajukan_Pertanyaan
Teknik_Transaksi

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Sumber : data diolah 
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4.2.3.2 Uji Reliabilitas untuk Pimpinan dari Karyawan bagian Teller dan 

Customer Service yang Mengikuti Pelatihan 

Tabel 4.27 

Uji Reliabilitas Sebelum Pelatihan 

Reliability Statistics

,921 ,926 26

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
Item-Total Statistics

65,81 104,544 ,543 . ,918
65,75 101,226 ,586 . ,917
65,91 107,184 ,374 . ,920
65,81 103,577 ,686 . ,916
65,56 103,093 ,564 . ,917
65,38 101,855 ,520 . ,918
65,78 100,757 ,557 . ,918
66,00 106,194 ,313 . ,922

65,16 107,426 ,281 . ,922

65,63 100,952 ,655 . ,916
65,31 105,190 ,343 . ,922
65,59 101,410 ,566 . ,917

65,81 103,577 ,686 . ,916

65,56 103,673 ,563 . ,917
65,69 101,190 ,564 . ,917
65,81 104,544 ,600 . ,917
65,56 107,544 ,383 . ,920
65,63 100,952 ,655 . ,916
65,50 104,387 ,492 . ,918
65,81 103,577 ,686 . ,916
65,63 100,952 ,655 . ,916
65,81 104,544 ,600 . ,917
65,81 103,190 ,721 . ,915
65,78 103,854 ,663 . ,916
65,88 106,371 ,363 . ,920
65,84 105,104 ,551 . ,918

Aman
Rahasia
Alternatif_Solusi
Informasi
Tidak_Diskriminatif
Berpakaian
Memanggil_nama
Menawarkan_produk_lain
Mengucapkan_terima_
kasih
Peralatan_lengkap
Menyambut_hangat
Kalimat_ada_apa
Kalimat_ini_bukan_
tugas_saya
Kesan_pertama
Nasabah_yakin
Hubungan_Baik
Bahasa_tubuh
Antisipasi_penolakan
Penutupan_transaksi
Mengarahkan_keputusan
Karakteristik_Nasabah
Menawarkan_Produk
Alasan_Penolakan
Mengelola_Penolakan
Mengajukan_Pertanyaan
Teknik_Transaksi

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
Sumber : data diolah 
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Tabel 4.28 

Uji Reliabilitas Setelah Pelatihan 

Reliability Statistics

,923 ,923 26

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 

Item-Total Statistics

86,81 56,673 ,599 . ,919
86,59 57,475 ,553 . ,920
87,06 57,286 ,516 . ,920
87,00 58,000 ,396 . ,922
86,78 56,434 ,558 . ,920
86,63 58,242 ,424 . ,922
86,88 55,919 ,625 . ,918
86,88 55,726 ,649 . ,918

86,53 57,418 ,615 . ,919

86,63 57,210 ,573 . ,919
86,84 56,523 ,547 . ,920
86,94 56,125 ,613 . ,919

86,69 56,738 ,612 . ,919

86,78 55,854 ,630 . ,918
86,59 56,959 ,630 . ,919
86,75 56,000 ,554 . ,920
86,63 58,242 ,424 . ,922
86,78 57,918 ,432 . ,921
86,91 56,604 ,621 . ,919
87,06 58,641 ,397 . ,922
87,06 58,383 ,437 . ,921
86,84 56,201 ,587 . ,919
86,97 56,483 ,516 . ,920
87,03 57,580 ,461 . ,921
87,03 56,612 ,588 . ,919
87,13 57,984 ,461 . ,921

Aman
Rahasia
Alternatif_Solusi
Informasi
Tidak_Diskriminatif
Berpakaian
Memanggil_nama
Menawarkan_produk_lain
Mengucapkan_terima_
kasih
Peralatan_lengkap
Menyambut_hangat
Kalimat_ada_apa
Kalimat_ini_bukan_
tugas_saya
Kesan_pertama
Nasabah_yakin
Hubungan_Baik
Bahasa_tubuh
Antisipasi_penolakan
Penutupan_transaksi
Mengarahkan_keputusan
Karakteristik_Nasabah
Menawarkan_Produk
Alasan_Penolakan
Mengelola_Penolakan
Mengajukan_Pertanyaan
Teknik_Transaksi

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
  Sumber : data diolah 

 

 

Analisis Pengaruh Pelatihan..., Donny Suryo Purnomo, Ma.-Ibs, 2009



 70 

4.2.4 Uji Normalitas 

 Menurut Priyatno (2008), uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi 

normal merupakan salah satu syarat dilakukannya statistik parametrik. 

Tabel 4.29 

Uji Normalitas (menurut Karyawan) 

 Asymp. Sig. (2-tailed) Asymp. Sig. (2-tailed) 
  Sebelum Pelatihan Setelah Pelatihan 
Aman 0,021 0,000 
Rahasia 0,002 0,000 
Alternatif_Solusi 0,039 0,001 
Informasi 0,022 0,001 
Tidak_Diskriminatif 0,000 0,013 
Berpakaian 0,007 0,000 
Memanggil_nama 0,007 0,001 
Menawarkan_produk_lain 0,035 0,004 
Mengucapkan_terima_kasih 0,011 0,000 
Peralatan_lengkap 0,000 0,000 
Menyambut_hangat 0,009 0,001 
Kalimat_ada_apa 0,007 0,044 
Kalimat_ini_bukan_tugas_saya 0,012 0,002 
Kesan_pertama 0,011 0,001 
Nasabah_yakin 0,011 0,000 
Hubungan_Baik 0,002 0,008 
Bahasa_tubuh 0,003 0,000 
Antisipasi_penolakan 0,011 0,000 
Penutupan_transaksi 0,009 0,000 
Mengarahkan_keputusan 0,002 0,000 
Karakteristik_Nasabah 0,011 0,001 
Menawarkan_Produk 0,021 0,000 
Alasan_Penolakan 0,021 0,043 
Mengelola_Penolakan 0,002 0,000 
Mengajukan_Pertanyaan 0,011 0,001 
Teknik_Transaksi 0,000 0,000 

 
Sumber : data diolah 

 

  Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai sign. P<0,05, sehingga 

data dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. 
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Tabel 4.30 

Uji Normalitas (menurut Pimpinan) 

 Asymp. Sig. (2-tailed) Asymp. Sig. (2-tailed) 
  Sebelum Pelatihan Setelah Pelatihan 
Aman 0,009 0,001 
Rahasia 0,007 0,000 
Alternatif_Solusi 0,002 0,000 
Informasi 0,001 0,000 
Tidak_Diskriminatif 0,001 0,001 
Berpakaian 0,040 0,000 
Memanggil_nama 0,001 0,004 
Menawarkan_produk_lain 0,013 0,004 
Mengucapkan_terima_kasih 0,003 0,000 
Peralatan_lengkap 0,039 0,000 
Menyambut_hangat 0,013 0,002 
Kalimat_ada_apa 0,009 0,001 
Kalimat_ini_bukan_tugas_saya 0,001 0,000 
Kesan_pertama 0,002 0,001 
Nasabah_yakin 0,007 0,000 
Hubungan_Baik 0,001 0,000 
Bahasa_tubuh 0,000 0,000 
Antisipasi_penolakan 0,039 0,001 
Penutupan_transaksi 0,002 0,000 
Mengarahkan_keputusan 0,001 0,000 
Karakteristik_Nasabah 0,039 0,000 
Menawarkan_Produk 0,001 0,002 
Alasan_Penolakan 0,001 0,004 
Mengelola_Penolakan 0,001 0,000 
Mengajukan_Pertanyaan 0,016 0,000 
Teknik_Transaksi 0,002 0,000 

 
 Sumber : data diolah 

 

  Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai sign. P<0,05, sehingga 

data dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal dan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik nonparametrik. 
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4.3   Analisis Hasil Penelitian  

4.3.1  Analisis Kinerja Karyawan Sebelum dan Setelah Mengikuti Pelatihan 

menurut Karyawan bagian Teller dan Customer Service 

Tabel 4.31 

HASIL UJI WILCOXON  KINERJA SEBELUM DAN SETELAH PELATIHAN 

(MENURUT KARYAWAN) 

        
No. Dimensi N Mean Z Asymp. Sig.   
1 Keadilan sblm_plthan 32 2,8025  
    stlah_plthan 32 3,4163 

-4,584 0,000 
 

2 Informasi sblm_plthan 32 2,6563  
   stlah_plthan 32 3,1719 

-3,290 0,001 
 

3 Penampilan Pribadi sblm_plthan 32 2,8281  
    stlah_plthan 32 3,6406 

-4,717 0,000 
 

4 Melayani Nasabah sblm_plthan 32 2,8203  
   stlah_plthan 32 3,5000 

-4,344 0,000 
 

5 Komunikasi sblm_plthan 32 2,6675  
    stlah_plthan 32 3,2500 

-3,984 0,000 
 

6 Menjual sblm_plthan 32 2,6406  
   stlah_plthan 32 3,3125 

-4,388 0,000 
 

7 Membina Hubungan sblm_plthan 32 2,5313  
    stlah_plthan 32 3,3594 

-4,599 0,000 
 

8 Identifikasi sblm_plthan 32 2,4372  
   stlah_plthan 32 3,2600 

-4,644 0,000 
 

9 Penolakan sblm_plthan 32 2,6663  
    stlah_plthan 32 3,3128 

-4,651 0,000 
 

10 Penutupan sblm_plthan 32 2,7969  
    stlah_plthan 32 3,3906 

-4,086 0,000 
 

 Sumber : data diolah 

 

Dari tabel 4.31 dapat dilihat bahwa kinerja karyawan (menurut karyawan) 

mengalami kenaikan setelah mengikuti pelatihan. Kinerja karyawan yang 

meningkat ini ditandai oleh meningkatnya nilai rata-rata dari setiap dimensi yang 
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menandakan terdapatnya perubahan perilaku kerja antara sebelum dan setelah 

mengikuti pelatihan. 

 Hal ini juga didukung oleh Z-hitung dan tingkat signifikansi yang 

terdapat dalam penelitian ini dimana Ho diterima bila -1,96 ≤ ZH ≤ 1,96 (nilai 

kritis bila  = 5 % adalah ± 1,96) ), artinya terdapat perbedaan kinerja karyawan 

yang signifikan, sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. 

Dari tabel 4.31 dapat dilihat bahwa nilai Z-hitung < -Z-tabel dari 

masing-masing dimensi dan nilai exact sig < taraf nyata ( = 0,05) yang 

menandakan bahwa H0 ditolak (H1 diterima). Jadi pelatihan yang dilakukan Bank 

BTN berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja karyawan bagian teller 

dan customer service, sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. 
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4.3.2 Analisis Kinerja Karyawan Sebelum dan Setelah Mengikuti Pelatihan 

menurut Pimpinan Bank BTN 

Tabel 4.32 

HASIL UJI WILCOXON  KINERJA SEBELUM DAN SETELAH PELATIHAN 

(MENURUT PIMPINAN) 

        
No. Dimensi N Mean Z Asymp. Sig.   
1 Keadilan sblm_plthan 32 2,6034  
    stlah_plthan 32 3,5838 

-4,804 0,000 
 

2 Informasi sblm_plthan 32 2,4531  
   stlah_plthan 32 3,2813 

-4,633 0,001 
 

3 Penampilan Pribadi sblm_plthan 32 2,8125  
    stlah_plthan 32 3,6875 

-4,447 0,000 
 

4 Melayani Nasabah sblm_plthan 32 2,7500  
   stlah_plthan 32 3,5000 

-4,344 0,000 
 

5 Komunikasi sblm_plthan 32 2,6675  
    stlah_plthan 32 3,5313 

-4,369 0,000 
 

6 Menjual sblm_plthan 32 2,6556  
   stlah_plthan 32 3,5628 

-4,733 0,000 
 

7 Membina Hubungan sblm_plthan 32 2,6875  
    stlah_plthan 32 3,6250 

-4,602 0,000 
 

8 Identifikasi sblm_plthan 32 2,5938  
   stlah_plthan 32 3,4063 

-4,327 0,000 
 

9 Penolakan sblm_plthan 32 2,4788  
    stlah_plthan 32 3,3328 

-4,715 0,000 
 

10 Penutupan sblm_plthan 32 2,5725  
    stlah_plthan 32 3,3859 

-4,745 0,000 
 

        
Sumber : data diolah 

 

Dari tabel 4.32 dapat dilihat bahwa kinerja karyawan (menurut 

pimpinan) mengalami kenaikan setelah mengikuti pelatihan. Kinerja karyawan 

yang meningkat ini ditandai oleh meningkatnya nilai rata-rata dari setiap dimensi 

yang menandakan terdapatnya perubahan perilaku kerja antara sebelum dan 

setelah mengikuti pelatihan. 
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 Hal ini juga didukung oleh Z-hitung dan tingkat signifikansi yang 

terdapat dalam penelitian ini dimana Ho diterima bila -1,96 ≤ ZH ≤ 1,96 (nilai 

kritis bila  = 5 % adalah ± 1,96) ), artinya terdapat perbedaan kinerja karyawan 

yang signifikan, sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. 

Dari tabel 4.32 dapat dilihat bahwa nilai Z-hitung < -Z-tabel dari masing-

masing dimensi dan nilai exact sig < taraf nyata ( = 0,05) yang menandakan 

bahwa H0 ditolak (H1 diterima). Jadi pelatihan yang dilakukan Bank BTN 

berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja karyawan bagian teller dan 

customer service, sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. 

 

4.3.3  Analisis Perbedaan Penilaian Kinerja Karyawan Sebelum dan Setelah 

Mengikuti Pelatihan antara Penilaian Karyawan dengan Pimpinan Bank 

BTN 

 Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa penilaian kinerja karyawan 

sebelum dan setelah mengikuti pelatihan tidak mengalami perbedaan antara 

penilaian karyawan dengan pimpinan Bank BTN. Hal ini dapat terlihat dari tabel 

4.51 dan 4.52 yang mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

kinerja karyawan, sebelum dan setelah mengikuti pelatihan (berdasarkan penilaian 

karyawan dengan pimpinan).  

 Jadi penilaian karyawan dan pimpinan Bank BTN mengenai pelatihan 

yang dilakukan Bank BTN berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan bagian teller dan customer service antara sebelum dan setelah 

mengikuti pelatihan.  Hal ini didukung oleh Z-hitung dan tingkat signifikansi 
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yang terdapat dalam penelitian ini dimana Ho diterima bila -1,96 ≤ ZH ≤ 1,96 

(nilai kritis bila  = 5 % adalah ± 1,96) ), artinya terdapat perbedaan kinerja 

karyawan yang signifikan, sebelum dan setelah mengikuti pelatihan. 

Dari tabel 4.51 dan 4.52 terlihat bahwa nilai Z-hitung < -Z-tabel dan nilai 

exact sig < taraf nyata ( = 0,05) yang menandakan bahwa H0 ditolak (H1 

diterima). Jadi pelatihan yang dilakukan Bank BTN berpengaruh signifikan dalam 

kinerja karyawan bagian teller dan customer service, sebelum dan setelah 

mengikuti pelatihan (menurut pendapat karyawan dan pimpinan). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan  

   Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai analisa pengaruh 

pelatihan terhadap kinerja karyawan sebelum dan setelah melaksanakan pelatihan 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan wilcoxon signed-ranks test dapat disimpulkan bahwa menurut 

pendapat karyawan bagian teller dan customer service, pelatihan yang 

dilakukan Bank BTN berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. Perubahan kinerja ini dirasakan oleh seluruh karyawan Bank 

BTN di wilayah DKI Jakarta yang mengikuti pelatihan service excellence 

dan selling skills tahun 2008. 

2. Berdasarkan wilcoxon signed-ranks test dapat disimpulkan bahwa menurut 

pendapat pimpinan Bank BTN, pelatihan yang dilakukan Bank BTN 

berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Perubahan 

kinerja ini dirasakan oleh seluruh karyawan Bank BTN di wilayah DKI 

Jakarta yang mengikuti pelatihan service excellence dan selling skills 

tahun 2008. 

3. Penilaian kinerja antara karyawan dan pimpinan tidak memiliki perbedaan 

dalam penelitian ini, karena menurut pendapat karyawan dan pimpinan, 

pelatihan yang dilakukan Bank BTN berpengaruh terhadap kinerja 
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karyawan yang mengikuti pelatihan service excellence dan selling skills 

tahun 2008. 

 

5.2  Saran 

  Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian 

selanjutnya, antara lain : 

1. Penyebaran kuesioner yang membuat responden mengingat masa lalu 

(flashback) terhadap kinerja responden sebelum mengikuti pelatihan, 

sehingga responden cenderung meraba-raba kinerja mereka sebelum 

mengikuti pelatihan. Disarankan untuk penelitian selanjutnya penyebaran 

kuesioner hendaknya sudah dilakukan sebelum mereka melaksanakan 

pelatihan dan menyebar kembali ke responden yang sama 6 (bulan) atau 1 

(satu) tahun kemudian setelah mengikuti pelatihan agar kinerja responden 

dapat dilihat secara jelas tanpa mengingat-ingat atau meraba-raba terlebih 

dahulu. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat meneliti kinerja karyawan 

dari Bank secara keseluruhan dan tidak hanya meneliti dalam satu wilayah 

tertentu saja, sehingga hasil penelitian akan lebih bermanfaat untuk 

kelangsungan Bank yang bersangkutan. 

 

  Sedangkan saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan bagi 

Bank BTN untuk meningkatkan kinerja karyawan di masa mendatang, antara lain 

: 
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1. Fasilitator dan perusahaan hendaknya menyediakan fasilitas pelatihan 

yang memadai dan mereka juga harus mampu menggunakan sarana 

tersebut sesuai dengan fungsinya guna memperlancar jalannya 

pelaksanaan pelatihan dan memudahkan peserta untuk mengikuti 

pelatihan. 

2. Pelatihan hendaknya dilakukan secara continue atau melakukan 

penyegaran pelatihan agar mengingatkan karyawan untuk selalu 

memberikan pelayanan yang terbaik demi kesuksesan Bank BTN. 

Penyegaran pelatihan ini hendaknya dilakukan untuk seluruh karyawan, 

baik front linner, back office, dan pihak-pihak lain dari berbagai jenjang 

jabatan. 

3. Karyawan hendaknya diberikan penjelasan bahwa kemajuan yang 

diperoleh setelah melaksanakan pelatihan tidak hanya bermanfaat untuk 

kebutuhan dirinya, tetapi secara tidak langsung juga berguna untuk 

kebutuhan akan tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Oleh karena itu, 

karyawan yang memperoleh kemajuan positif setelah mengikuti pelatihan 

sebaiknya diberikan penghargaan sebagai alat memotivasi karyawan untuk 

selalu meningkatkan kinerjanya. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan pelatihan yang dilakukan Bank BTN 

sudah memberikan perubahan kinerja yang cukup baik bagi karyawan 

bagian teller dan customer service. Maka dari itu, hendaknya Bank BTN 

secara berkala meningkatkan standar kinerja karyawannya agar mereka 

lebih termotivasi dalam bekerja. 
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