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ABSTRACT 

This study aims to gain insight into some of the factors that determine the transfer 
of training to the work context. The present research examined the relationship 
between three types of predictors on transfer of training, including training design, 
individual characteristics and work environment. Data was collected at one time 
from 120 employees in PT. Bank DKI was join in 2013 until 2014. The results 
indicated transfer of training, including training design, individual characteristics 
and work environment were positively significant related to transfer of training. 

 

 Keywords: transfer of training, training design, individual characteristics 

and work environment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 

(Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998). Pada era saat ini fungsi bank telah 

berkembang, masyarakat menganggap bank sebagai sarana melakukan transaksi 

dan juga jumlah bank yang semakin banyak. Itulah mengapa kini bank berlomba-

lomba melakukan inovasi, tidak hanya dalam produk tetapi juga layanan.  

 Bank menjalankan usahanya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali kepada masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan 

baik dari sistem dan ketenagakerjaan yang dipengaruhi oleh globalisasi. Di era 

globalisasi saat ini persaingan dalam dunia perbankan semakin tajam dan tidak 

dapat terhindarkan. Hubungan antar negara pun semakin berkembang dan membuat 

kita harus mengikuti perkembangan tersebut. 

 Berkembangnya industri perbankan saat ini tentunya menuntut agar setiap 

karyawan memiliki kemampuan yang baik, skill yang memadai, dan perubahan 

sikap yang lebih baik agar dapat meningkatkan daya saing baik dari sisi SDM 

maupun bank sebagai perusahaan jasa. Sementara Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) akan segera berjalan, sehingga bursa persaingan perbankan juga semakin 

tidak dapat dihindarkan (Prajitiasari, 2012). Untuk menghadapi tantangan tersebut, 
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maka usaha peningkatan produktivitas dan kualitas merupakan salah satu prioritas 

yang harus segera dilaksanakan. 

 Indonesia akan memasuki era baru perdagangan regional bernama 

Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada era ini, arus keluar masuk tenaga kerja dan 

barang dari luar maupun dari dalam negeri akan sering terjadi. Tenaga kerja asing 

diprediksi akan semakin banyak datang dan bekerja di Indonesia, yang dapat 

menimbulkan persaingan antara tenaga kerja dalam negeri dan tenaga kerja asing. 

 Kondisi tersebut memicu unit pengembangan Sumber Daya Manusia 

(SDM) untuk selalu berupaya berkembang sehingga bisa memenuhi tuntutan dari 

era global. Dengan diberlakukannya standar kualitas ISO 9000 faktor kualitas 

menjadi sangat penting dan telah diperhitungkan masyarakat internasional 

(Rosidah, 2004). 

 Berkembangnya dunia perekonomian juga berakibat pada perkembangan 

perbankan dan harus diikuti dengan perkembangan sumber daya manusia, karena 

sumber daya manusia dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya (Dessler, 

2013) 

 Salah satu cara pengembangan SDM yaitu dengan melakukan pendidikan 

dan pelatihan (Dessler, 2013). Pelatihan (training) adalah sebuah proses dimana 

seseorang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan 

organisasional. Pelatihan memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan 

spesifik yang dapat digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini (Mathis dan 

Jackson, 2006). Selain itu pelatihan dibutuhkan karyawan untuk memahami sistem 

kerja keseluruhan, termasuk hubungan antara pekerjaan mereka, unit kerja mereka, 
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dan perusahaan. Karyawan diharapkan memperoleh keterampilan dan pengetahuan 

baru serta menerapkannya pada pekerjaan, dan berbagi informasi dengan karyawan 

lain (Noe, 2010) 

  Training atau pelatihan adalah penanaman keahlian untuk para pegawai, 

terkait dengan pengetahuan, dan kemampuan (Noe, Hoolenbeck, Gerhart, Wright 

2014). Pelatihan yang baik juga membawa manfaat yaitu: meningkatkan 

pengetahuan para karyawan atas budaya dan para pesaing luar, membantu para 

karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi baru, 

membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja secara efektif di 

dalam tim untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas, memastikan 

bahwa budaya perusahaan menekankan pada inovasi, kreativitas dan pembelajaran, 

menjamin keselamatan dengan memberikan cara-cara baru bagi para karyawan 

untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan pada saat pekerjaan dan kepentingan 

mereka berubah atau pada saat keahlian mereka menjadi absolut, mempersiapkan 

para karyawan untuk dapat menerima dan bekerja secara efektif satu sama lainnya, 

terutama dengan kaum minoritas dan para wanita. (Noe et al., 2014). 

 Pelatihan mengacu pada upaya terencana oleh perusahaan untuk 

memfasilitasi pembelajaran karyawan dengan kompetensi kerja terkait. 

Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sangat 

penting untuk kinerja pekerjaan yang sukses. Pelatihan dibutuhkan karyawan untuk 

memahami sistem kerja keseluruhan, termasuk hubungan antara pekerjaan mereka, 

unit kerja mereka, dan perusahaan. Karyawan diharapkan memperoleh 
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keterampilan dan pengetahuan baru, menerapkannya pada pekerjaan, dan berbagi 

informasi dengan karyawan lain. (Noe et al., 2014)  

 Tiga jenis tujuan pelatihan yang dapat ditetapkan menurut Noe (2010) 

adalah 1) pengetahuan, dimana pelatihan  memberikan informasi kognitif dan 

pengetahuan baru untuk peserta pelatihan, 2) keterampilan, dimana pelatihan 

mengembangkan perubahan perilaku dalam menjalankan perkerjaan dan tugas yang 

dimiliki karyawan, dan 3) sikap, agar dapat menciptakan ketertarikan dan kesadaran 

akan pentingnya pelatihan 

  Selain tujuan, pelatihan juga mempunyai manfaat. Manfaat pelatihan 

menurut Simamora (2004) yaitu, meningkatkan kuantitas dan kualitas 

produktivitas,  mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai 

standar-standar kinerja yang dapat diterima, dan menciptakan sikap loyalitas dan 

kerja sama yang lebih menguntungkan. 

 Agar tercapainya tujuan pelatihan yang akan diselengarakan penting bagi 

perusahaan atau organisasi mengetahui proses pelatihan (Noe, 2010). Gambar 1.1 

menggambarkan 4 (empat) tahapan dari proses pelatihan: penilaian, perancangan, 

penyampaian, dan evaluasi. Penilaian, pada tahap ini pelaksana pelatihan 

menganalisis kebutuhan pelatihan untuk mengidentifikasi tujuan dan kriteria 

pelatihan. Perancangan pelatihan adalah tahap menguji peserta pelatihan 

sebelumnya, memilih metode pelatihan dan merencanakan isi pelatihan. 

Penyampaian meliputi penjadwalan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan 

pemantauan pelatihan. Terakhir adalah evaluasi, hal yang harus dilakukan pada 
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Penilaian

Perancangan

Penyampaian

Evaluasi

tahap ini adalah mengukur hasil-hasil pelatihan dan membandingkan hasil pada 

tujuan atau kriteria (Noe et al., 2014) 

 

Gambar 1.1 Tahapan Proses Pelatihan 

 

  

  

 

 

   

  

Sumber: Noe et.al, 2014 

 Banyak organisasi di Amerika Serikat menginvestasikan jutaan dolar untuk 

membiayai program pelatihan setiap tahunnya, namun banyak pelatihan yang 

dilaporkan tidak efektif tersalurkan ke tempat kerja para peserta pelatihan 

(Grossman dan Salas, 2011). Di Indonesia sendiri sulit untuk membuktikan adanya 

penyelenggaraan suatu program pelatihan yang efektif. Sepanjang peserta pelatihan 

senang dengan program pelatihan, maka pelatihan dianggap berhasil. Dengan 

pengukuran semacam itu belum tentu program pelatihan tercapai tujuannya dan 

ilmu yang diberikan dapat diaplikasikan ke dunia kerja para peserta pelatihan. 

 Menurut Baldwin dan Ford (1988) dalam Noe et al., (2014) ada 3 (tiga) 

faktor yang dapat mempengaruhi agar suatu program pelatihan dapat diterapkan ke 

Pengaruh Desain..., Fadjar Rilni, Ma.-IBS, 2015



6 
 

pekerjaan sehari hari para peserta pelatihan, yaitu desain transfer, karakteristik 

individu, dan lingkungan kerja. 

 Desain pelatihan adalah sejauh mana pelatihan telah dirancang dan 

disampaikan sedemikian rupa sehingga memberikan peserta pelatihan kemampuan 

untuk mentransfer pembelajaran ke pekerjaan sehari hari (Holton, Bates, Ruona, 

2000). Karakteristik individu itu sendiri merupakan karakteristik dari peserta 

pelatihan yang meliputi kemampuan dan motivasi, kemampuan itu sendiri ada 

kemampuan kognitif dari seseorang dalam mengikuti pelatihan, sedangkan 

motivasi meliputi bagaimana kepercayaan diri seseorang yang mengikuti program 

pelatihan (self efficacy) (Noe, 2014). Sedangkan lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi kegiatan 

pekerjaan sehari hari ( Robbins, 2013). 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Broad dan Newstorn (1996), 

bagaimana peserta pelatihan dapat menerapkan pelatihan, tidak hanya pada faktor 

internal, yaitu karakteristik individu peserta pelatihan berupa kemampuan dan 

kemauan peserta pelatihan agar berhasil dalam pelatihan serta dapat 

menerapkannya ke dalam pekerjaan. Tidak kalah pentingnya adalah peran faktor 

eksternal, yaitu dukungan dari pihak manajemen (lingkungan kerja) untuk 

mempraktikkan apa yang telah diperoleh selama pelatihan. Dukungan itu terutama 

adalah adanya kesempatan untuk mempraktikkan apa yang telah diperoleh peserta 

pelatihan dalam pelatiha. Dukungan itu mestinya tidak hanya sebatas pada masalah 

penerapan pelatihan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah dimulai dari usaha 
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untuk mendesain pelatihan itu sendiri karena bagaimana pelatihan didesain akan 

menentukan apakah memungkinkan adanya transfer. 

 PT. Bank DKI adalah Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki oleh 

pemerintah DKI Jakarta. Peranannya adalah memberikan kontribusi aktif bagi 

pelaksanaan pembangunan di bidang penyediaan modal dan lainnya, khususnya di 

wilayah DKI Jakarta. Sesuai dengan misinya yaitu, bank yang berkinerja unggul, 

mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan pemerintah provinsi DKI 

Jakarta yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu & 

profesional 

Dilihat dari misi Bank DKI mencerminkan bahwa bank DKI memiliki 

karyawan berjumlah 2.549 yang terlatih. Hal itu dibuktikan dengan Bank DKI  

mendapatkan Infobank Award tahun 2014, untuk kinerja tahun 2013 yang 

memperoleh predikat sangat bagus dan Corporate Image Award 2014 The Best in 

Building & Managing Corporate Image, suatu penghargaan dari Frontier & Tempo 

Media Group. Dengan penghargaan yang telah didapatkan maka Bank DKI 

memiliki karyawan yang berkualitas. Mathis dan Jakcson (2006) menegaskan 

bahwa pelatihan (training) adalah suatu proses dimana orang mendapatkan 

kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan tujuan organisasional. Pelatihan 

memberikan karyawan pengetahuan, keterampilan yang spesifik dan dapat 

digunakan dalam pekerjaan mereka. Dengan demikian pelatihan merupakan suatu 

alat untuk mencapai tujuan dari perusahaan (Dessler, 2013) dalam hal ini Bank 

DKI. 
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 Sebuah program pelatihan dapat tercapai tujuannya apabila program 

pelatihan tersebut dapat disalurkan ilmu dan teorinya ke dalam pekerjaan para 

peserta pelatihan. Penyaluran ini terjadi ketika peserta pelatihan secara aktual 

mempraktikan pelajaran yang mereka pelajari selama pelatihan ke tempat mereka 

bekerja (Mathis dan Jackson, 2006).  

 Menurut Baldwin dan Ford (1988) dalam Noe et al., (2014) transfer 

pelatihan tergantung pada input pelatihan yang meliputi karakteristik peserta 

pelatihan, desain pelatihan dan lingkungan kerja. Berikut hasil dari peneliti 

terdahulu. 

 (Switzer, Nagy, & Mullins, 2005), dan (Grossman dan Salas, 2011) kedua 

penelitian ini menyimpulkan bahwa desain pelatihan, karakteristik individu dan 

lingkungan kerja mempengaruhi secara postif transfer pelatihan. (Miro, Mazur, dan 

Matsiko, 2013), (Velada, Caetano, Michel, Lyon, dan Kavanagh 2007) 

menyimpulkan adanya hubungan positif dari desain pelatihan dan karakteristik 

individu terhadap transfer pelatihan. Sedangkan lingkungan kerja tidak 

mempengaruhi transfer pelatihan.  (Wen, 2014) meneliti hubungan karakteristik 

individu peserta pelatihan terhadap transfer pelatihan, penelitian ini menyimpulkan 

hubungan postitif antara karakteristik individu terhadap transfer pelatihan. (Ling, 

Woon, dan Ven, 2010), (Johnson, 2013), (Hua, 2010) ketiga penelitian ini hanya 

meneliti pada aspek lingkungan kerja dan menghasilkan hubungan positif 

lingkungan kerja terhadap transfer pelatihan. 

  Berdasarkan penelitian terdahulu dapatlah disimpulkan sementara bahwa 

terdapat 3 (tiga)  faktor untuk mencapai tujuan dari pelatihan yaitu, desain pelatihan, 
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karakteristik peserta pelatihan dan lingkungan kerja. Oleh karena itu peneliti akan 

mengangkat judul “Pengaruh Desain Pelatihan, Karakteristik Individu dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Transfer Pelatihan.” 

1.2 Pembatasan Masalah 

Peneliti akan membahas mengenai masalah transfer pelatihan, Oleh karena 

itu, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar dapat lebih mudah mencapai 

tujuan penelitian. Penelitian ini fokus pada desain pelatihan, karakteristik individu 

dan lingkungan kerja sebagai aspek yang dapat mempengaruhi transfer pelatihan 

(Baldwin dan Ford, 1988) pada Bank DKI. Sampel penelitian meliputi karyawan 

baru Bank DKI pada periode 2013 sampai dengan 2014 di seluruh kantor pusat, 

cabang ataupun cabang pembantu, yang telah mengikuti pelatihan dasar bank di 

Bank DKI. Objek tidak termasuk para peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan 

dikarenakan mendapat reward. 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar berlakang yang telah diuraikan, diketahui bahwa terdapat 

berbagai faktor yang dapat mempengaruhi transfer pelatihan di Bank DKI. Untuk 

itu penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut beberapa permasalahan yang 

selanjutnya digunakan sebagai dasar pembangunan hipotesis dalam penelitian ini:  

1. Apakah desain pelatihan berpengaruh positif terhadap transfer pelatihan pada 

 karyawan Bank DKI? 

2. Apakah karakteristik individu berpengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

 pada karyawan Bank DKI?  
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3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap transfer pelatihan pada 

 karyawan Bank DKI?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka meningkatkan transfer 

pelatihan, organisasi harus merancang pelatihan yang memberikan kemampuan 

untuk mengalihkan pembelajaran, memperkuat keyakinan peserta pelatihan untuk 

mengalihkan kemampuan mereka, dan memastikan isi pelatihan dipertahankan dari 

waktu ke waktu dan memberikan umpan balik yang tepat mengenai kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis: 

1. Pengaruh desain pelatihan terhadap transfer pelatihan pada karyawan Bank 

 DKI. 

2. Pengaruh karakteristik individu terhadap transfer pelatihan pada karyawan 

 Bank DKI.  

3. Pengaruh lingkungan kerja terhadap transfer pelatihan pada karyawan Bank 

 DKI. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

o Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu 

 perusahaan yang dijadikan objek oleh peneliti untuk memperoleh proses 
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 transfer pelatihan yang baik dan dapat memaksimalkan kinerja para peserta 

 pelatihan yang akan diberi pelatihan oleh Bank DKI 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

 bermanfaat terhadap perkembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi 

 Sumber Daya  Manusia. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi 

 penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan desain pelatihan, 

 karakteristik individu, lingkungan kerja dan transfer pelatihan. 

o Manfaat bagi penulis: 

 Berguna agar penulis mampu menerapkan ilmu yang didapat semasa berada 

 di bangku kuliah dan untuk memenuhi sebagian syarat lulus strata satu di 

 STIE  Indonesia Banking School. 

1.6 Sistematika Penelitian 

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 

penulisan ini. Untuk lebih jelasnya, penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang 

terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai  latar belakang, pembatasan, perumusan, tujuan dan 

manfaat dari penelitian.  
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan penelitian, seperti teori mengenai transfer pelatihan, desain pelatihan, 

karakteristik individu, dan lingkungan kerja 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat bentuk penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan 

interpretasinya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian 

serta saran-saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Kepustakaaan pada penelitian ini membahas teori dasar manajemen sumber 

daya manusia, dan variabel-variabel yang terkait dengan penelitian yaitu transfer 

pelatihan, desain pelatihan, karakteristik individu dan lingkungan kerja. 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1.1 Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses memperoleh, 

pelatihan, penilaian, dan kompensasi karyawan, serta memperhatikan hubungan 

kerja, kesehatan, keselamatan, dan keadilan (Dessler 2013).  Mondy (2008) 

mengartikan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan pemanfaatan 

individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Hasibuan (2011), berpendapat 

bahwa MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

agar efektif dan efisien, untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 

dan masyarakat. Perusahaan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang 

lebih, karyawan bertujuan mendapatkan kepuasan dari pekerjaannya, sedangkan 

masyarakat berharap memperoleh barang dan jasa yang berkualitas baik. Oleh 

sebab itu penting bagi sebuah organisasi memiliki MSDM yang baik karena dengan 

begitu tujuan bersama akan lebih mudah dicapai. 
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2.1.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia berperan penting  bagi kegiatan di dalam 

organisasi, konsentrasi ini memiliki banyak fungsi yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedislipinan dan pemberhentian (Hasibuan, 2011). 

Terdapat 5 (lima) fungsi dari manajemen sumber daya manusia (Dessler, 2013): 

1. Planing 

Membuat tujuan dan standar perusahaan, mengembangkan peraturan dan prosedur 

perusahaan, mengembangkan rencana dan peramalan perusahaan. 

2. Organaizing 

Pemberian tugas yang spesifik kepada masing masing bagian, pemberian otoritas 

kepada masing-masing bagian, pembuatan media untuk dapat berkomunikasi 

kepada masing masing bagian, dan mengkordinasi setiap bagian bagian tersebut. 

3. Staffing 

Melihat tipe orang yang cocok untuk dipekerjakan, dalam hal ini meliputi 

perekrutan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, standar kinerja, evaluasi kinerja, 

dan kompensasi pekerja 

4. Leading 

Memimpin seseorang untuk menyelesaikan tugasnya, dengan cara memotivasi. Dan 

bertanggung jawab atas segala kegiatan dalam perusahaan 

5. Controlling 

Mengatur standar seperti kuota penjualan, quality check, melihat kinerja aktual 

dengan standar kinerja yang seharusnya. 
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Hubungan kekaryawanan dan perburuhan atau biasa disebut serikat pekerja 

membawahi para karyawan untuk dapat menampung dan menyampaikan aspirasi 

mereka terhadap perusahaan. Namun ketika serikat pekerja mewakili para 

karyawan perusahaan, aktivitas sumber daya manusia seringkali disebut sebagai 

hubungan industrial, yang menangani pekerjaan untuk melakukan perundingan 

kolektif (Hasibuan, 2011). 

Seluruh area fungsional MSDM memiliki keterkaitan erat satu sama lain. 

Sebuah organisasi tidak dapat mengabaikan salah satu dari fungsi MSDM tersebut. 

Penerapan MSDM yang efektif dengan porsi masing-masing area fungsional yang 

seimbang, dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya (Dessler, 2013). 

2.2 Pelatihan 

2.2.1 Pengertian Pelatihan 

 Pelatihan (training) adalah sebuah proses dimana seseorang mendapatkan 

kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pelatihan juga 

memberikan karyawan pengetahuan dan keterampilan spesifik yang dapat 

digunakan dalam pekerjaan mereka sehari-hari (Mathis dan Jackson, 2006). 

 Pelatihan mengacu pada upaya terencana oleh perusahaan untuk 

memfasilitasi pembelajaran karyawan dengan kompetensi kerja terkait. 

Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, atau perilaku yang sangat 

penting untuk kinerja pekerjaan yang sukses. Tujuan dari pelatihan bagi karyawan 

untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, perilaku yang ditekankan dalam 

program pelatihan dan menerapkannya ke kegiatan mereka sehari-hari (Noe, 2010).  
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2.2.2 Tujuan Pelatihan 

 Pelatihan dibutuhkan karyawan untuk memahami sistem kerja keseluruhan, 

termasuk hubungan antara pekerjaan mereka, unit kerja mereka, dan perusahaan. 

Karyawan diharapkan memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru, 

menerapkannya pada pekerjaan, dan berbagi informasi dengan karyawan lain (Noe, 

2010).  

Tiga jenis tujuan pelatihan yang dapat ditetapkan adalah: 

 Pengetahuan: Menanamkan informasi kognitif dan perincian untuk peserta 

pelatihan 

 Keterampilan: Mengembangkan perubahan perilaku dalam menjalankan 

kewajiban-kewajiban perkerjaan dan tugas 

 Sikap: Menciptakan ketertarikan dan kesadaran akan pentingnya pelatihan 

2.3 Transfer Pelatihan 

2.3.1 Pengertian Transfer Pelatihan 

 Sebuah program pelatihan dapat tercapai tujuannya apabila program 

pelatihan tersebut dapat diterapkan ke pekerjaan para peserta pelatihan. Penerapan 

ini terjadi ketika peserta pelatihan secara aktual memprakktikan pelajaran yang 

mereka pelajari selama pelatihan ke tempat mereka bekerja (Mathis dan Jackson, 

2006).  

 Transfer pelatihan mengacu pada, peserta secara efektif dan terus-menerus 

menerapkan apa yang mereka pelajari dalam pelatihan (pengetahuan, keterampilan, 

perilaku, strategi kognitif) ke pekerjaan mereka. Lingkungan kerja dan karakteristik 
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peserta pelatihan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa transfer 

pelatihan terjadi. 

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pelatihan 

 Menurut Baldwin dan Ford (1988) keberhasilan transfer pelatihan 

tergantung pada input pelatihan yang meliputi desain pelatihan, karakteristik 

individu, dan lingkungan kerja. 

2.3.3 Dimensi Transfer Pelatihan 

 Baldwin dan Ford (1988) menyebutkan 2 (dua) indikator dari transfer 

pelatihan yaitu: 1) generalisasi, dan 2) maintenance. Transfer pelatihan terjadi jika 

para peserta pelatihan menerapkan (generalization) dan mempertahankan secara 

berkesinambungan (maintenance) hasil-hasil pelatihan di tempat kerja. 

Generalization adalah peserta pelatihan mampu mengaplikasikan kemampuan-

kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan lainnya pada situasi dan 

permasalahan dalam pekerjaan  seperti apa yang diperoleh dari proses belajar. 

Maintenance adalah proses terus menerus untuk menggunakan kemampuan-

kemampuan yang diperoleh dalam pelatihan. 

2.4 Desain Pelatihan 

2.4.1 Pengertian Desain Pelatihan 

 Istilah desain pelatihan bemakna adanya keseluruhan, struktur, kerangka, 

atau outline, dan urutan atau sistematika kegiatan pelatihan (Gagnon dan Collay, 

2001). Desain pelatihan mengacu pada sejauh mana pelatihan telah dirancang dan 

disampaikan sedemikian rupa sehingga memberikan peserta kemampuan untuk 

mentransfer pembelajaran yang diberikan ke pekerjaannya (Holton, Bates, Ruona, 
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2000). (Holland, Muiziki, Hartman, 2012) mengungkapkan ada beberapa langkah 

dalam mendesain pelatihan.  

a) Langkah pertama dalam desain pelatihan melibatkan penilaian kebutuhan 

pelatihan. Langkah penilaian tersebut meliputi: 

 1. Mengamati pekerja dalam melakukan pekerjaannya, 

 2. Mewawancarai pekerja, 

 3. Mempelajari secara rutin hasil dari ulasan pekerjaan, bersama dengan  

     deskripsi pekerjaan 

 4. Mengidentifikasi masalah kinerja 

b) Langkah kedua, mendefinisikan objek pembelajaran dari program pelatihan. 

Objek pembelajaran berasal dari kebutuhan perusahaan, pengamatan yang telah 

dilakukan pada tahap pertama, dan tindakan yang dapat mengukur bahwa setiap 

peserta pelatihan akan mampu menunjukkan kemampuan mereka sebagai akibat 

dari berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan. 

c) Langkah ketiga adalah penciptaan dan pelaksanaan program pelatihan untuk 

meningkatkan kinerja, dengan mempertimbangkan pengalaman dan tingkat 

pendidikan dari peserta pelatihan, waktu pelatihan dan sumber daya yang 

tersedia untuk pelatihan. 

 Dengan demikian, organisasi atau perusahaan harus merancang program 

pelatihan mereka untuk memasukkan faktor-faktor yang membantu untuk 

terciptanya transfer pelatihan di tempat kerja (Velada et al., 2007). 
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2.4.2 Jenis Desain Pelatihan 

 Berdasarkan penelitian terdahulu ada beberapa jenis desain pelatihan yang 

mempengaruhi transfer pelatihan, faktor-faktor tersebut adalah: 1) instructional 

techniques, 2) learning principles,( Alvarez, Salas, Garofano, 2004 dalam Velada 

et al., 2007) 3) self management, 4)relapse prevention strategies,(Tziner, Haccoun, 

Kadish, 1991 dalam Velada et al., 2007) 5) goal setting (Gist, Bavetta, Stevens, 

1990 dalam Velada et al., 2007), 6) desain transfer (Holton et al., 2007 dalam 

Velada et al., 2007). 

2.4.2.1 Instructional Techniques dan Learning Principles 

 Efektifitas dari Instructional Techniques tergantung dari isi pelatihan itu 

sendiri, oleh karena itu Instructional Techniques tidak termasuk dalam penelitian. 

Disisi lain learning principles telah ditemukan berkontribusi di dalam transfer 

pelatihan, meskipun tidak banyak penelitian yang memasukan learning principles 

sebagai variabel didalamnya. (Alvarez et al., 2004) 

2.4.2.2 Self Management dan Relapse Prevention Strategies 

 Pelatihan self management biasanya terdiri dari komponen strategis dan 

motivasi berikut: 1) pengujian masalah dan kemudian menetapkan tujuan yang 

spesifik untuk mencapainya; 2) mengidentifikasi hambatan lingkungan untuk 

kinerja; 3) mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan; dan 4) melatih diri 

dari efek reward and punishment melalui peningkatan self-efficacy (Kelley, 1992) 

 Relapse prevention strategies adalah tehnik dari self management yang pada 

awalnya diciptakan untuk mengobati perilaku adiktif seperti perokok, pecandu 

narkoba, dan pecandu alkohol. Relapse prevention strategies didasarkan pada teori 
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sosial pada interaksi timbal balik antara pribadi, lingkungan, dan perilaku penentu 

(Bandura, 1977 dalam Burke dan Baldwin, 1999). Hal ini diasumsikan bahwa orang 

dapat mengendalikan perilaku mereka sendiri jika mereka memahami apa yang 

membuat mereka memulai dan bagaimana mereka dapat menghargai atau 

menghukum hal yang mereka mulai tersebut dalam hal ini pelatihan (Kreitner & 

Luthans, 1984 dalam Burke dan Baldwin, 1999). Dalam pelatihan relapse 

prevention, individu dilatih untuk menyadari ancaman lingkungan, sebagai situasi 

yang berisiko tinggi, sehingga mereka dapat mengantisipasi hal tersebut dan pada 

akhirnya mereka dapat mencegah ancaman tersebut. 

2.4.2.3 Goal Setting 

 Goal setting sebagaimana yang disebutkan oleh Gist et al (1990) dalam 

Kelley (1992) memberikan peserta informasi tentang cara menetapkan tujuan untuk 

hasil kinerja dan praktek, berbagai jenis tujuan, dan alasan untuk menghubungkan 

penetapan tujuan untuk kinerja yang efektif. 

2.4.2.4 Desain Transfer 

 Holton et al., (2000) berpendapat bahwa transfer desain merupakan faktor 

dari desain pelatihan yang secara signifikan mempengaruhi transfer pelatihan. 

Desain transfer itu sendiri mengacu pada sejauh mana pelatihan telah dirancang dan 

disampaikan sedemikian rupa sehingga memberikan peserta pelatihan kemampuan 

untuk mentransfer pembelajaran ke pekerjaan mereka. 
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2.4.3 Indikator Desain Pelatihan 

 Haryatie (2005) pada penelitiannya menjelaskan bahwa indikator desain 

pelatihan meliputi (1) waktu, (2) materi, (3) instruktur, (4) metode, dan (5) fasilitas 

pelatihan. 

(1) Waktu pelatihan yang diberikan mencukupi. 

(2) Materi pelatihan sesuai dengan situasi kerja peserta. 

(3) Kompetensi instruktur. 

(4) Pemberian praktek dan konsep/ teori mencukupi. 

(5) Fasilitas pelatihan membantu proses belajar. 

2.5 Karakteristik Individu 

2.5.1 Pengertian Karakteristik Individu 

 Karakteristik individu, dalam hal ini  merupakan karakteristik dari peserta 

pelatihan yang meliputi kemampuan dan motivasi. Kemampuan ini meliputi 

kemampuan kognitif sedangkan motivasi meliputi bagaimana kepercayaan diri 

seseorang yang mengikuti program pelatihan (self-eficacy) (Grossman dan Salas, 

2011).   

 Sebelum pelatihan, peserta pelatihan perlu mempertimbangkan mengapa 

mereka menghadiri pelatihan dan menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik. 

Peserta juga harus menyelesaikan setiap tugas pra-pelatihan yang diberikan. Selama 

pelatihan, peserta pelatihan perlu dilibatkan. Artinya, mereka harus berpartisipasi 

dan berbagi pengalaman dalam diskusi, berlatih, dan mengajukan pertanyaan jika 

mereka mengalami kebingungan. Setelah pelatihan mereka harus bersedia untuk 

mengubah (misalnya, mencoba perilaku baru, menerapkan pengetahuan baru yang 
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didapat setelah pelatihan) dan meminta rekan-rekan kerja dan manajer untuk 

membantu jika mereka membutuhkannya (Noe, 2010) 

2.5.2 Faktor Karakteristik Individu 

 Ada beberapa karakteristik individu yang mempengaruhi proses transfer 

pelatihan, karakteristik tersebut meliputi: 1) kemampuan kognitif, 2) locus of 

control, 3) ketelitian, 4) motivasi berprestasi, 5) motivasi belajar dan mentransfer, 

6) kecemasan, 7) self-efficacy, 8) Valensi (Colquitt, LePine, Noe, 2000 dalam 

Velada et al., 2007), 9) others include job involvement, 10) komitmen organisasi, 

11) sinisme dalam organisasi, 12) job satisfaction (Mathieu, Martineau, 

Tannenbaum, 1991 dalam Velada et al., 2007), dan 13) retensi pelatihan (Baldwin 

dan Ford, 1988 dalam Velada et al., 2007) 

2.5.2.1 Kemampuan Kognitif 

 Kemampuan kognitif adalah kecerdasan secara keseluruhan, yang 

mencerminkan kemampuan individu untuk memahami ide-ide yang kompleks, 

beradaptasi dengan lingkungan mereka, belajar dari pengalaman dan  penalaran dari 

individu tersebut (Neisser, Boodoo, Bouchard, Boykin, Brody, Ceci, 1996 dalam 

Grossman dan Salas 2011) 

 Di dalam Bloom's Taxonomy (Bloom, Englehart, Furst, Hill, Krathwohl, 

1956), aspek kognitif dibedakan atas enam jenjang yang diurutkan sebagai berikut:  

1. Mengingat (Remembering)  

 Mengingat merupakan proses kognitif paling rendah tingkatannya. Untuk 

mengkondisikan agar “mengingat” bisa menjadi bagian pembelajaran bermakna, 

tugas  mengingat hendaknya selalu dikaitkan dengan aspek pengetahuan yang 
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lebih luas dan  bukan sebagai suatu yang lepas. Kategori ini mencakup dua macam 

proses kognitif yaitu mengenali (recognizing) dan mengingat. Kata operasional 

mengetahui yaitu mengutip, menjelaskan, menggambar, menyebutkan, membilang, 

mengidentifikasi, memasangkan, menandai, menamai.  

2. Memahami (Understanding).  

 Pertanyaan pemahaman menuntut peserta pelatihan menunjukkan bahwa mereka 

telah mempunyai pengertian yang memadai untuk mengorganisasikan dan 

menyusun materi-materi yang telah diketahui. Peserta pelatihan harus memilih 

fakta-fakta yang cocok untuk menjawab pertanyaan. Jawaban peserta pelatihan 

tidak sekedar mengingat kembali informasi, namun harus menunjukkan pengertian 

terhadap materi yang diketahuinya. Kata operasional memahami yaitu menafsirkan, 

meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, membeberkan.  

3.  Menerapkan (Applying).  

Pertanyaan penerapan mencakup penggunaan suatu prosedur guna menyelesaikan 

masalah atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu, mengaplikasikan berkaitan erat 

dengan pengetahuan prosedural. Namun tidak berarti bahwa kategori ini hanya 

sesuai untuk pengetahuan prosedural saja. Kategori ini mencakup dua macam 

proses kognitif yaitu menjalankan dan mengimplementasikan. Kata oprasionalnya 

melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktikkan, memilih, 

menyusun, memulai, menyelesaikan, mendeteksi. 

4.  Menganalisis (Analyzing).  

Pertanyaan analisis menguraikan suatu permasalahan atau objek ke unsur- unsurnya 

dan menentukan bagaimana keterkaitan antar unsur-unsur tersebut. Kata 
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oprasionalnya yaitu menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun 

ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun outline, 

mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, membandingkan.  

5.  Mengevaluasi (Evaluating). 

Mengevaluasi membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang 

ada. Ada dua macam proses kognitif yang tercakup dalam kategori ini adalah 

memeriksa dan mengkritik. Kata operasionalnya yaitu menyusun hipotesa, 

mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, menyalahkan. 

6. Membuat (Creating).  

Membuat adalah menggabungkan beberapa unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. 

Ada tiga macam proses kognitif yang tergolong dalam kategori ini yaitu membuat, 

merencanakan, dan memproduksi. Kata oprasionalnya yaitu merancang, 

membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, membaharui, 

menyempurnakan, memperkuat, memperindah, mengubah. 

2.5.2.2 Locus of Control 

 Konsep locus of control pertama kali diusulkan oleh Rotter (1954) dalam 

Karimi dan Alipour (2011). Locus of control didefinisikan sebagai kepercayaan 

umum bahwa  keberhasilan, kegagalan dan hasil yang diperoleh individu 

dikendalikan dengan tindakan dan perilaku (internal) individu, atau prestasi, 

kegagalan dan hasil individu dikendalikan oleh faktor lain seperti kesempatan, 

keberuntungan dan nasib (eksternal) (P. Spector, 1988 dalam Karimi dan Alipour, 

2011).  
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 Noe (1986) dalam Colquitt et al., (2000) berpendapat bahwa individu 

dengan locus of control internal memiliki sikap yang lebih positif terhadap 

kesempatan pelatihan karena mereka lebih merasa bahwa pelatihan akan 

menghasilkan manfaat yang nyata. 

2.5.2.3 Ketelitian 

 Ketelitian dijelaskan oleh sifat-sifat seperti kepercayaan, kompetensi, 

prestasi berjuang, tanggung jawab, disiplin diri, dan efisiensi (Costa dan McCrae, 

1992; Goldberg, 1990 dalam Farhardi, Fatimah, Nasir, Shahrazard, 2012). Orang-

orang yang memiliki ketelitian yang tinggi dianggap pengatur yang baik, perencana 

yang baik, dan prestasi berorientasi (Vardi dan Weitz, 2004 dalam Farhardi et al., 

2012). Selain itu, individu yang teliti dilaporkan memiliki kepuasan kerja yang 

lebih besar, keamanan kerja yang lebih besar, serta berkomitmen dalam hubungan 

sosial (Farhardi et al., 2012). 

 Martocchio dan Hakim (1997) dalam Colquitt et al., (2000) menyimpulkan 

bahwa individu yang teliti memiliki kepercayaan diri yang lebih dalam kemampuan 

mereka untuk mempelajari materi pelatihan. Demikian pula, Colquitt dan 

Simmering (1998) dalam Colquitt et al., (2000) menunjukkan bahwa peserta 

pelatihan yang teliti memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari isi pelatihan. 

2.5.2.4 Motivasi Berprestasi 

 Mathieu (1993) dalam Colquitt et al., (2000) mengemukakan bahwa 

motivasi berprestasi adalah dorongan dari dalam diri seseorng untuk meraih tujuan 

tertentu dan salah satu dari karakteristik individu yang terkait dengan hasil pelatihan 

melalui mekanisme self efficacy. 
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2.5.3.5 Motivasi Belajar dan Mentransfer 

 Motivasi belajar dan mentransfer, didefinisikan di sini sebagai keinginan 

pada bagian dari peserta pelatihan untuk mempelajari materi pelatihan dan 

menerapkannya di dalam pekerjannya sehari hari. (Hicks & Klimoski, 1987; 

Ryman & Biersner, 1975 dalam Colquitt et al., 2000). Pendekatan ini sering 

terbukti berhasil, karena ada hubungan positif yang kuat antara motivasi belajar dan 

hasil belajar yaitu transfer pelatihan (Noe & Schmitt, 1986 ; Quinones, 1995; dalam 

Colquitt et al., 2000). 

2.5.3.6 Kecemasan 

 Kecemasan adalah ketika individu meragukan kemampuannya untuk 

mengatasi situasi yang menyebabkan individu tersebut merasa stress (Hardy, 1996 

dalam Humara, 1999). Webster dan Martocchio (1993) dalam Colquiit et al., 2000 

menjadikan kecemasan sebagai faktor yang dapat mengurangi motivasi pelatihan 

dan gagalnya transfer pelatihan. 

2.5.3.7 Self-Efficacy 

 Self-efficacy mengacu pada keyakinan dalam kemampuan seseorang untuk 

mengatur dan melaksanakan program tindakan yang diperlukan untuk bekerja 

terhadap pencapaian yang telah diberikan (Bandura, 1997, dalam Colquitt et al., 

2000). Self-efficacy telah terbukti positif dan sangat terkait dengan kinerja 

pekerjaan (Stajkovic & Luthans, 1998 dalam Colquitt et al., 2000). Self-efficacy 

juga berhubungan dengan tugas pilihan, upaya tugas, dan ketekunan dalam 

pencapaian tugas (Intisari & Mitchell, 1992 dalam Colquitt et al., 2000). Dalam 

lingkungan pelatihan, hal tersebut memungkinan untuk menerjemahkan ke dalam 
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suatu hubungan positif antara self-efficacy dan hasil pelatihan. Memang, penelitian 

secara konsisten menunjukkan hubungan positif antara self-efficacy, dan motivasi 

belajar. (Colquitt et al., 2000) 

2.5.3.8 Valensi 

 Valensi adalah dasar emosional yang berasal dari kapasitas pikiran manusia 

untuk terlibat dalam proses penilaian (atau menilai apakah sesuatu itu bermanfaat 

atau berbahaya) (Barret, 2005). Barret kemudian meninjau bukti yang menunjukkan 

bahwa valensi adalah varian emosional yang menanggapi sejauh mana mereka 

fokus pada keinginan individu tersebut. Kemungkinan bahwa fokus terhadap 

valensi bukanlah suatu hal yang bisa dipisahkan dari situasi psikologis. . 

 Atas dasar teori yang dikemukakan Vroom, 1964 dalam Colquitt et al, 2000, 

peneliti telah menyarankan bahwa valensi, atau keyakinan individu mengenai 

keinginan hasil yang diperoleh dari pelatihan, terkait dengan keberhasilan 

pelatihan. 

2.5.3.9 Job Involvement 

 Job Involvement didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu 

mengidentifikasi secara psikologis pekerjaannya dan pentingnya pekerjaan sebagai 

citra diri seseorang (Brown, 1996; Lodahl & Kejner, 1965 dalam Colquitt et al., 

2000). Para peneliti berpendapat bahwa orang-orang yang terlibat dengan pekerjaan 

mereka lebih mungkin untuk termotivasi, karena partisipasi dalam pelatihan dapat 

meningkatkan tingkat keterampilan, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan 

kepercayaan diri (Martineau, 1995;. Mathieu et al, 1993 dalam Colquitt et al., 2000) 
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2.5.3.10 Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi mengacu pada keterlibatan individu dalam 

mengidentifikasi organisasi. Komitmen organisasi meliputi penerimaan dan 

kepercayaan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kesediaan untuk 

mengerahkan usaha untuk organisasi, dan keinginan untuk mempertahankan 

keanggotaan dalam organisasi (Mowday, Porter, Steers & 1982). Meyer, Allen, dan 

Smith, 1993 dalam Colquitt et al., 2000). Individu yang memiliki komitmen 

organisasi yang tinggi, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk melihat 

pelatihan sebagai berguna untuk diri sendiri dan organisasi. Para peneliti telah 

menunjukkan komitmen yang positif berkaitan dengan motivasi belajar dan reaksi 

untuk pelatihan (Colquitt et al., 2000). 

2.5.3.11 Sinisme dalam Organisasi 

 Sinisme dalam organisasi adalah suatu sikap yang salah terhadap suatu 

orang di dalam organisasi. Sikap tersebut terdiri dari suatu keyakinan, pengaruh, 

dan perilaku kecenderungan terhadap suatu objek (Ajzen, 1994; Breckler, 1984 

dalam Davis dan Gardner, 2004). Hal tersebut dapat menghambat terjadinya 

transfer pelatihan ke tempat kerja 

2.5.3.12 Job Satisfaction 

 Job satisfaction mengacu pada perasaan atau persepsi positif atau negatif 

seseorang tentang pekerjaannya (Parvin, 2011). Rowden dan Conine Jr (2005) 

dalam Parvin (2011) menyebutnya sebagai persepsi subjektif dari pekerjaan, 
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sebagai faktor untuk memuaskan satu karyawan namun tidak bertindak sebagai 

suatu hal yang dapat memuaskan bagi orang lain. 

2.5.3.13 Retensi Pelatihan 

 Retensi pelatihan adalah sejauh mana peserta mempertahankan konten 

pelatihan setelah pelatihan selesai (Velada et al., 2007). Baldwin dan Ford (1988) 

menyatakan bahwa meretensi pembelajaran pada saat pelatihan menyebabkan 

penerapan dan pemeliharaan efek pelatihan pada pekerjaan. Agar keterampilan 

dapat ditransfer atau disalurkan, peserta pelatihan pertama kali harus mempelajari 

dan mempertahankan apa saja yang mereka dapat di dalam proses pelatihan. 

2.5.3 Dimensi Krakteristik Individu 

  Velada et al., (2007) mengidentifikasi retensi pelatihan dan self-efficacy 

sebagai dimensi dari variabel karakteristik individu. Peserta pelatihan harus 

memiliki kemampuan untuk mempertahankan pengetahuan yang didapat selama 

program pelatihan untuk memfasilitasi proses transfer. Serupa dengan kemampuan 

kognitif, retensi pelatihan adalah sejauh mana peserta mempertahankan konten 

pelatihan setelah pelatihan selesai (Velada et al., 2007). Baldwin dan Ford (1988) 

menyatakan bahwa meretensi pembelajaran pada saat pelatihan menyebabkan 

penerapan dan pemeliharaan efek pelatihan pada pekerjaan. Agar keterampilan 

dapat ditransfer atau disalurkan, peserta pelatihan pertama kali harus mempelajari 

dan mempertahankan apa saja yang mereka dapat di dalam proses pelatihan. 

  Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa motivasi meliputi bagaimana 

kepercayaan diri seseorang yang mengikuti program pelatihan (self-eficacy). Self-
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efficacy, dapat didefinisikan sebagai penilaian individu percaya akan 

kemampuannya untuk melakukan tugas yang diberikan (Bandura, 1982 dalam 

Grossman dan Salas, 2011). Semakin tinggi self-efficacy peserta, maka mereka akan 

memiliki kemampuan untuk berhasil memperoleh keterampilan yang ditargetkan 

dan melakukan tugas-tugas yang diberikan. Sebaliknya, individu dengan self-

efficacy yang rendah lebih cenderung untuk mengurangi atau menghentikan usaha 

mereka (Robbins & Judge, 2009).  

2.6 Lingkungan Kerja 

2.6.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

 Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di  sekitar para pekerja 

dan yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan 

(Robbins, 2003). Nitisemito (2010)  mendefinisikan lingkungan kerja sebagai 

segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Oleh karena itu, penentuan dan 

penciptaan lingkungan kerja yang baik akan sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi. 

 Forehand dan Gilmer (1974) juga menegaskan bahwa lingkungan kerja 

adalah suatu himpunan ciri-ciri yang membedakan suatu organisasi dengan 

organisasi lainnya dalam jangka waktu panjang dan mempengaruhi tingkah laku 

manusia didalam perusahaan tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika 

karyawan merasa bahwa iklim organisasi mendukung, mereka lebih cenderung 

untuk menerapkan pengetahuan baru mereka dalam lingkungan kerja (Baldwin & 

Ford, 1988). 
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2.6.2 Jenis Lingkungan Kerja 

 Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis 

lingkungan kerja dibagi menjadi 2 (dua), yakni lingkungan kerja fisik dan 

lingkungan kerja non fisik. 

1) Lingkungan Kerja Fisik 

Menurut Sedarmayanti (2011), lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan 

berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik 

dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yakni: 

a. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (seperti: pusat 

 kerja, kursi, meja dan sebagainya). 

b. Lingkungan kerja perantara/umum/lingkungan kerja yang mempengaruhi 

kondisi manusia (seperti: suhu, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, 

kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dll). 

2) Lingkungan Kerja Non Fisik  

Menurut  Sedarmayanti (2011), lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan 

yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan 

maupun hubungan dengan sesama rekan kerja dan hubungan dengan bawahan.  

 Pendapat serupa juga dikemukakan Davis, Keith, dan Newstorm (1996) 

dalam penelitiannya, yaitu terdapat dua pengelompokkan lingkungan kerja: 
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1) Kondisi Fisik dari Lingkungan Kerja 

 Kondisi fisik menurut Newstorm adalah faktor yang lebih nyata dari faktor-

faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku para pekerja seperti kondisi fisik, 

dimana yang termasuk didalamnya adalah tingkat pencahayaan, suhu udara, tingkat 

kebisingan, jumlah dan macam-macam radiasi udara yang berasal dari zat kimia 

dan polusi-polusi, ciri-ciri estetis seperti warna dinding dan lantai, serta tingkat ada 

atau tidaknya seni dalam bekerja, musik, tumbuh-tumbuhan atau hal yang 

menghiasi tempat kerja. 

2) Kondisi Psikologis dari Lingkungan Kerja 

 Menurut Davis et al., (1996) kondisi psikologis dari lingkungan kerja dapat 

mempengaruhi kinerja yang meliputi perasaan yang bersifat pribadi atau kelompok, 

status dihubungkan dengan sejumlah lokasi ruang kerja dan sejumlah pengawasan 

lingkungan. 

2.6.3 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Transfer Pelatihan 

 Dua dimensi lingkungan kerja yang telah mendapat perhatian sehubungan 

dengan transfer pelatihan adalah budaya organisasi dan iklim ( Baldwin & Ford, 

1988; Tracey, Tannenbaum, Kavanagh 1995 dalam Velada et al., 2007). Tracey et 

al., (1995) dalam Velada et al., (2007)  menekankan pentingnya iklim transfer 

pelatihan dan budaya sebagai variabel lingkungan kerja yang memiliki dampak 

yang signifikan terhadap perilaku pasca pelatihan. Beberapa indikator iklim transfer 

termasuk umpan balik kinerja, dukungan sebaya, dukungan atasan dan sanksi dari 

atasan. 
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2.6.3.1 Budaya Organisasi 

 Little John & Foss (2009) Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai 

asumsi, nilai-nilai, keyakinan, bahasa, simbol, dan sistem makna dalam organisasi. 

Pendekatan ini memandang organisasi sebagai suatu perkumpulan struktur bebas 

yang dijaga dan dibuat oleh pola faktor individu dan berbagai faktor interaksional 

(seperti bahasa, perilaku, nilai-nilai yang dianut, dan artifak fisik) bentuk yang 

berbagi (dan tidak berbagi) nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi yang diberikan suatu 

organisasi. 

2.6.3.2 Iklim Transfer Pelatihan 

 Rouiller and Goldstein (1993) dalam Tracey et al., (1995) Iklim transfer 

pelatihan yang didefinisikan sebagai situasi-situasi dan konsekuensi yang baik 

menghambat atau membantu untuk memfasilitasi transfer pelatiham apa yang telah 

dipelajari dalam pelatihan ke dalam situasi pekerjaan. mengusulkan bahwa iklim 

transfer yang positif terdiri dari 8 (delapan) dimensi: 1) isyarat tujuan, 2) isyarat-

isyarat sosial, 3) tugas dan isyarat struktural, 4) isyarat pengendalian diri, 5) umpan 

balik positif, 6) umpan balik negatif, 7) hukuman, dan 5) tidak ada umpan balik. 

Isyarat dan konsekuensi memberikan pengingatan kembali bagi peserta pelatihan 

untuk menggunakan pelatihan mereka setelah mereka kembali ke pekerjaan 

mereka. Misalnya, isyarat-isyarat sosial adalah interaksi antara peserta, rekan-

rekan, dan atasan peserta pelatihan yang cepat untuk menerapkan pelatihan mereka 

untuk pekerjaan mereka. Semakin positif interaksi, semakin besar kemungkinan 

bahwa peserta pelatihan akan menunjukkan perilaku terlatih dan keterampilan. 
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2.6.3.3 Umpan Balik 

Umpan balik mencakup tanggapan dari lingkungan kerja peserta tentang 

seberapa baik seseorang melakukan pekerjaannya (Holton et al., 2000). Secara 

khusus, umpan balik mengenai pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari 

yang berhubungan dengan pekerjaan dan dapat meningkatkan kemungkinan 

transfer pelatihan  ke konteks kerja (Reber & Wallin, 1984 dalam Velada et al., 

2007) 

2.6.3.4 Dukungan Rekan Kerja 

Dukungan rekan kerja meliputi teman sekerja yang membantu peserta untuk 

menggunakan hasil-hasil pelatihan dengan memberikan mereka beberapa asistensi 

dan menawarkan umpan balik positif selama penggunaan keterampilan yang 

dipelajari dalam pelatihan. (Board dan Newstrom, 1992). Menurut Cromwell 

(2004) dalam Grossman dan Salas, (2011) dukungan rekan kerja sebagai rekan 

kerja yang memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk 

mempergunakan atau mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang 

dipelajari ketika kembali ke tempat kerjanya, dan rekan kerja yang mendiskusikan 

permasalahan yang berhubungan dengan pemanfaatan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dipelajari dalam pelatihan. 

2.6.3.5 Dukungan Atasan 

 Menurut Board dan Newstrom (1992) bahwa dukungan atasan dan 

manajemen diartikan sebagai sikap atasan untuk mengoptimalkan para peserta 

pelatihan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperoleh 

dalam pelatihan ke tempat kerja. Dukungan ini dapat dalam bentuk dorongan untuk 
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menggunakan keterampilan baru, asistensi dalam mengidentifikasi situasi dimana 

keterampilan dapat diterapkan, pedoman dalam aplikasi yang lebih tepat terhadap 

kemampuan yang dilatih, umpan balik yang positif, dan membantu untuk transfer 

pelatihan secara positif. 

2.6.3.6 Sanksi Dari Atasan 

 Sanksi dari atasan bisa disebut sebagai tanggapan tanggapan yang dierikan 

oleh supervisor yang menentang atau mencegah peserta pelatihan untuk 

menggunakan keterampilan baru dari pelatihan di tempat kerja (Bates, Holton, 

Seyler, 2000) 

2.6.4 Dimensi Lingkungan Kerja 

 Velada et al., (2007) mengidentifikasi umpan balik dan dukungan atasan 

sebagai dimensi dari lingkungan kerja. Umpan balik mencakup tanggapan dari 

manajemen tentang seberapa baik seseorang melakukan pekerjaannya (Holton et 

al., 2000). Dukungan atasan dapat digambarkan sebagai sejauh mana atasan 

mendukungan dan memperkuat penggunaan pengetahuan dan keterampilan yang 

baru dipelajari oleh peserta pelatihan pada pekerjaanya (Holton et al., 2000). Dalam 

penelitian ini peneliti menambahkan dimensi dukungan rekan kerja dalam variabel 

lingkungan kerja, karena ada beberapa penelitian yang menunjukan hasil positif 

dari dukungan rekan kerja terhadap transfer pelatihan, beberapa contoh penelitian 

yang memasukan indikator dukungan rekan kerja: penelitian Hua (2010), Grossman 

dan Salas (2011) dan Miiro et al., (2012). Dan peneliti tidak memakai indikator  

sanksi dari atasan karena indikator tersebut memiliki hubungan negatif terhadap 

transfer pelatihan. 
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2.7 Keterkaitan Antara Variabel 

2.7.1 Keterkaitan antara Variabel Desain Training dengan Transfer Pelatihan 

 Baldwin dan Ford (1988) menyatakan bahwa transfer pelatihan tergantung 

pada input pelatihan yang meliputi karakteristik peserta pelatihan, desain pelatihan 

dan lingkungan kerja. Hal ini didukung oleh 3 (tiga) penelitian terdahulu. Pada 

penelitian Grossman dan Salas (2011) menyimpulkan bahwa desain pelatihan 

secara signifikan berdampak pada proses pelatihan  dan pada akhirnya mentransfer 

hasil-hasil pelatihan, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kelly, Mark, Nagy, 

dan Morell (2005) menyimpulkan bahwa desain pelatihan memiliki pengaruh 

positif terhadap transfer pelatihan, penelitian lain yang dilakukan oleh Miiro et al., 

(2012) juga menyimpulkan bahwa desain pelatihan memiliki pengaruh positif 

terhadap desain pelatihan. 

Ho 1: Desain pelatihan tidak memiliki pengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

Ha 1: Desain pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

 

2.7.2 Keterkaitan antara Variabel Karakteristik Individu dengan Transfer 

Pelatihan 

 Baldwin dan Ford (1988) didasarkan pada gagasan bahwa transfer pelatihan 

tergantung pada input pelatihan yang meliputi karakteristik peserta pelatihan, 

desain pelatihan dan lingkungan kerja. Hal ini didukung oleh penelitian Burke dan 

Hutchins (2007) yang menghasilkan bahwa karakteristik peserta pelatihan 

memainkan peran yang kuat dalam transfer pelatihan. Pada penelitian lain yang 

dilakukan oleh Velada et al., (2007) juga menyimpulkan bahwa karakteristik 
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individu memiliki pengaruh positif terhadap transfer pelatihan. Selain itu Wen 

(2014) juga menyimpulkan hal yang serupa yaitu karakteristik memiliki pengaruh 

positif terhdap transfer pelatihan. 

Ho 2: Karakteristik Individu tidak memiliki pengaruh positif terhadap transfer 

pelatihan 

Ha 2: Karakteristik Individu memiliki pengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

2.7.3 Keterkaitan antara Variabel Lingkungan Kerja dengan Transfer 

Pelatihan 

 Baldwin dan Ford(1988) didasarkan pada gagasan bahwa transfer pelatihan 

tergantung pada input pelatihan yang meliputi karakteristik peserta pelatihan, 

desain pelatihan dan lingkungan kerja. Pernyataan tersebut pada variabel 

lingkungan kerja didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Switzer, Nagy, 

dan Mullins (2005) yang menyimpulkan hubungan yang positif antara lingkungan 

kerja terhadap transfer pelatihan. Hal serupa juga diperoleh dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Hua (2010) yang menyimpulkan bahwa lingkungan kerja 

mempengaruhi secara positif transfer pelatihan. Grossman dan Salas (2011) juga 

menyimpulkan bahwa lingkungan kerja memiliki hubungan yang positif terhadap 

transfer pelatihan. 

Ho 3: Lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

Ha 3: Lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

2.8 Peneliti Terdahulu 
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Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian 
Objek 

Penelitia
n 

Variabel 
Hasil Penelitian 

Kelly C. 
Switzer, 
Mark S. 
Nagy, & 
Morell E. 
Mullins 

 

The Influence of 
training 
Reputation, 
Managerial 
Support, and self 
efficacy on pre-
training 

(2005) 

Perusaha
an 
Asuransi 
Milik 
Negara 
Amerika 

Desain 
Pelatihan  

Karakteristik 
Individu 

Lingkungan 
Kerja 

- Desain pelatihan memiliki 
pengaruh  positif terhadap 
transfer pelatihan 

- Karakteristik Individu 
memiliki  pengaruh positif 
terhadap transfer pelatihan 

- Lingkungan kerja 
memiliki pengaruh positif 
terhadap transfer pelatihan 

Richard F. 
Miiro, 
Robert E. 
Mazur, & 
Frank B. 
Matsiko 

 

Factors in the 
Transfer of 
Governance 
Faciitation Skills 
within Farmers’ 
Marketing 
Organizations in 
Uganda 

(2012) 

Petani di 
Uganda 

Desain 
Pelatihan 

Karakteristik 
Individu 

Lingkungan 
Kerja 

- Desain pelatihan memiliki 
pengaruh  positif terhadap 
transfer pelatihan 

- Karakteristik Individu 
memiliki  pengaruh positif 
terhadap transfer pelatihan 

- Lingkungan kerja 
memiliki pengaruh negatif 
terhadap transfer pelatihan 

Raquel 
Velada, 
Antonio 
Caetano, 
John W. 
Michel, 
Brian D. 
Lyons & 
Michael J. 
Kavanagh 

 

The Effect of 
Training Design, 
Individual 
Characteristic and 
Work Environment 
on transfer of 
training 

(2007) 

Karyawa
n 
Superma
rket 
Besar di 
Lisbon, 
Portugal 

Desain 
Pelatihan 

Karakteristik 
Individu 

Lingkungan 
Kerja 

- Desain pelatihan memiliki 
pengaruh  positif terhadap 
transfer pelatihan 

- Karakteristik Individu 
memiliki  pengaruh positif 
terhadap transfer pelatihan 

- Lingkungan kerja 
memiliki pengaruh negatif 
terhadap transfer pelatihan 

 

Ng Kueh 
Hua 

 

The Influance of 
Supervisory and 
Peer Support on 

 Lingkungan 
Kerja 

- Lingkungan kerja 
memiliki pengaruh positif 
terhadap transfer pelatihan 
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the Transfer of 
Training 

(2010) 

Melodi 
Ling-Yu 
Wen 

 

Trainees 
Characteristic in 
Training Transfer: 
The Relationship 
among Self-
efficacy, Motivation 
to learn, Motivtion 
to Transfer and 
Training Transfer 

(2014) 

Karyawa
n 
perusaha
an 
manufakt
ur di 
Turki  

Karakteristik 
Individu 

- Karakteristik Individu 
memiliki  pengaruh positif 
terhadap transfer pelatihan 

  

Rebbeca 
Grossman 
& 
Eduardo 
Salas 

 

Transfer of 
Training: What 
Really Matters 

(2011) 

 Desain 
Pelatihan 

Karakteristik 
Individu 

Lingkungan 
Kerja 

- Desain pelatihan memiliki 
pengaruh  positif terhadap 
transfer pelatihan 

- Karakteristik Individu 
memiliki  pengaruh positif 
terhadap transfer pelatihan 

- Lingkungan kerja 
memiliki pengaruh positif 
terhadap transfer pelatihan 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.9 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Velada et al., 2007 

 

Keterangan: 

H1 : Desain pelatihan berpengaruh positif dengan Transfer pelatihan 

H2 : Karakteristik individu berpengruh positif dengan Transfer pelatihan 

H3 : Lingkungan kerja berpengaruh positif dengan Transfer pelatihan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah karyawan baru Bank DKI. Bank DKI 

merupakan Bank Umum dan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan 

sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PD Pasar Jaya Bank DKI 

pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah 

Djakarta Raya” sebagaimana termaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas 

Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan 

Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961  

 Bank DKI kini telah tumbuh menjadi Bank Umum beraset Rp 30,74 triliun, 

dengan jaringan kantor mencapai 221 kantor yang tersebar di Jakarta dan beberapa 

kota besar di Indonesia, dengan sumber daya manusia 2.549 karyawan serta 

ragam produk dan layanan perbankan kepada lebih dari 1 juta nasabah.  

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

 Malhotra (2010) mengungkapkan bahwa desain penelitian merupakan 

kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, desain 

penelitian memberikan serangkaian prosedur yang diperlukan untuk memperoleh 

informasi yang terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian conclusive yang bertujuan 

untuk menguji hipotesa dan menentukan hubungan antar variabel. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian descriptive yaitu tipe dari desain penelitian 
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conclusive yang mendeskripsikan sesuatu, biasanya karakteristik atau fungsi pasar. 

Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional design yang diambil satu 

kali dalam satu periode (Malhotra, 2010). 

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Arikunto (2010) populasi merupakan keseluruhan dari subjek 

penelitian. Sedangkan bagian kecil dari populasi tersebut dinamakan sampel. 

Populasi pada penelitian ini adalah karyawan bekerja di  Bank DKI, sedangkan 

sampel pada penelitian ini adalah karyawan yang baru diterima di Bank DKI dan 

telah mengikuti program pelatihan. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah nonprobabily sampling, yaitu purposive sampling. Teknik ini mencakup 

orang-orang yang di seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang di buat 

berdasarkan tujuan riset. Sedangkan di dalam populasi yang tidak sesuai dengan 

kriteria tidak di jadikan sampel (Sugiyono, 2008). 

 Kriteria kriteria tersebut adalah: 

1. Responden adalah karyawan Bank DKI 

2. Responden adalah karyawan yang baru diterima di Bank DKI selama tahun 2013 

dan 2014 

3. Responden telah mengkuti pelatihan dasar bank di Bank DKI 

 Selanjutnya, proses dalam memilih beberapa elemen dari suatu populasi 

untuk mewakili populasi disebut sebagai sampling (Cooper & Schindler, 2011). 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan 
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yang sama untuk menjadi sampel responden (Cooper & Schindler, 2011). Peneliti 

juga menggunakan teknik convenience, teknik pengambilan sampel secara random, 

dengan memilih responden yang tersedia dan mudah diakses (Maholtra, 2010). 

Untuk mendapatkan hasil yang valid, Hair et al., (2010) berpendapat pedoman 

ukuran sample tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam 

penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = indikator × 5 sampai 10 

Jumlah sampel = 24 × 5 = 120 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis 

data yang diambil. Peneliti mengharapkan data yang didapat sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah 

dibentuk dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. Terdapat dua sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber 

utamanya (Kountur, 2007). Sedangkan menurut Malhotra (2010), data primer 

dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam menjawab 

permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, data primer didapat dengan metode 

survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada target responden. 

Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk 

dijawab, yang dapat dilakukan dengan memberi tanda atau dengan menuliskan 

jawabannya (Kountur, 2007).  
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2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai 

sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian 

sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian (Malhotra, 2010). Pernyataan 

tersebut didukung oleh Kountur (2007) yang menyatakan bahwa data sekunder 

adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk 

maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti mendapat 

data sekunder melalui metode literature review yang berasal dari buku, jurnal, 

artikel dari website, koran, dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Dari keempat variabel yang di hipotesiskan, memiliki alat ukur 

(measurement) berupa pernyataan yang digunakan di dalam kuesioner. Alat ukur 

yang di gunakan menggunakan skala interval dengan rentang 1 sampai 7. Angka 1 

merupakan tanggapan yang negatif, semakin menuju angka 7 tanggapan semakin 

bernilai positif (Sugiyono, 2008). Dibawah ini terdapat variabel, definisi, dimensi, 

indikator dan skala yang di gunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 
V

ar
ia

be
l 

Definisi Dimensi Indikator 
Skala 

Penguk
-uran 

T
ra

ns
fe

r 
Pe

la
tih

an
  

Baldwin dan Ford (1988) 
mendefinisikan transfer 
pelatihan sebagai sejauh 
mana peserta pelatihan 
secara  efektif 
menerapkan 
pengetahuan, dan 
keterampilan yang 
diperoleh dalam konteks 
pelatihan untuk 
pekerjaan' 

Generalisasi 
(Baldwin dan 
Ford , 1988) 

 

 Saya dapat menggunakan 
keterampilan baru untuk 
mempercepat 
penyelesaian pekerjaan 
(diadaptasi dari Velada et 
al., 2007) 

 Saya dapat menggunakan 
keterampilan baru untuk 
meningkatkan ketepatan 
pekerjaan (diadaptasi dari 
Velada et al., 2007) 

 Saya dapat kesempatan 
untuk menerapkan hasil 
pelatihan yang saya dapat 

   (Powell, 2009) 

 
 
 
 
 

Interval 
1-7 

  Maintenence 
(Baldwin dan 
Ford , 1988) 

 Saya dapat terus 
menggunakan kemampuan 
yang saya dapat dalam 
pelatihan (Powell, 2009) 

 Saya dapat mengajarkan 
beberapa hal yang saya 
dapat dalam pelatihan 
(diadaptasi dari Powell, 
2009) 

 Saya kembali belajar jika 
saya kesulitan menerapkan 
pelatihan (diadaptasi dari 
Powell, 2009) 
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V
ar

ia
be

l 
Definisi Dimensi Indikator 

Skala 
Penguk
-uran 

D
es

ai
n 

Pe
la

tih
an

 

Desain pelatihan adalah 
sejauh mana pelatihan 
telah dirancang dan 
disampaikan sedemikian 
rupa sehingga 
memberikan peserta 
pelatihan kemampuan 
untuk mentransfer 
pembelajaran ke 
pekerjaan mereka 
(Holton et al 2000) 

 Waktu 
 Materi  
 Instruktur 
 Metode 
 Fasilitas 
(Haryatie, 

2005) 
 

 Waktu pelatihan yang 
diberikan mancukupi 

 Materi pelatihan sesuai 
dangan situasi kerja  

 Pelatihan menyediakan 
instruktur yang 
berkompeten 

 Pelatihan memberikan 
praktik dan teori yang 
mencukupi 

 Fasilitas pada pelatihan 
membantu proses belajar 

(Haryatie,2005) 
 

 
 
 

Interval 
1-7 

K
a
ra

k
te

ri
ti

k
 I

n
d
iv

id
u

 

Karakteristik individu, 
dalam hal ini merupakan 
karakteristik  dari peserta 
pelatihan yang meliputi 
kemampuan dan 
motivasi. Kemampuan 
meliputi kemampuan 
kognitif (retensi 
pelatihan). Sedangkan 
motivasi meliputi 
bagaimana kepercayaan 
diri seseorang yang 
mengikuti program 
pelatihan (self-efficacy) 
(Noe, 2014) 

Self-efficacy  
(Velada et 
al., 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Saya mampu untuk 
menggunakan 
keterampilan baru pada 
pekerjaan (Velada et al., 
2007) 

 Saya merasa memiliki 
qualifikasi yang tinggi 
untuk menerapkan 
pelatihan  (Switzer et al., 
2005) 

 Saya dapat menggunakan 
keterampilan baru dalam 
situasi sulit (Velada et al., 
2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interval 
1-7 
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V
ar

ia
be

l 
Definisi Dimensi Indikator 

Skala 
Penguk
-uran 

 

 Retensi 
pelatihan 
(Velada et 
al., 2007) 

 Saya ingat topik utama 
pelatihan (Velada et al., 
2007)  

 Saya memahami materi 
yang ada dalam pelatihan 
(Powell, 2009)  

 Saya menerapkan 
keterampilan yang didapat 
dalam pelatihan ke 
pekerjaan sehari hari  
(Powell, 2009) 

Interval 
  1-7 

L
in

gk
un

ga
n 

K
er

ja
 

Lingkungan kerja adalah 
segala sesuatu yang ada 
di sekitar para pekerja 
dan yang dapat 
mempengaruhi kegiatan 
pekerjaan sehari-hari 
(Robbins, 2013) 

Umpan balik 
(Velada et 
al., 2007) 

 Saya mengalami 
percakapan pasca-
pelatihan dengan orang di 
lingkungan kerja tentang 
bagaimana meningkatkan 
kinerja (Velada et al., 
2007) 

 Saya mendapat 
penghargaan atas 
penerapan pelatihan 
(diadaptasi dari Haryatie, 
2005) 

 Saya mendapat tanggapan 
dari orang-orang di 
lingkungan kerja tentang 
seberapa baik saya 
mengaplikasikan pelatihan 
di tempat kerja (diadaptasi 
dari Velada et al., 2007) 

 
 
 
 
 
 
 

    Interval 
         1-7 

Dukungan 
Rekan Kerja 
 (Hua,2010) 
 

 

 Rekan kerja membantu 
saya ketika saya 
mengalami kesulitan 
menerapkan pelatihan  
(diadaptasi dari Powell, 
2009) 
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V
ar

ia
be

l 

Definisi Dimensi Indikator 
Skala 

Penguk
-uran 

  Dukungan 
Supervisor/ 
atasan 
(Velada et al., 
2007) 

 Rekan kerja saya 
mengajarkan beberpa hal 
tentang pelatihan 
(diadaptasi dari Velada et 
al., 2007) 

 Atasan saya memberi 
pekerjaan yang 
mengharuskan penerapan 
pelatihan di dalamnya. 
(Powell, 2009) 

 Atasan membantu saya 
ketika saya mengalami 
kesulitan menerapkan 
pelatihan (Powell, 2009) 

 

 

3.6 Metode Pengolahan Data 

3.6.1 Uji Instrumen 

3.6.1.1 Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya tetap 

konsisten jika pengukuran diulang (Priyatno, 2010). Apabila suatu alat ukur 

digunakan berulang dan hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur 

tersebut dianggap handal (reliabel).  

Uji reliabilitas yang banyak digunakan adalah metode Cronbach Alpha. Metode 

pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0.6. Menurut 

(Priyatno, 2010) reliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 

0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 

 

 

Pengaruh Desain..., Fadjar Rilni, Ma.-IBS, 2015



49 
 

3.6.1.2 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian 

validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung 

korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Jika korelasi 

antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat 

signifikan dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan 

sebaliknya. (Ghozali, 2006) 

3.6.2 Uji Data 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala 

ordinal, interval atau rasio. Jika penelitian ini menggunakan metode parametric, 

maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang 

normal. 

Dalam penelitian ini  cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Adapun 

hipotesis dari uji One Sample Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut: 

 Ho : Residual data berdistribusi normal 

 Ha  : Resual data tidak terdistribusi normal 
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Data dinyatakan terdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 5% atau 

0,05 (Priyatno, 2010). 

3.6.2.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas adalah menunjukan adanya derajat kolinearitas yang 

tinggi diantara varibel-variabel bebas. Jadi uji multikoliniearitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas dan jika terjadi korelasi maka variabel ini disebut tidak ortogonal (Ghozali, 

2006). Terdapat beberapa metode pengujiannya, dengan melihat nilai Varian 

Inflation Factor (VIF) pada model regresi, dengan membandingkan nilai koefisien 

determinasi individual (r2) dengan nilai determinasi secara serentak (R2), dan 

dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index. 

Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilihat melalui nilai Tolerance 

dan VIF. Jika semakin kecil nilai Tolerance dan semakin besar nilai VIF maka 

semakin mendekati terjadinya masalah multikolinieritas, dimana jika Tolerance 

lebih dari 0.1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Priyatno, 

2010). 

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Apabilan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (konstan) 

maka disebut sebagai homoskedastisitas, sedangkan apabila terjadi perbedaan 

varian dari suatu residual suatu pengamatan ke pengamatan lain disebut sebagai 
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heteroskedastisitas, suatu model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

 Metode yang digunakan adalah melihat pola titik-titik pada scatterplots 

regresi yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted 

value (ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Jika titik-titik menyebar 

dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi 

atau agar lebih valid dapat di lakukan dengan uji Spreaman’s Rho. Pengujian ini 

menggunakan metode tersebut yaitu mengkorelasikan variabel dengan residualnya. 

(Priyatno, 2010). Sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu disusun 

hipotesisnya, yaitu: 

 Ho  : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

 Ha  : Terdapat heteroskedastisitas  

Pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah dengan menggunakan 

signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen residual 

memberikan signifikansi lebih dari 0,05 (sig > 005) maka dapat dikatakan tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas atau Ha diterima. 

3.6.3 Uji Model Analisis 

3.6.3.1. Analisis Regresi Sederhana 

 Secara umum analisis regresi berganda pada dasarnya adalah studi 

mengenai ketergantungan variabel dependent (terikat) dengan satu atau lebih 

variabel independent (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 
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memprediksi seberapa besar pengaruh antara variabel dependent terhadap variabel 

independent yang diketahui (Ghozali, 2006). 

 Dalam penelitian ini, terdapat lebih dari satu variabel independent, yaitu 

desain pelatihan (X1), karakteristik individu (X2), lingkungan kerja (X3). Dan 

variabel dependen transfer pelatihan (Y) 

Berikut adalah persamaan regresi dalam penelitian ini : 

 Y = bo + b1 X1i+ b2 X2i+ b3 X3i  

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y  = Variabel transfer pelatihan 

b0 = Kontstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

b3 = Koefisien regresi X3 

X1 = Variabel desain pelatihan 

X2 = Variabel karakteristik individu 

X3 = Variabel lingkungan kerja 

i = Cross Section Identifiers 

3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1. Uji T  

 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual), pada prinsipnya uji 

ini menunjukkan seberapa jauh pangaruh satu variabel penjelas/independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Adapun cara pengambilan 

kesimpulan dalam melakukan uji statistik t ini antara lain :  
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 Quick look, apabila jumlah degree of freedom sebanyak 20 atau lebih dan derajat 

kepercayaan sebesar 5% serta nilai t statistiknya (t hitung) lebih besar dari 2 

(dalam nilai absolut), maka dapat dikatakan bahwa suatu variabel independen 

secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ho ditolak).  

 Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel (t tabel), apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa suatu variabel penjelas atau independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Ho ditolak)  

3.6.4.3 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien Determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Dan jika nilai R2 mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Kelemahan mendasar dari penggunaan Koefisien Determinasi 

adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam modal, 

karena setiap tambahan satu variabel penjelas/independen maka nilai R2 pasti 

meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Di samping itu, nilai R2 untuk setiap persamaan regresi 

secara artifisial dapat dibuat sangat tinggi jika sampel yang dipergunakan untuk 

mengestimasi koefisien model tersebut terlalu kecil. Pada ekstrim lain nilai R2 akan 

selalu sama dengan 1,0 ketika jumlah observasi data sama dengan jumlah koefisien 
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yang diestimasi, karena setiap titik data (observasi) dapat ditempatkan tepat di 

fungsi regresi. Untuk mengatasi permasalahan tesebut, maka dapat digunakan nilai 

Adjusted R2 yang merupakan proporsi variasi yang diterangkan setelah R2 

disesuaikan (adjusted) untuk ukuran sampel dan jumlah koefisien yang diestimasi. 

Dengan adanya Adjusted R2 ini, maka tambahan variabel penjelas/independen 

dalam model regresi tersebut dapat menimbulkan nilai R2 naik atau turun, sehingga 

evaluasi atas model diharapkan lebih baik.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sekilas Mengenai Bank DKI 

 Bank DKI merupakan Bank Umum dan Badan Usaha Milik Daerah yang 

kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PD 

Pasar Jaya. 

 Bank DKI kini telah tumbuh menjadi Bank Umum beraset Rp 30,74 triliun, 

dengan jaringan kantor mencapai 221 kantor yang tersebar di Jakarta dan beberapa 

kota besar di Indonesia, dengan sumber daya manusia 2.549 karyawan serta 

ragam produk dan layanan perbankan yang ditawarkan kepada lebih dari 1 juta 

nasabah. 

 Bank DKI tampil dengan wajah dan semangat selaras visi menjadi 

bank  terbaik dan yang membanggakan dengan misi sebagai bank berkinerja 

unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan 

terpadu dan profesional. Menghadapi persaingan global yang sangat 

mengutamakan citra perusahaan yang sempurna baik luar maupun dalam, Bank 

DKI pun harus mampu tampil sempurna, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, 

Bank DKI memposisikan diri sebagai bank global dalam dunia yang terus bergulir 

cepat. 
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4.1.2 Sejarah Bank DKI 

 Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank 

Pembangunan Daerah Djakarta Raya”. Dalam rangka penyesuaian ketentuan 

undang-undang Republik Indonesia no. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-

ketentuan pokok bank pembangunan daerah, bentuk badan hukum perusahaan 

diubah dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank 

Pembangunan Daerah DKI Jakarta.  

 Pada tanggal 1 Februari 1999, pemerintah daerah Propinsi DKI Jakarta 

selaku pemegang saham menerbitkan peraturan daerah provinsi DKI Jakarta No. 1 

tahun 1999 untuk merubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta 

dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah 

DKI Jakarta, sehingga bentuk Badan Hukum Perusahaan yang semula Perusahaan 

Daerah (PD) berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).  

4.1.3 Logo Bank DKI 

Gambar 4.1 Logo Bank DKI 

 

 Sejak pertengahan tahun 2011, Bank DKI kembali melakukan penyegaran 

pada corporate identity Bank DKI. Penyegaran tersebut merupakan sebuah 
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simbolisasi dari bentuk kesederhanaan yang memberikan kemudahan kepada 

nasabah Bank DKI dalam bentuk layanan yang mudah, aman dan nyaman. 

 Logo Bank DKI sebagai cerminan identitas Bank DKI yang terinspirasi dari 

api pada tugu Monumen Nasional sebagai kebanggaan bangsa Indonesia yang 

terletak di ibukota DKI Jakarta, merupakan cita-cita luhur Bank DKI, sebagai The 

Great Company and Center Of Excellence dan Menjadi Bank Terbaik yang 

Membanggakan.  

 Pengalaman panjang Bank DKI dalam berkiprah di industri perbankan 

nasional yang disimbolisasikan melalui pemilihan huruf New Century yang klasik 

dapat mudah diingat dan dilihat, yang mengandung arti tanggung jawab dan 

amanah, huruf New Century merupakan representasi yang tepat akan karakter Bank 

DKI. 

 Warna yang digunakan untuk logotype adalah merah dan hitam 100% yang 

menggantikan warna hitam 80% yang terdapat pada logo sebelumnya. Sebagai 

cerminan dari ketegasan setiap langkah maju Bank DKI. 

4.1.4 Visi dan Misi PT. Bank DKI 

Visi dan Misi Bank DKI merupakan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh 

setiap Manajemen dan Karyawan Bank DKI. Pada tahun 2006, seluruh karyawan 

Bank DKI, bersama dengan manajemen pada saat itu, telah merumuskan visi dan 

misi serta nilai budaya kerja sebagai upaya perubahan budaya di Bank DKI dan 

telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 156 Tahun 2006 tanggal 11 

Desember 2006 tentang Penetapan Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan 

PT. Bank DKI. 
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4.1.4.1 Visi Bank DKI 

"Menjadi Bank Terbaik Yang Membanggakan" 

1. Bank Terbaik 

 Memiliki kinerja terbaik diantara bank sekelasnya (Menurut Kriteria 

Permodalan API). 

 Menjadi bank jangkar yang terbaik. 

2. Yang Membanggakan 

 Memiliki kinerja dan reputasi yang baik dan menjadi pilihan utama nasabah dan 

stakeholder lainnya. 

 Memberikan deviden dan kontribusi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. 

 Karyawan memiliki jalur karir yang jelas dan kesejahteraan yang baik 

4.1.4.2 Misi Bank DKI 

“Bank Berkinerja Unggul, Mitra Strategis Dunia Usaha, Masyarakat dan Andalan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang Memberi Nilai Tambah bagi Stakeholder 

melalui Pelayanan Terpadu & Profesional” 

1. Berkinerja Unggul 

 Berkinerja baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan otoritas lainnya 

 Mampu mengelola risiko dengan memperhitungkan kecukupan modal (capital 

charge) 

 Tumbuh progresif dan berkelanjutan 

 Memiliki keunggulan bersaing dalam produk dan layanan 
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2. Mitra Strategis Dunia Usaha 

 Meningkatkan kepercayaan mitra bisnis untuk tetap bekerjasama 

 Memberikan solusi kepada nasabah dengan prinsip saling menguntungkan 

 Memberikan nilai tambah kepada nasabah dalam produk dan layanan bank 

3. Mitra Strategis Masyarakat 

 Berorientasi pada kebutuhan nasabah (sistem prosedur, produk, layanan) 

 Aktif membangun hubungan baik dengan nasabah 

 Bank pilihan masyarakat 

 Peka terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat 

 Memberikan/menjadi sumber informasi yang berguna dalam produk dan layanan 

bank 

4. Andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

 Menjadi bank pilihan utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan 

keuangan 

 Memberikan kontribusi deviden tertinggi diantara perusahaan daerah/BUMD 

sesuai kesepakatan dengan pemegang saham 

 Mendukung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara 

profesional 

 Berperan aktif membantu pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka tanggung 

 jawab sosial perusahaan kepada masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya 
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5. Memberi Nilai Tambah Bagi Stakeholder 

 Menjadikan produk dan layanan yang berkualitas dengan biaya yang efisien 

 Menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan Bank DKI dengan 

program program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

 Meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan pengurus secara 

berkesinambungan 

 Memenuhi semua kewajiban hukum dan kesepakatan dengan baik 

6. Pelayanan Terpadu 

 Menyediakan produk dan layanan yang lengkap dengan dukungan Teknologi 

Informasi yang unggul 

 Memberikan layanan yang efektif dan efisien dengan risiko yang dapat diterima 

 Cepat dan tanggap dalam menangani pengaduan nasabah dan memberikan solusi 

beragam termasuk cross sellingsecara profesional 

 Memiliki karyawan yang terlatih dengan kemampuan untuk memberikan 

informasi  yang berkualitas 

7. Profesional 

 Memiliki kompetensi (skill dan knowledge) dan integritas yang tinggi 

 Memiliki standar kompetensi dan etika yang tinggi 

 Mendahulukan kepentingan perusahaan diatas kepentingan pribadi 
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4.2  Hasil Analisis dan Pembahasan  

4.2.1 Populasi dan Sampel 

 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah  pegawai baru Bank DKI 

selama 2013 dan 2014 yang berjumlah 420 karyawan yang telah mengikuti 

pelatihan dasar bank. Selanjutnya, proses dalam memilih beberapa elemen dari 

suatu populasi untuk mewakili populasi disebut sebagai sampling (Cooper & 

Schindler, 2011). Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

non-probability sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel responden (Cooper & Schindler, 

2011). Peneliti juga menggunakan teknik convenience, teknik pengambilan sampel 

secara random, dengan memilih responden yang tersedia dan mudah diakses 

(Maholtra, 2010). Untuk mendapatkan hasil yang valid, Hair et al., (2010) 

berpendapat pedoman ukuran sample tergantung pada jumlah indikator, dikali 5 

sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = indikator × 5 sampai 10 

Jumlah sampel = 24 × 5 = 120 
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4.2.2 Profil Responden 

4.2.2.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4.2 Bar Chart Jenis Kelamin Responden 

 

             (Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015) 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 67 orang, sedangkan responden yang berjenis 

kelamin wanita berjumlah 53 orang, dari total responden yang berjumlah 120 orang. 
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4.2.2.2 Usia Responden 

 

Gambar 4.3 Bar Chart Usia Responden 

 

 (Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015) 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia 21-25 tahun berjumlah 89 orang atau sebesar 74,1% dari total responden 

yang berjumlah 123 orang, responden yang berusia 26-30 tahun berjumlah 25 orang 

atau sebesar 20,8% sedangkan responden berusia 31-35 berjumlah 6 orang atau 

5,1%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas usia responden pada 

penelitian ini adalah  26-30 tahun. 
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Gambar 4.4 bar chart Tingkat Pendidikan 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang 

memiliki tingkat pendidikan akhir D3 berjumlah 3 orang, kemudian responden yang 

memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 105 orang dan responden yang memiliki 

tingkat pendidikan S2 berjumlah 2 orang, dengan kata lain sebagian besar 

responden didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan S1. 

4.2.3 Hasil Uji Pre-Test 

4.2.3.1 Hasil Pre-test Uji Reliabilitas 

Dari tabel dibawah, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada 

setiap variabel adalah reliabel. Hal tersebut ditunjukan dengan keseluruhan nilai 

Cronbach Alpha pada uji tersebut adalah 0,740 s/d 0,899 (bernilai > 0,6). Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah 

reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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Tabel 4.1 Uji Pre-Test Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Batasan N of Items Hasil Pre-test 

Transfer Pelatihan  0,899 0,6 6 Reliabel 

Desain Pelatihan 0.740 0,6 5 Reliabel 

Karakteristik Individu 0.882 0,6 6 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0,881 0,6 7 Reliabel 

 

4.2.3.2 Hasil Pre-test Uji Validitas 

Pada tabel dibawah dapat diketahui hasil uji pre-test validitas pada keempat 

variabel. Syarat dinyatakan validitas suatu alat ukur adalah nilai pearson 

correlation harus lebih besar dari (>) nilai r tabel. Untuk mengetahui nilai r tabel 

adalah, Diketahui nilai r taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% / α=0,05). 

sedangkan df= N-2, df=30-2=28 sehingga r tabel = 0,374.  

Tabel 4.2 Uji Pre-test Validitas 

Variabel Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Batasan/ 

r tabel 

Kesimpulan 

Transfer 

Pelatihan 

(TP1) 

TP1 0,785 0,374 Valid 

TP2 0,774 0,374 Valid 

TP3 0,843 0,374 Valid 
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TP4 0,863 0,374 Valid 

TP5 0,735 0,374 Valid 

TP6 0,885 0,374 Valid 

Desian 

Pelatihan 

(DP1) 

DP1 0,666 0,374 Valid 

DP2 0,788 0,374 Valid 

DP3 0,645 0,374 Valid 

DP4 0,683 0,374 Valid 

DP5 0,724 0,374 Valid 

Karakteristik 

Individu 

(KI) 

KI1 0,855 0,374 Valid 

KI2 0,761 0,374 Valid 

KI3 0,812 0,374 Valid 

KI4 0,715 0,374 Valid 

KI5 0.831 0,374 Valid 

KI6 0,827 0,374 Valid 

Lingkungan 

Kerja 

(LK) 

LK1 0,741 0,374 Valid 

LK2 0,628 0,374 Valid 

LK3 0,861 0,374 Valid 

Pengaruh Desain..., Fadjar Rilni, Ma.-IBS, 2015



67 
 

LK4 0,729 0,374 Valid 

LK5 0,791 0,374 Valid 

LK6 0,818 0,374 Valid 

LK7 0,783 0,374 Valid 

        

4.2.4 Analisis Uji Instrumen 

Uji Validitas dan Reliabilitas ini diolah setelah peneliti melakukan 

penyebaran kuisioner dan berdasarkan jawaban dari kuisioner yang telah diberikan 

kepada jumlah minimal sampel yang telah ditentukan sebelumnya yaitu sebanyak 

120. 

4.2.4.1 Uji Reliabilitas 

 Dapat dilihat dari tabel dibawah pengukuran hasil Uji Reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut  

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Batasan N of Items Hasil Pre-test 

Transfer Pelatihan  0,877 0,6 6 Reliabel 

Desain Pelatihan 0.638 0,6 5 Reliabel 

Karakteristik Individu 0.825 0,6 6 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0,856 0,6 7 Reliabel 
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada pada 

setiap variabel tersebut adalah reliabel. Hal tersebut ditunjukan dengan keseluruhan 

nilai Cronbach Alpha pada uji tersebut bernilai > 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap pertamyan yang digunakan sebagai alat ukur adalah reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4.2.4.1 Uji Validitas 

 Pada tabel dibawah dapat diketahui hasil uji pre-test validitas pada keempat 

variabel. Syarat dinyatakannya validit suatu alat ukur adalah nilai pearson 

correlation harus lebih besar dari (>) nilai r tabel. Untuk mengetahui nilai r tabel 

adalah, Diketahui nilai r taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5% / α=0,05). 

sedangkan df= N-2, df=120-2=118 sehingga r tabel = 0,1793.  

Dari tabel dibawah hasil uji validitas penelitian diketahui bahwa indikator-

indikator setiap variabel yang terdapat pada instrumen penelitian ini adalah valid 

atau dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang akan diteliti. 

Tabel 4.4 Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Batasan/ 

r tabel 

Kesimpulan 

Transfer 

Pelatihan 

(TP) 

TP1 0,804 0,1793 Valid 

TP2 0,749 0,1793 Valid 

TP3 0,829 0,1793 Valid 
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TP4 0,840 0,1793 Valid 

TP5 0,627 0,1793 Valid 

TP6 0,868 0,1793 Valid 

Desain 

Pelatihan 

(DP) 

DP1 0,587 0,1793 Valid 

DP2 0,738 0,1793 Valid 

DP3 0,576 0,1793 Valid 

DP4 0,630 0,1793 Valid 

DP5 0,683 0,1793 Valid 

Karakteristik 

Individu 

(X3) 

KI1 0,778 0,1793 Valid 

KI22 0,683 0,1793 Valid 

KI3 0,764 0,1793 Valid 

KI4 0,702 0,1793 Valid 

KI5 0,714 0,1793 Valid 

KI6 0,776 0,1793 Valid 

Lingkungan 

Kerja 

(X4) 

LK1 0,769 0,1793 Valid 

LK2 0,611 0,1793 Valid 

LK3 0,756 0,1793 Valid 
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LK4 0,635 0,1793 Valid 

LK5 0,790 0,1793 Valid 

LK6 0.783 0,1793 Valid 

LK7 0,775 0,1793 Valid 

Hasil Pearson Correlation pada tabel diatas diketahui bahwa semua butir 

pernyataan memiliki nilai r hitung > r tabel  sehingga semua pernyataan dikatakan 

valid. 

4.2.5 Uji Data 

4.2.5.1 Uji Normalitas 

 Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

Tabel 4.5 Uji Normalitas  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 TOTALTP TOTALDP TOTALKI TOTALLK 

N 120 120 120 120 

Normal Parametersa,b 
Mean 27,39 23,13 28,66 33,56 

Std. Deviation 6,841 4,136 5,303 6,569 

Most Extreme Differences 

Absolute ,101 ,158 ,069 ,074 

Positive ,052 ,084 ,059 ,072 

Negative -,101 -,158 -,069 -,074 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,109 1,731 ,756 ,808 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,171 ,005 ,617 ,531 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Berdasarkan hasil pengujian normalitas diatas terdapat 1 (satu) variabel 

yang tidak terdistribusi normal dengan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) 0,005 < 0,05 

(variabel desain pelatihan), oleh karena itu dicari nilai unstandardized residual  agar 

data terdistribusi normal, hasilnya sebagai berikut 

Tabel 4.6 One Sample Kolmogorov dengan Nilai Unstandardized Residual 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 120 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 4,80460773 

Most Extreme Differences 

Absolute ,062 

Positive ,062 

Negative -,054 

Kolmogorov-Smirnov Z ,681 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,743 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui bahwa residual model 

persamaan regresi memiliki nilai Asymp. Sig 0,743 > alpha 0,05. Maka H0 diterima, 

artinya sebaran nilai residual pada seluruh model persamaan regresi dinyatakan 

terdistribusi normal. 

4.2.5.2 Uji Multikolinieritas 

Penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dalam 

Colinearity Statistics untuk menentukan ada atau tidak adanya gejala 

multikolinearitas. Hasil VIF yang lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala 

multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak 
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adanya gejala multikolinearitas. Hasil dari pengujian multikolinearitas dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini:  

Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) -4,654 2,410  -1,931 ,056   

TOTALDP ,599 ,135 ,362 4,450 ,000 ,488 2,050 

TOTALKI ,202 ,125 ,157 1,616 ,109 ,343 2,914 

TOTALLK ,369 ,113 ,354 3,269 ,001 ,276 3,625 

a. Dependent Variable: TOTALTP 

 
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa variabel desain 

pelatihan memiliki nilai VIF=2,050, variabel karakteristik Individu memiliki nilai 

VIF=2,914 dan lingkungan kerja memiliki nilai VIF=3,625, kesuluruhan variabel 

memiliki nilai VIF<10)\ sehingga dapat dinyatakan model regresi tidak terdapat 

masalah kolinieraritas. 

4.2.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Metode yang digunakan adalah melihat pola titik-titik pada scatterplots 

regresi yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted 

value (ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Jika titik-titik menyebar 

dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi 

(Priyatno, 2010). 
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Bagan 4.5 Scatterplot 

 
 

 
 

Berdasarkan gambar 4.2, dapat dilihat adanya pola yang tidak jelas serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas atau Ho diterima pada model 

regresi ini, sehingga model regresi ini layak dipakai. 

Suatu data dapat dikatakan tidak memiliki gejala heterokedastisitas apabila 

signifkansinya > 0,05. Agar uji heterokedastisitas dapat dikatakan lebih akurat, 

maka berikut tabel hasil uji heterokedastisitas spearman’s rho: 
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Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas dengan Spearmen’s Rho  

 
Correlations 

 TOTAL

DP 

TOTAL

KI 

TOTAL

LK 

Unstandar

dized 

Residual 

Spearman's 

rho 

TOTALDP 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,622** ,683** ,007 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,941 

N 120 120 120 120 

TOTALKI 

Correlation 

Coefficient 

,622** 1,000 ,799** -,022 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,813 

N 120 120 120 120 

TOTALLK 

Correlation 

Coefficient 

,683** ,799** 1,000 ,073 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,427 

N 120 120 120 120 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

,007 -,022 ,073 1,000 

Sig. (2-tailed) ,941 ,813 ,427 . 

N 120 120 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator dari variabel transfer desain 

pelatihan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,941, karakteristik individu 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,813, Lingkungan kerja memiliki tingkat 

signifikansi sebesar 0,427. Setiap variabel memiliki signifikansi > 0,05. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi di dalam 

penelitian ini atau Ho diterima.   
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4.2.6 Uji model analisis 

4.2.6.1 Analisis Regresi Berganda  

Tabel 4.9 Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -4,593 2,395  -1,918 ,058   

TOTALDP ,591 ,133 ,356 4,447 ,000 ,495 2,018 

TOTALKI ,182 ,123 ,141 1,475 ,143 ,348 2,878 

TOTALLK ,390 ,111 ,374 3,510 ,001 ,280 3,568 

a. Dependent Variable: TOTALTP 
 

Y = bo + b1 x1+ b2 X2+ b3 X3 

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y  = Variabel Transfer Pelatihan 

b0 = Kontstanta 

b1 = Koefisien regresi X1 

b2 = Koefisien regresi X2 

b3 = Koefisien regresi X3 

X1 = Variabel Desain Pelatihan 

X2 = Variabel Karakteristik Individu 

X3 = Variabel Lingkungan Kerja 

Transfer Pelatihan = -4,5933 + 0.591 Desain pelatihan + 0,182 

karakteristik Individu + 0,390 lingkungan kerja  
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desain pelatihan berpengaruh signifikan terhadap transfer pelatihan dengan 

koefisien regresi sebesar 0,591 dan menunjukkan hubungan yang searah terhadap 

transfer pelatihan, artinya bahwa desain pelatihan berpengaruh positif terhadap 

peningkatan transfer pelatihan yang dilakukan oleh karyawan di tempat kerja 

mereka dengan kata lain setiap materi, instruktur, waktu metode dan fasilitas yang 

akan di desain oleh penyelenggara pelatihan harus di desain sedemikian rupa untuk 

mendapatkan hasil transfer pelatihan yang baik, jika tidak ditunjang dengan desain 

pelatihan yang baik maka hasil transfer pelatihan akan negatif atau dengan kata lain 

tidak akan terjadi transfer pelatihan di tempat kerja.  

Karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap transfer pelatihan 

dengan koefisien regresi sebesar 0,182 dan menunjukkan hubungan yang positif 

terhadap transfer pelatihan, artinya karakteristik individu berpengaruh dalam 

peningkatan transfer pelatihan yang dilakukan oleh karyawan di tempat kerja 

mereka, dengan kata lain setiap motivasi dan kemampuan kognitif yang positif dari 

peserta pelatihan akan mempengaruhi hasil transfer pelatihan yang positif, jika  

motivasi dan kemampuan yang dimiliki para peserta pelatihan mempunyai 

kapasitas yang rendah, hal tersebut akan menghambat proses transfer pelatihan ke 

tempat kerja para peserta pelatihan. 

Serta lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap transfer pelatihan 

dengan koefisien regresi sebesar 0,390 dan menunjukkan hubungan yang positif 

terhadap transfer pelatihan, artinya lingkungan kerja berpengaruh dalam 

peningkatan transfer pelatihan yang dilakukan oleh karyawan di tempat kerja 

mereka. Dengan kata lain dukungan dari rekan kerja, dukungan dari atasan dan 
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umpan balik yang diterima oleh para peserta pelatihan pasca pelatihan dapat 

mempengaruhi kapasitas peserta pelatihan untuk dapat mengaplikasikan atau 

mempraktikan apa yang mereka dapat di dalam pelatihan ke pekerjaan mereka 

sehari hari. 

Konstanta -4,593 artinya tanpa adanya ketiga variabel di atas yaitu variabel 

desain pelatihan, karakteristik individu, dan lingkungan kerja, maka transfer 

pelatihan karyawan akan megalami penurunan sebesar -4,593 atau dapat dikatakan 

transfer pelatihan tidak akan terjadi di tempat kerja para peserta pelatihan. 

 Dari hasil ketiga variabel di atas yaitu variabel desain pelatihan, 

karakteristik individu, dan lingkungan kerja terhadap transfer pelatihan, dapat 

dilihat pada model regresi desain pelatihan adalah sebesar 0,591 sedangkan 

karakteristik individu adalah 0,182 dan Lingkungan kerja adalah 0,390 maka dapat 

di simpulkan dari ketiga variabel di atas bahwa variabel yang paling dominan 

mempengaruhi transfer pelatihan adalah desain pelatihan. Dimana ketika 

perusahaan akan mengadakan pelatihan bagi para karyawan, perusahaan harus 

lebih memfokuskan untuk mendesain pelatihan yang di dalamnya terdapat materi 

atau teori, waktu pelatihan, metode yang akan digunakan, instruktur yang akan 

digunakan, dan fasilitas sebagai penunjang pelatihan itu sendiri sehingga pelatihan 

tersebut dapat diterapkan di dalam pekerjaan sehari- hari para peserta pelatihan. 
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4.2.7 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.2.7.1 Uji T 

Tabel 4.9 Uji T Desain Pelatihan 

Model T Sig. 

Constant ,063 ,950 

Total DP 11,009 ,000 

 

Hipotesis 1 

Ho 1 : Desai Pelatihan tidak berpengaruh positif  terhadap transfer pelatihan 

Ha 1 :  Desai Pelatihan  berpengaruh positif  terhadap transfer pelatihan 

 Dari hasil uji t pada tabel 4.12, variabel desain pelatihan terhadap transfer 

pelatihan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 yang menyatakan bahwa desain 

pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer pelatihan. 

Sedangkan nilai t-statistik sebesar 11,009 menunjukan bahwa desain pelatihan 

berpengaruh positif terhadap transfer pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa secara 

parsial desain pelatihan memiliki pengaruh signifikansi positif terhadap transfer 

pelatihan yang artinya 𝐻𝑎1 diterima. Hal yang sama juga dibuktikan oleh Grossman 

dan Salas (2011) yang menyimpulkan bahwa desain pelatihan secara signifikan 

berdampak pada proses pelatihan dan pada akhirnya mentransfer hasil-hasil pelatihan 

ke tempat kerja para peserta pelatihan 
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Tabel 4.10 Tabel Uji T Karakteristik Individu  

 
Model T Sig. 

Constant 1,048 ,297 

Total KI 9,752 ,000 

 

Hipotesis 2 

Ho2 : Karakteristik Individu tidak berpengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

Ho2 :  Karakteristik Individu berpengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

Dari hasil uji t pada tabel 4.13, variabel karakteristik individu terhadap 

transfer pelatihan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 yang menyatakan bahwa 

karakteristik individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer 

pelatihan. Sedangkan nilai t-statistik sebesar 9,752 menunjukan bahwa karakteristik 

individu berpengaruh positif terhadap transfer pelatihan. Hal ini membuktikan 

bahwa secara parsial karakteristik individu memiliki pengaruh signifikansi positif 

terhadap transfer pelatihan yang artinya 𝐻𝑎2 diterima.  

Peserta pelatihan harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan 

pengetahuan yang didapat selama program pelatihan untuk memfasilitasi proses 

transfer (Velada et al. 2007). Baldwin dan Ford (1988) menyatakan bahwa meretensi 

pembelajaran pada saat pelatihan menyebabkan penerapan dan pemeliharaan efek 

pelatihan pada pekerjaan. Agar keterampilan dapat ditransfer atau disalurkan, peserta 

pelatihan pertama kali harus mempelajari dan mempertahankan apa saja yang mereka 

dapat di dalam proses peatihan.  
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Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa motivasi meliputi bagaimana 

kepercayaan diri seseorang yang mengikuti program pelatihan (self-eficacy). Self-

efficacy, dapat didefinisikan sebagai penilaian individu percaya akan 

kemampuannya untuk melakukan tugas yang diberikan (Bandura, 1982 dalam 

Grossman dan Salas, 2011). Semakin tinggi self-efficacy peserta, maka mereka akan 

memiliki kemampuan untuk berhasil memperoleh keterampilan yang ditargetkan 

dan melakukan tugas-tugas yang diberikan. Sebaliknya, individu dengan self-

efficacy yang rendah lebih cenderung untuk mengurangi atau menghentikan usaha 

mereka (Robbins & Judge, 2009). 

Tabel 4.11 Uji T Lingkungan Kerja  

 
Model T Sig. 

Constant ,713 ,477 

Total DP 11,908 ,000 

 

Hipotesis 3 

Ho3: Lingkungan kerja tidak berpengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

Ha3:  Lingkungan kerja  berpengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

Dari hasil uji t pada tabel 4.12, variabel lingkungan kerja terhadap transfer 

pelatihan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 yang menyatakan bahwa 

lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer pelatihan. 

Sedangkan nilai t-statistik sebesar 11,908 menunjukan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap transfer pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa secara 
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parsial lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikansi positif terhadap transfer 

pelatihan yang artinya 𝐻𝑎3 diterima. 

Velada et al., (2007) mengidentifikasi umpan balik dan dukungan atasan 

sebagai dimensi dari lingkungan kerja. Umpan balik mencakup tanggapan dari 

manajemen tentang seberapa baik seseorang melakukan pekerjaannya (Holton et 

al., 2000). Dukungan atasan dapat digambarkan sebagai sejauh mana atasan 

mendukungan dan memperkuat penggunaan pengetahuan dan keterampilan yang 

baru dipelajari oleh peserta pelatihan pada pekerjaanya (Holton et al., 2000). Lalu 

Hua (2010) menambah faktor dukungan rekan kerja pada dimensi lingkungan kerja. 

Oleh karena itu sesuai hasil dari penelitian, semakin baik umpan balik, semakin 

positif dukungan atasan dan rekan kerja, maka semakin besar pula kemungkinan 

trnsfer pelatihan itu terjadi. 

4.2.7.2 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.12 Analisis R2 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,790a ,625 ,615 4,246 2,456 

a. Predictors: (Constant), TOTALLK, TOTALDP, TOTALKI 

b. Dependent Variable: TOTALTP 
 

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan SPSS menunjukkan 

besar nilai Adjusted R square sebesar 0.615, hal ini berarti 61,5% variabel transfer 

pelatihan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu desain pelatihan, 

karakteristik individu dan lingkungan kerja. Sedangkan, sisanya sebesar 38,5% 
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dijelaskan oleh faktor diluar model penelitian ini. Peneliti memakai nilai Adjusted 

R square dikarenakan, nilai adjusted R merupakan hasil dari pehitungan koefisien 

determinasi yang tidak melibatkan data data yang tidak normal. 

4.3 Implikasi Manajerial 

 Implikasi manajerial di dalam penelitian ini di ambil berdasarkan hasil 

perhitungan Average Value desain pelatihan, karakteristik individu, dan lingkungan 

kerja sebagai dasar implikasi manajerial dapat dilihat pada tabel 4.14, 4.15, dan 

4.16 Berikut: 

Tabel 4.13 Avarage Value Indikator Desain Pelatihan 

Variabel Indikator Average Value 

Desain 

Pelatihan 

(DP) 

Waktu pelatihan yang diberikan mencukupi 4,89 

Materi pelatihan sesuai dengan situasi kerja 4,38 

Pelatihan menyediakan instruktur yang 

berkompeten 

4,75 

Pelatihan memberikan praktik dan teori yang 

mencukupi  

4,51 

Fasilitas dalam pelatihan membantu proses belajar 4,61 

 

 Pada variabel desain pelatihan indikator materi pelatihan memiliki average 

value paling rendah dengan nilai 4,38, hal ini disebabkan karena sebagian besar 

responden memilih skala kecil untuk indikator materi pelatihan dalam hal ini 

permasalahan pelajaran atau materi yang diberikan/ disajikan di dalam pelatihan 
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dasar bank pada Bank DKI dianggap kurang sesuai dengan situasi kerja para peserta 

pelatihan, hal ini disebabkan oleh pelatihan dasar, jadi pelatihan dasar bank yang 

dilakukan lebih bersifat subjektif, sehingga tidak terdapat spesialisasi pekerjaan 

didalamnya sehingga tidak banyak keterampilan yang dapat ditransfer ke 

perkerjaan para peserta pelatihan. 

Tabel 4.14 Avarage Value Indikator Karakteristik Individu  

Variabel Indikator Average 

Value 

Karakteristik 

Individu 

(KI) 

Saya mampu untuk menggunakan keterampilan 

baru pada pekerjaan 

4,76 

Saya merasa memiliki qualifikasi yang tinggi 

untuk menerapkan pelatihan   

4,82 

Saya dapat menggunakan keterampilan baru 

dalam situasi sulit 

4,67 

Saya ingat topik utama pelatihan  4,99 

Saya memahami materi yang ada dalam 

pelatihan 

4,97 

Saya menerapkan keterampilan yang didapat 

dalam pelatihan ke pekerjaan sehari hari  

 

4.46 

 

Didalam variabel karakteristik individu, indikator “saya dapat menerapkan 

keterampilan yang didapat dalam pelatihan ke pekerjaan sehari hari” yang berarti 
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kemampuan kognitif untuk menerapkan pelatihan di dalam pekerjaan, memiliki 

avarage value paling rendah dengan nilai 4,46, oleh sebab itu Bank DKI perlu untuk 

membuat peraturan yang mewajibkan para karyawannya untuk menerapkan 

pelatihan ke tempat kerja, sehingga para karyawan merasa wajib untuk menerapkan 

keahlian atau keterampilan yang mereka dapat ke pekerjaan sehari hari. 

Tabel 4.15 Avarage Value Indikator Lingkungan Kerja 

Variabel Indikator Average 

Value 

Lingkungan 

Kerja 

(LK) 

Saya mengalami percakapan pasca-pelatihan 

dengan orang di lingkungan kerja tentang 

bagaimana meningkatkan kinerja 

 

4,92 

Saya mendapat penghargaan atas penerapan 

pelatihan (diadaptasi dari Haryatie, 2005) 

 

4,65 

Saya mendapat tanggapan dari orang-orang di 

lingkungan kerja tentang seberapa baik saya 

mengaplikasikan pelatihan di tempat kerja 

4,52 

Rekan kerja membantu saya ketika saya 

mengalami kesulitan menerapkan pelatihan 

5,04 

Rekan kerja saya mengajarkan beberpa hal 

tentang pelatihan 

4,80 
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Atasan saya memberi pekerjaan yang 

mengharuskan penerapan pelatihan di 

dalamnya. 

 

4.67 

 Atasan membantu saya ketika saya mengalami 

kesulitan menerapkan pelatihan 

4,97 

 

Di dalam variabel lingkungan kerja indikator “Saya mendapat tanggapan 

dari orang-orang di lingkungan kerja tentang seberapa baik saya mengaplikasikan 

pelatihan di tempat kerja” yang berarti umpan balik dari lingkungan kerja terhadap 

peserta pelatihan seusai mengikuti pelatihan, memiliki avarage value paling rendah 

dengan nilai 4,52. Dalam hal ini pihak manajemen sebaiknya menciptakan 

lingkungan kerja yang dapat memberi umpan balik yang positif agar dapat  

membantu dan memfasilitasi karyawan yang telah mengikuti pelatihan agar dapat 

menerapkan pelatihan di tempat kerja. Dengan cara membut peraturan yang 

mengharuskan penerapan keahlian yang didapat di pelatihan ke tempat kerja, dan 

memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak bisa menerapkan keahlian yang 

didapat di pelatihan ke pekerjaan sehari hari. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai transfer pelatihan dasar 

dasar bank yang dilakukan Bank DKI yang diikut sertakan oleh para karyawan baru 

Bank DKI, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel desain 

pelatihan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap transfer pelatihan 

di Bank DKI. 

2. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel karakteristik 

individu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap transfer pelatihan 

di Bank DKI. 

3. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan 

kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap transfer pelatihan di 

Bank DKI. 

5.2 Saran 

 Terkait pada hasil analisis yang menyatakan bahwa desain pelatihan, 

karakteristik individu  dan lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap 

transfer pelatihan, maka Peneliti memberikan beberapa saran kepada Bank DKI, 

dan bagi peneliti selanjutnya yaitu: 
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I. Bagi Bank DKI 

 Pihak manajemen sebaiknya menciptakan lingkungan kerja yang dapat memberi 

umpan balik yang positif agar dapat  membantu dan memfasilitasi karyawan 

yang telah mengikuti pelatihan agar dapat menerapkan pelatihan di tempat kerja. 

 Bank DKI perlu untuk membuat peraturan yang mewajibkan karyawannya untuk 

menerapkan pelatiahn yang mereka dapat ke pekerjaan sehari hari. 

 Bank DKI  dapat memberikan sanksi untuk para karyawan yang tidak dapat 

menerapkan pelatihan ke tempat kerja. 

 Bank DKI dapat meniadakan pelatihan dasar bank dan menyisipkan 

pengetahuan dasar bank didalam pelatihan yang dilakukan sesuai divisi para 

karyawan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. 

 Dikarenakan sebagian besar responden berumur 20- 25 tahun makan sebagian 

besar responden merupakan Gen Y yang berarti sebagian besar responden lebih 

kritis menyikapi sesuatu, oleh karena itu Bank DKI dapan membuat pelatihan 

yang memungkinkan para peserta pelatihan mendapat kesempatan untuk tanya 

jawab, sehingga materi pelatihan lebih dapat dimengerti dan diterima oleh 

peserta pelatihan. 

II. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengerucutkan penelitian dengan 

pelatihan yang lebih spesifik atau lebih objektif sehingga dapat menghasilkan 

hasil yang lebih akurat. 

 Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi lebih jauh 

tujuan tujuan pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan, akan lebih baik meneliti 
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pelatihan dengan tujuan untuk menambah keterampilan baru atau pelatihan alih 

tehnologi, bukan dengan pelatihan yang bertujuan sebagai reward bagi 

karyawan. 
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Lampiran 

 
Tabel 16 Hasil Uji Pre-test Reliabilitas Transfer Pelatihan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,899 6 

 
 

Tabel 2 Hasil Uji Pre-test Reliabilitas Desain Pelatihan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,740 5 

 
 

Tabel 3 Hasil Uji Pre-test Reliabilitas Karakteristik Individu 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,882 6 

 
 

Tabel 4 Hasil Uji Pre-test Reliabilitas Lingkungan Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,881 7 
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Tabel 5 Hasil Uji Pre-test Validitas Transfer pelatihan 

Correlations 

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TOTAL

TP 

TP1 

Pearson 

Correlation 

1 ,702** ,553** ,540** ,453* ,615** ,785** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,002 ,002 ,012 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

TP2 

Pearson 

Correlation 

,702** 1 ,646** ,514** ,336 ,584** ,774** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,004 ,069 ,001 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

TP3 

Pearson 

Correlation 

,553** ,646** 1 ,722** ,483** ,679** ,843** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000  ,000 ,007 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

TP4 

Pearson 

Correlation 

,540** ,514** ,722** 1 ,672** ,761** ,863** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,004 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

TP5 

Pearson 

Correlation 

,453* ,336 ,483** ,672** 1 ,674** ,735** 

Sig. (2-tailed) ,012 ,069 ,007 ,000  ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

TP6 

Pearson 

Correlation 

,615** ,584** ,679** ,761** ,674** 1 ,885** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

TOTALT

P 

Pearson 

Correlation 

,785** ,774** ,843** ,863** ,735** ,885** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabel 6 Hasil Uji Pre-test Validitas Desain Pelatihan 

Correlations 

 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 TOTALD

P 

DP1 

Pearson 

Correlation 

1 ,491** ,183 ,232 ,329 ,666** 

Sig. (2-tailed)  ,006 ,333 ,217 ,076 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

DP2 

Pearson 

Correlation 

,491** 1 ,347 ,417* ,418* ,788** 

Sig. (2-tailed) ,006  ,060 ,022 ,022 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

DP3 

Pearson 

Correlation 

,183 ,347 1 ,384* ,437* ,645** 

Sig. (2-tailed) ,333 ,060  ,036 ,016 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

DP4 

Pearson 

Correlation 

,232 ,417* ,384* 1 ,426* ,683** 

Sig. (2-tailed) ,217 ,022 ,036  ,019 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

DP5 

Pearson 

Correlation 

,329 ,418* ,437* ,426* 1 ,724** 

Sig. (2-tailed) ,076 ,022 ,016 ,019  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

TOTALD

P 

Pearson 

Correlation 

,666** ,788** ,645** ,683** ,724** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabel 7 Hasil Uji Pre-test  Validitas Karakteristik Individu 

Correlations 

 KI1 KI2 KI3 KI4 KI5 KI6 TOTAL

KI 

KI1 

Pearson 

Correlation 

1 ,637** ,621** ,515** ,601** ,755** ,855** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

KI2 

Pearson 

Correlation 

,637** 1 ,614** ,349 ,607** ,538** ,761** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,059 ,000 ,002 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

KI3 

Pearson 

Correlation 

,621** ,614** 1 ,449* ,574** ,650** ,812** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,013 ,001 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

KI4 

Pearson 

Correlation 

,515** ,349 ,449* 1 ,655** ,407* ,715** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,059 ,013  ,000 ,026 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

KI5 

Pearson 

Correlation 

,601** ,607** ,574** ,655** 1 ,571** ,831** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000  ,001 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

KI6 

Pearson 

Correlation 

,755** ,538** ,650** ,407* ,571** 1 ,827** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,000 ,026 ,001  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL

KI 

Pearson 

Correlation 

,855** ,761** ,812** ,715** ,831** ,827** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabel 8 Hasil Uji Pre-test  Validitas Lingkungan Kerja 

Correlations 

 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 TOTAL

LK 

LK1 

Pearson 

Correlation 

1 ,428* ,600** ,400* ,418* ,548** ,616** ,741** 

Sig. (2-tailed)  ,018 ,000 ,028 ,022 ,002 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK2 

Pearson 

Correlation 

,428* 1 ,463** ,450* ,339 ,404* ,305 ,628** 

Sig. (2-tailed) ,018  ,010 ,013 ,067 ,027 ,101 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK3 

Pearson 

Correlation 

,600** ,463** 1 ,492** ,706** ,737** ,632** ,861** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,010  ,006 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK4 

Pearson 

Correlation 

,400* ,450* ,492** 1 ,540** ,459* ,518** ,729** 

Sig. (2-tailed) ,028 ,013 ,006  ,002 ,011 ,003 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK5 

Pearson 

Correlation 

,418* ,339 ,706** ,540** 1 ,675** ,541** ,791** 

Sig. (2-tailed) ,022 ,067 ,000 ,002  ,000 ,002 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK6 

Pearson 

Correlation 

,548** ,404* ,737** ,459* ,675** 1 ,550** ,818** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,027 ,000 ,011 ,000  ,002 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

LK7 

Pearson 

Correlation 

,616** ,305 ,632** ,518** ,541** ,550** 1 ,783** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,101 ,000 ,003 ,002 ,002  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL

LK 

Pearson 

Correlation 

,741** ,628** ,861** ,729** ,791** ,818** ,783** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas Transfer Pelatihan 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,877 6 

 
 

Tabel 10 Hasil Uji Reliabilitas Desain Pelatihan 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,638 5 

 
 

Tabel 11 Hasil Uji Reliabilitas Karakteristik Individu 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,825 6 

 

 

Tabel 12 Hasil Uji Reliabilitas Lingkungan Kerja 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,856 7 
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Tabel 13 Hasil Uji Validitas Transfer Pelatihan 

 
Correlations 

 TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TOTAL

TP 

TP1 

Pearson 

Correlation 

1 ,650** ,557** ,596** ,359** ,653** ,804** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

TP2 

Pearson 

Correlation 

,650** 1 ,570** ,544** ,232* ,550** ,749** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

TP3 

Pearson 

Correlation 

,557** ,570** 1 ,653** ,421** ,657** ,829** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

TP4 

Pearson 

Correlation 

,596** ,544** ,653** 1 ,452** ,720** ,840** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

TP5 

Pearson 

Correlation 

,359** ,232* ,421** ,452** 1 ,516** ,627** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,011 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

TP6 

Pearson 

Correlation 

,653** ,550** ,657** ,720** ,516** 1 ,868** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

TOTAL

TP 

Pearson 

Correlation 

,804** ,749** ,829** ,840** ,627** ,868** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 120 120 120 120 120 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabel 14 Hasil Uji Validitas Desain Pelatihan 

 
Correlations 

 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 TOTALD

P 

DP1 

Pearson 

Correlation 

1 ,336** ,054 ,087 ,340** ,587** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,559 ,347 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 

DP2 

Pearson 

Correlation 

,336** 1 ,248** ,366** ,315** ,738** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,006 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 

DP3 

Pearson 

Correlation 

,054 ,248** 1 ,294** ,252** ,576** 

Sig. (2-tailed) ,559 ,006  ,001 ,006 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 

DP4 

Pearson 

Correlation 

,087 ,366** ,294** 1 ,398** ,630** 

Sig. (2-tailed) ,347 ,000 ,001  ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 

DP5 

Pearson 

Correlation 

,340** ,315** ,252** ,398** 1 ,683** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006 ,000  ,000 

N 120 120 120 120 120 120 

TOTALD

P 

Pearson 

Correlation 

,587** ,738** ,576** ,630** ,683** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 120 120 120 120 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabel 15 Hasil Uji Validitas Karakteristilk Individu 

 
Correlations 

 KI1 KI2 KI3 KI4 KI5 KI6 TOTAL

KI 

KI1 

Pearson 

Correlation 

1 ,526** ,478** ,369** ,453** ,681** ,778** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

KI2 

Pearson 

Correlation 

,526** 1 ,417** ,295** ,407** ,492** ,683** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

KI3 

Pearson 

Correlation 

,478** ,417** 1 ,404** ,477** ,580** ,764** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

KI4 

Pearson 

Correlation 

,369** ,295** ,404** 1 ,571** ,356** ,702** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

KI5 

Pearson 

Correlation 

,453** ,407** ,477** ,571** 1 ,280** ,714** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,002 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

KI6 

Pearson 

Correlation 

,681** ,492** ,580** ,356** ,280** 1 ,776** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,002  ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 

TOTAL

KI 

Pearson 

Correlation 

,778** ,683** ,764** ,702** ,714** ,776** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 120 120 120 120 120 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabel 16 Hasil Uji Validitas Lingkungan Kerja 

Correlations 

 LK1 LK2 LK3 LK4 LK5 LK6 LK7 TOTAL

LK 

LK1 

Pearson 

Correlation 

1 ,391** ,507** ,457** ,528** ,466** ,590** ,769** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 

LK2 

Pearson 

Correlation 

,391** 1 ,401** ,396** ,329** ,390** ,298** ,611** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 

LK3 

Pearson 

Correlation 

,507** ,401** 1 ,177 ,598** ,639** ,545** ,756** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,053 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 

LK4 

Pearson 

Correlation 

,457** ,396** ,177 1 ,416** ,342** ,462** ,635** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,053  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 

LK5 

Pearson 

Correlation 

,528** ,329** ,598** ,416** 1 ,636** ,522** ,790** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 

LK6 

Pearson 

Correlation 

,466** ,390** ,639** ,342** ,636** 1 ,519** ,783** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 

LK7 

Pearson 

Correlation 

,590** ,298** ,545** ,462** ,522** ,519** 1 ,775** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 

TOTAL

LK 

Pearson 

Correlation 

,769** ,611** ,756** ,635** ,790** ,783** ,775** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 120 120 120 120 120 120 120 120 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Tabel 17 Hasil Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 TOTALTP TOTALDP TOTALKI TOTALLK 

N 120 120 120 120 

Normal Parametersa,b 
Mean 27,39 23,13 28,66 33,56 

Std. Deviation 6,841 4,136 5,303 6,569 

Most Extreme Differences 

Absolute ,101 ,158 ,069 ,074 

Positive ,052 ,084 ,059 ,072 

Negative -,101 -,158 -,069 -,074 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,109 1,731 ,756 ,808 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,171 ,005 ,617 ,531 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
 

 
Tabel 18 Hasil Uji Normalitas dengan Nilai Resdidual 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 120 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 4,80460773 

Most Extreme Differences 

Absolute ,062 

Positive ,062 

Negative -,054 

Kolmogorov-Smirnov Z ,681 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,743 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Tabel 19 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant) -4,654 2,410  -1,931 ,056   

TOTALDP ,599 ,135 ,362 4,450 ,000 ,488 2,050 

TOTALKI ,202 ,125 ,157 1,616 ,109 ,343 2,914 

TOTALLK ,369 ,113 ,354 3,269 ,001 ,276 3,625 

a. Dependent Variable: TOTALTP 

 
Bagan 1 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 
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Tabel 20 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan metode Spearman’s Rho 

Correlations 

 TOTAL

DP 

TOTAL

KI 

TOTAL

LK 

Unstandar

dized 

Residual 

Spearman's 

rho 

TOTALDP 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,622** ,683** ,007 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,941 

N 120 120 120 120 

TOTALKI 

Correlation 

Coefficient 

,622** 1,000 ,799** -,022 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,813 

N 120 120 120 120 

TOTALLK 

Correlation 

Coefficient 

,683** ,799** 1,000 ,073 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,427 

N 120 120 120 120 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

,007 -,022 ,073 1,000 

Sig. (2-tailed) ,941 ,813 ,427 . 

N 120 120 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Tabel 21 Hasil Analisis Regresi Berganda 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -4,593 2,395  -1,918 ,058   

TOTALDP ,591 ,133 ,356 4,447 ,000 ,495 2,018 

TOTALKI ,182 ,123 ,141 1,475 ,143 ,348 2,878 

TOTALLK ,390 ,111 ,374 3,510 ,001 ,280 3,568 

a. Dependent Variable: TOTALTP 
 

Pengaruh Desain..., Fadjar Rilni, Ma.-IBS, 2015



106 
 

Tabel 24 Hasil Uji T Desain Pelatihan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,158 2,513  ,063 ,950 

TOTALDP 1,177 ,107 ,712 11,009 ,000 

a. Dependent Variable: TOTALTP 

 
 

Tabel 25 Hasil Uji T Krakateristik Individu 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,697 2,575  1,048 ,297 

TOTALKI ,862 ,088 ,668 9,752 ,000 

a. Dependent Variable: TOTALTP 

 
 

Tabel 26 Hasil Uji T Lingkungan Kerja 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,576 2,209  ,713 ,477 

TOTALLK ,769 ,065 ,739 11,908 ,000 

a. Dependent Variable: TOTALTP 
 

Tabel 27 Hasil Uji koefisien Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,790a ,625 ,615 4,246 2,456 

a. Predictors: (Constant), TOTALLK, TOTALDP, TOTALKI 

b. Dependent Variable: TOTALTP 
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Tabel 28 Hasil Uji statistik Deskriptif Desain Pelatihan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DP1 120 2 7 4,89 1,377 

DP2 120 1 7 4,38 1,507 

DP3 120 1 7 4,75 1,330 

DP4 120 2 7 4,51 1,100 

DP5 120 2 7 4,61 1,110 

Valid N (listwise) 120     

 
 

Tabel 29 Hasil Uji statistik Deskriptif Karakteristik Individu 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KI1 120 3 7 4,76 1,029 

KI2 120 2 7 4,82 1,004 

KI3 120 2 7 4,67 1,218 

KI4 120 2 7 4,99 1,411 

KI5 120 3 7 4,97 1,137 

KI6 120 1 7 4,46 1,396 

Valid N (listwise) 120     

 
Tabel 30 Hasil Uji statistik Deskriptif Lingkungan Kerja 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LK1 120 1 7 4,92 1,261 

LK2 120 2 7 4,65 1,150 

LK3 120 2 7 4,52 1,290 

LK4 120 2 7 5,04 1,305 

LK5 120 2 7 4,80 1,300 

LK6 120 2 7 4,67 1,311 

LK7 120 2 7 4,97 1,341 

Valid N (listwise) 120     
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