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QUOTES

“Everything is possible if you only believe in yourself”

-Typosayings

“All our dreams can come true, if we have courage to pursue them”

-Walt Disney

Peran Training..., NoviaAdhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



vii

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang saya banggakan dan cintai.

Pertama, Ibu Rusmiyati Wiryomiharjo. Wanita yang selalu mendidik anak-anaknya

dengan penuh cinta dan kasih sayang serta ketegasan. Terima kasih atas doa-doa yang

selalu dipanjatkan untuk saya dalam menghadapi kehidupan ini.

Kedua, Bapak AKBP Bani Riyanto. Sebagai seorang pemimpin terbaik untuk diri saya

yang tidak pernah lelah membimbing, mengajarkan dan memberi petunjuk yang terbaik

agar saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi yang dapat bermanfaat bagi keluarga,

agama, dan negara.

Peran Training..., NoviaAdhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



viii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT  yang Maha

Pengasih dan Maha Penyayang karena atas nikmat dan rahmat-Nya saya dapat

menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan

melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) dengan

konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di STIE Indonesia Banking School.

Dalam Penulisan skripsi ini banyak dukungan dan bantuan dari beberapa

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Mama dan Bapak yang tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan baik materil

ataupun non-materil. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang terus diberikan

selama ini yang tidak akan dapat terbayarkan dengan apapun di dunia ini. Mama dan

Bapak yang ingin melihat anaknya mempunyai kehidupan masa depan yang lebih

baik dengan pendidikan lebih baik darinya.

2. Bapak Sukirno Hadi, terima kasih untuk motivasi, dorongan, bimbingan dan

semangat yang telah diberikan untuk penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

3. Kakak-kakakku tersayang, Panji Yudha Harllyant, SE. Risky Adhie Wardhani, SIA

dan Rifki Supardiyanto, SH. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya untuk

tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan

untuk Baby Alvaro Hasta Ardiyant sebagai keponakan yang lucu, terima kasih selalu

menghibur penulis dengan tingkah lucunya.

4. Ibu Santi Rimadias, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu saya

dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan dan waktunya yang

tidak pernah lelah sehingga skripsi ini selesai. Dan juga kepada Bapak Dr. Whony

Peran Training..., NoviaAdhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



ix

Rofianto dan Bapak Drs. Atman Poerwokoesoemo, MM selaku dosen penguji yang

memberikan koreksian pada skripsi sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

5. Ibu Dr. Istianingsih Sastrodiharjo, SE, M.S.Ak, wanita paling inspiratif yang pernah

saya temui. Terima kasih Ibu, untuk pelajaran, bimbingan dan dukungan tentang

banyak hal yang telah diberikan dalam waktu singkat. Pertemuan singkat yang

memiliki manfaat sangat luar biasa dengan orang yang luar biasa juga.

6. Karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,  khususnya wilayah Jakarta yang telah

berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini dengan membantu penulis dalam

pengisian kuesioner penelitian.

7. Anugrah Tirta, SST. Par, terima kasih untuk waktu, dukungan dan motivasi yang

tidak pernah berhenti untuk penulis. Terima kasih waktunya yang tidak pernah lelah

dan bosan untuk menjadi pendengar setia dan pemberi saran untuk kelancaran

skripsi ini. Akhirnya skripsi ini selesai juga.

8. Sahabat-sahabatku tersayang, Meylinda Andriani, Amd. Kep, Tias Widiastuti, S.E,

Ayu Putri Pratiwi, S.Ikom dan Sita Hapsari, S.Sos yang senantiasa berbagi suka,

duka, canda dan tawa dengan penulis menemani kegalauan hati penulis tentang

skripsi ini, terima kasih banyak akhirnya bisa nyusul kalian juga punya gelar.

9. Teman-teman 2010: Ridho Handityo, Fadjar Rilni, Adrian Budiman, Bintoro Adhi

Subagio, Guniswan Dwi Putra terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya

selama ini. Terima kasih juga untuk teman-teman 2010 yang lainnya yang tidak

dapat disebutkan satu persatu.

10. Teman-teman magang Pertamina Lubricants 2014, Sarah Jehan, Farrah Fauziah, Alfi

Nuraini, Fadil dan Didit. Terima kasih pengalaman yang luar biasa sewaktu magang

di PT. PL, canda dan tawa, suka maupun duka yang sudah kalian berikan selama

magang. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Ibu Amalia dan Bapak Saptiadi yang

Peran Training..., NoviaAdhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



x

selalu memberikan waktu untuk menyelesaikan skripsi ditengah sibuknya

penyusunan job description.

11. Kakak dan teman HMPS Manajemen, Denis Wajong, Serly Everstin, Anissa

Sumintapura, Lia Fatimah, Geliana Garfini, Shindy Mora, Ilham Ridha, Zhazha

Rumaysha, Cahyo Kusumo untuk waktu dan pengalaman keorganisasian yang luar

biasa. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ayu Larasati Kemalaputri

yang telah membantu dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi

ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna karena

keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Meskipun demikian, penulis berusaha

semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Oleh

karena itu penulis menerima kritik ataupun saran yang membangun untuk kesempurnaan

skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi penulis dan

seluruh pihak yang berkepentingan yang memanfaatkan skripsi ini untuk kepentingan

akademik dalam bidang manajemen sumber daya manusia.

Peran Training..., NoviaAdhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



xi

ABSTRACT

Basically, the work environment is supporting to increased of employee

performance. Good working environment and comfortable can support employees to

work more effectively with fast, precise, focused and carefully so that employees are not

easily stressed, bored, and stay motivated in their duties that will ultimately lead to

improvements in the performance of the employee and the company.

This research is categorized as survey research with descriptive analysis method

by taking sample and using questionnaire as the main data. The sample in this research

is frontline employees of PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta. The respondents are

chosen by using nonprobability sampling and purposive sampling techniques. The results

of analysis using Structural Equation Modeling (SEM) and its result would be

summarized as below:

1. There are positive and significant influence between training toward employee

performance at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

2. There are positive and significant influence between empowerment toward

employee performance at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

3. Reward has positive and significant influence toward employee performance at

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

4. There are positive and significant influence between supportive management

toward employee performance at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

5. Service technology has positive and significant influence toward employee

performance at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.

Keywords: Training, Empowerment, Reward, Supportive Management, Service

Technology, Employee Performance.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti saat ini, perusahaan dari berbagai jenis industri di tuntut

untuk mampu bersaing. Dengan manajemen yang baik sebuah perusahaan akan mampu

bersaing dengan perusahaan lain melalui peningkatan efektivitas perusahaannya. Sumber

daya manusia merupakan faktor dan aset yang paling penting untuk sebuah perusahaan.

Sumber daya manusia yang memiliki peran sebagai subjek pelaksana sebuah kebijakan

dan kegiatan operasional suatu perusahaan harus sangat diperhatikan dan dipelihara

dengan baik. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti modal, metode dan

mesin tidak bisa memberikan hasil yang optimal jika tidak di dukung oleh sumber daya

manusia yang mempunyai kinerja yang optimum. Douglas (2000) menjelaskan bahwa

perusahaan membutuhkan karyawan yang mempunyai kinerja (job performance) yang

tinggi.

Memperhatikan dan memelihara sumber daya manusia (SDM) pada era globalisasi

seperti saat ini merupakan suatu upaya yang harus dilakukan dan harus dicapai oleh

perusahaan. Upaya yang harus dicapai adalah dengan meningkatkan kualitas sumber

daya manusia yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya kualitas sumber

daya manusia tersebut diharapkan dapat lebih produktif dan profesional sehingga dapat

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan standar kerja

yang ditetapkan. Kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan profesional

akan mampu meningkatkan kinerja sehingga diharapkan dapat lebih memuaskan sesuai

dengan standar kerja yang telah ditetapkan.
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Menurut Boshoff dan Allen (2000) bahwa terdapat variabel yang diyakini dapat

mendukung kinerja karyawan dari industri jasa yaitu, employee reward, teamwork,

empowerment, staff training, customer complaint handling procedures, role ambiguity,

dan role conflict.. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Masoud dan Hmeidan (2013)

banyak faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, salah satu faktor yang dapat

dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah persepsi lingkungan kerja seperti training,

empowerment, motivation, supportive management dan service technology. Dengan

lingkungan kerja yang mendukung karyawan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya

melalui rasa aman dan nyaman yang diciptakan melalui lingkungan kerja yang

mendukung.

Persepsi merupakan proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan

kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka.

Meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang

obyektif (Robbins, 2002). Program pelatihan yang intensif perlu dilaksanakan oleh

perusahaan agar memiliki sumber daya manusia yang memiliki kinerja optimal. Dengan

adanya kegiatan pelatihan, karyawan memiliki kesempatan untuk menyerap pengetahuan

atau nilai-nilai baru, sehingga dengan pengetahuan baru tersebut para karyawan dapat

meningkatkan profesinya dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pelatihan merupakan

suatu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan merupakan hal

yang sangat penting yang dapat dilakukan oleh organisasi tersebut memiliki tenaga kerja

yang pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) dapat

memenuhi kebutuhan organisasi di masa kini dan di masa yang akan datang. Dengan

kemampuan kerja yang memadai karyawan diharapkan dapat mengatasi segala

permasalahan pekerjaan sehingga tugas pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih baik.
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Kemampuan (ability) baik pengetahuan atau keterampilan merupakan komponen penting

dalam mencapai kinerja.

Robbins (2002) mengungkapkan bahwa kemampuan mempengaruhi langsung tingkat

kinerja dan kepuasan seorang karyawan lewat kesesuaian kemampuan pekerjaan. Untuk

mencapai kinerja yang memuaskan diperlukan kemampuan profesional dan untuk

mencapainya harus melalui beberapa tahapan atau kondisi. Pendidikan formal masih

belum memadai untuk mencapai kemampuan yang profesional. Untuk itu kemampuan

SDM karyawan harus diberdayakan melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan.

Dengan kemampuan kerja yang memadai diharapkan memberikan implikasi terhadap

peningkatan kinerja karyawan sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara efektif,

efisien, dan profesional.

Dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan, menurut Masoud dan Hmeidan

(2013) variabel lingkungan kerja bukan hanya pelatihan tetapi juga terdapat empat

dimensi lainnya yaitu empowerment, motivation, supportive management dan service

technology. Empowerment merupakan suatu proses seorang karyawan atau individu

untuk berfikir, berperilaku dan mengambil tindakan serta mengendalikan pekerjaan

mereka dalam mengambil keputusan dengan cara atau kebijakannya sendiri.

Empowerment merupakan keadaan dimana seorang karyawan dapat menentukan dan

mengambil keputusan untuk menggunakan perasaannya sendiri dalam menentukan

nasibnya sendiri. Menurut Wright & Kim (2004) dalam Masoud dan Hmeidan (2013),

perusahaan berkembang melihat bahwa empowerment merupakan suatu aset yang unik

yang mampu meningkatkan kinerja karyawannya dan dapat dijadikan sebagai

keunggulan mutlak yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk dapat digunakan dengan baik,

Kruja and Oelfke (2009) dalam Masoud dan Hmeidan (2013) menyatakan bahwa
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pemberdayaan atau penggunaan perasaan dan intiusi karyawan diperlukan komitmen,

dukungan dan pemahaman tentang sesuatu yang perlu diselesaikan.

Variabel lain dari lingkungan kerja yang dapat mendukung kinerja karyawan,

menurut Masoud dan Hmeidan (2013) adalah motivation. Pada variabel ini peneliti

melakukan penyesuaian dengan merubah menjadi reward. Reward merupakan peran

yang penting dalam mendukung keberhasilan sebuah perusahaan yang dianggap dapat

meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Bowen & Johnston (1999) dalam Ashill et al.,

(2008), reward bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, tetapi juga

mampu memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Menurut Manolopoulos (2008)

menyatakan bahwa ada dua jenis motivator (ekstrinsik dan intrinsik) yang akan

mempengaruhi motivasi kerja karyawan di tempat kerja. Insentif non finansial

merupakan jenis motivator intrisik, sedangkan insentif finansial merupakan jenis

motivator ekstrinsik. Dengan menggunakan bonus atau reward perusahaan belajar

memahami bagaimana cara meningkatkan kinerja karyawannya dengan menggunakan

pengaruh reward dalam merubah persepsi karyawan akan perilaku, kebiasaan dan kinerja

mereka.

Supportive management sangat dibutuhkan pada suatu organisasi atau perusahaan.

Supportive management akan membantu meningkatkan keberhasilan dan komitmen

karyawan pada suatu organisasi. Kebijakan organisasi, cara dan praktik yang mendukung

yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk membantu meningkatkan

kesejahteraan karyawan dianggap dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut, hal ini

dikemukakan oleh Eisenberger et al., (2001) dalam Masoud dan Hmeidan (2013).

Service technology yang terus berkembang membantu karyawan dalam melakukan

pekerjaannya. Service technology yang mendukung dapat mempermudah dan

mempercepat karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Gummesson
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(1994) dalam Masoud dan Hmeidan (2013) bukan hanya teknologi yang canggih dan

terus berkembang, tetapi juga dibutuhkan tenaga atau sumber daya manusia yang ahli

dan tepat untuk sebuah organisasi. Dengan kemajuan teknologi, karyawan akan lebih

produktif dan profesional dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sehingga dengan

penggunaan teknologi kinerja karyawan akan terus membaik. Pihak manajemen

perusahaan harus banyak memberikan perhatian dan usahanya untuk meningkatkan

kinerja dan kesejahteraan karyawan. Pengelolaan SDM yang baik akan memberikan

kemajuan yang signifikan bagi perusahaan.

Karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. merupakan salah satu aset penting

yang memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan kegiatan usaha PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk. dalam upaya menjadi lembaga keuangan pada industri perbankan

yang lebih baik. Melalui karyawan tersebut, kegiatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

dapat terlaksana dengan baik, dengan profesionalitas karyawan yang dimiliki bank

tersebut maka karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. mampu meraih prestasi dan

kinerja yang baik dalam pekerjaannya.

Berdasarkan artikel yang dimuat oleh kompas.com PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

sebagai lembaga keuangan yang termasuk dalam kategori aset terbesar di Indonesia pada

semester I tahun 2014 dengan total aset mencapai Rp 674,74 triliun dalam melakukan

kegiatan kerjanya berusaha untuk menekankan kepada seluruh sumber daya manusia

yang dimilikinya untuk tetap dapat mencapai kinerja yang baik, hal tersebut bukan hanya

dirasakan oleh individu atau karyawan saja tetapi juga dirasakan oleh perusahaan yang

bersangkutan.

Dalam usaha mencapai kinerja yang baik tersebut tidaklah mudah, proses dan

kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dipengaruhi oleh berbagai

faktor diantaranya faktor individu dimana hubungan antar karyawan dapat terjalin secara
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baik atau tidak, kerjasama sesama karyawan dalam satu bagian, lain bagian maupun

dengan atasan. Dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yang kegiatan utamanya

bergerak disektor industri jasa khususnya jasa keuangan atau perbankan sangat erat

hubungannya dengan konsumen sebagai pengguna jasa yang disebut sebagai nasabah.

Karyawan frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. harus mampu melayani

nasabahnya dengan baik, menanggapi keluhan dan berbagai masalah nasabah dengan

baik, cermat dan tepat dalam penanganannya. Hal ini menuntut karyawan untuk memiliki

pengetahuan yang luas, berpengalaman serta keahlian dan kemampuan yang dapat

diperoleh melalui program pelatihan yang diberikan oleh bank tersebut.

Kemampuan dasar dalam dunia perbankan dapat diperoleh karyawan melalui

pelatihan yang diberikan sebelum memulai pekerjaan, baik melalui in class training

maupun on the job training. Dengan program pelatihan karyawan frontline dianggap siap

dan mampu melayani nasabahnya. Program pelatihan juga dapat dilakukan sebagai

program pengembangan karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan program

pelatihan yang diharapkan dapat dijadikan kemampuan dan pengetahuan tambahan bagi

karyawan frontline, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. membekali karyawannya untuk

dapat bekerja dengan baik dan mampu menjawab masalah-masalah nasabahnya sehingga

akan terciptanya lingkungan kerja yang nyaman yang akan meningkatkan kinerja

karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Lingkungan kerja yang baik dan nyaman juga dapat tercipta melalui empowerment,

reward, supportive management, dan service technology. Lingkungan kerja karyawan

akan tercipta melalui employee empowerment dengan memberikan kebebasan untuk

melakukan pengambilan keputusan. Kebebasan tersebut didasari atas kemampuan dan

pengetahuan yang telah didapat melalui program pelatihan. Pada PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk. pemberdayaan karyawan dilakukan dalam hal karyawan frontline dapat
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mengatasi masalah dan keluhan yang dimiliki oleh nasabahnya. Dengan kebebasan

memberikan saran dan solusi kepada nasabahnya, karyawan frontline akan merasa

nyaman dengan pekerjaannya sehingga dengan menyelesaikan masalah nasabahnya

kinerja karyawan frontline akan meningkat.

Reward, motivasi dan manajemen yang baik juga dapat mendukung terciptanya

lingkungan kerja yang baik dan nyaman. Reward dapat tercipta baik secara finansial

maupun non finansial. Manajemen yang mendukung dan pemimpin yang dapat

mendukung serta membantu pekerjaan karyawannya merupakan suatu wujud motivasi

non finansial yang didapat. Dengan dukungan dan motivasi yang didapat melalui

pemimpin dan manajemen yang mendukung akan menjadikan sebuah motivasi bagi

karyawannya. Dengan meningkatnya reward karyawan tersebut, karyawan akan lebih

termotivasi dalam menjalankan pekerjaannya sehingga lebih fokus dan lebih produktif

dalam bekerja. Produktifitas pekerja yang terus meningkat akan menciptakan dan

meningkatkan kinerja karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Perbankan di Indonesia terus berkembang, dengan berkembangnya industri jasa

perbankan akan menuntut berkembangnya service technology yang mendukung

pekerjaannya. Kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk. dapat membantu karyawan dalam melaksankan tugasnya sehingga pekerjaan dapat

terselesaikan secara efisien dan efektif. Dengan terselesaikannya tugas dan tanggung

jawab karyawan dengan baik maka hal ini menunjukkan kinerja yang baik bagi

karyawan tersebut. Bantuan service technology sangat dibutuhkan untuk kegiatan PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam kegiatan sehari-hari. Apabila terjadi kerusakan

ataupun sistem offline akan mempersulit dalam melakukan pekerjaannya. Service

technology yang mendukung juga harus didukung oleh tenaga kerja yang mendukung.

Sehingga penggunaan teknologi yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
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juga memiliki kegunaan atau manfaat yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang

selaras yang akan meningkatkan kinerja karyawannya khususnya karyawan fronline.

Dengan training programme yang diberikan, employee empowerment, reward,

supportive management dan service technology yang mendukung maka akan tercipta

lingkungan kerja yang nyaman bagi karyawannya. Dengan lingkungan kerja yang

nyaman tersebut karyawan akan lebih fokus dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya

khususnya dalam menangani keluhan dan masalah nasabah. Lingkungan kerja yang

tercipta tersebut membantu karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Apabila

lingkungan kerja tidak mendukung maka karyawan tidak tenang dan nyaman dalam

melakukan kegiatannya sehingga akan menurunkan kinerja karyawan. Misal karyawan

tidak dapat menangani keluhan nasabahnya dengan baik, maka akan merasa tidak

nyaman dan gelisah dalam kerjanya sehingga tidak produktif yang dalam jangka panjang

dapat menyebabkan penurunan kinerja karyawan.

Dengan adanya fenomena yang terjadi diperusahaan ini yang berkaitan dengan

lingkungan kerja dari para karyawan frontline yang akan berdampak pada kurang

maksimal kinerja karyawan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehingga berdasarkan

uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut tentang “Peran Training, Empowerment, Reward, Supportive

Management, serta Service Technology Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan

Frontline Kriya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta.”

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah mengenai pentingnya

lingkungan kerja, maka perusahaan harus lebih memperhatikan dan mengawasi kondisi

lingkungan kerja karyawan terutama pada karyawan frontline agar dapat meningkatkan
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kinerja karyawan. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan yang dilakukan oleh karyawan

bank yang bergerak dibidang jasa lebih banyak dihadapkan oleh konsumen. Karyawan

frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. lebih banyak dihadapkan dengan

masalah dan keluhan nasabah yang menjadi rutinitas kegiatanya. Rutinitas tersebut akan

membat karyawan menjadi bosan dan jenuh apabila kondisi lingkungan kerjanya tidak

mendukung. Karyawan yang merasa aman dan nyaman saat berada di lingkungan kerja

akan memiliki semangat kerja yang tinggi dan akan bekerja dengan lebih giat agar dapat

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya sehingga kinerja karyawan tetap terjaga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah training berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan frontline

pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.?

2. Apakah empowerment berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.?

3. Apakah reward berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan frontline

pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.?

4. Apakah supportive management berpengaruh positif terhadap kinerja

karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.?

5. Apakah service technology berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.?

6. Variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi kinerja karyawan

pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.?
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya ruang lingkup obyek penelitian dan agar penelitian ini dapat

berfokus pada permasalahan yang ingin diteliti, maka peneliti dapat berfokus pada pokok

permasalahan yang ingin diteliti dengan cara menetapkan batasan penelitian sebagai

berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. di

Jakarta. Hal ini dilakukan karena sebagai bank dengan aset terbesar PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk. harus mampu mengelola asetnya dengan

baik, salah satu aset yang harus dikelola dengan baik adalah sumber daya

manusia. Pengelolaan sumber daya manusia dengan baik, dapat

diwujudkan melalui kinerja karyawan yang baik.

2. Penelitian hanya dilakukan terhadap karyawan frontline yang mengikuti

program kriya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang termasuk

dalam kategori karyawan frontline yang mengikuti program kriya menurut

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah customer service dan teller,

karena karyawan pada bagian ini adalah karyawan yang berhadapan

langsung dengan pelanggan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ditujukan untuk mempermudah mencapai beberapa sasaran-

sasaran tujuan sebagai landasan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah training berpengaruh positif

terhadap kinerja karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk.
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2. Untuk menguji dan menganalisis apakah empowerment berpengaruh

positif terhadap kinerja karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk.

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah reward berpengaruh positif

terhadap kinerja karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk.

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah supportive management

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan frontline pada PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk.

5. Untuk menguji dan menganalisis apakah service technology berpengaruh

positif terhadap kinerja karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk.

6. Untuk menguji dan menganalisis variabel manakah yang paling dominan

mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak

terkait seperti:

1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

bagi pihak manajemen dalam merumuskan kebijakan pada PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk. terutama mengenai lingkungan kerja yang diharapkan dapat

meningkatkan kinerja karyawan khususnya karyawan frontline.
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2. Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi

bahan referensi dan pembelajaran bagi pembaca untuk melakukan penelitian-

penelitian lain khususnya dalam bidang kajian lingkungan kerja dan kinerja

karyawan.

1.5.2 Manfaat Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan

ilmu pengetahuan, khususnya dalam Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia melalui

temuan-temuan yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti

empiris pada penelitian di masa yang akan datang khususnya menyangkut pengaruh

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab

yang akan menguraikan isi skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah

sebagai berikut

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan

dimana permasalahan didalam penelitian ini berasal dari persepsi lingkungan kerja

terhadap kinerja karyawan di perusahaan tersebut.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini menguraikan tentang beberapa teori mengenai

variabel-variabel yang diteliti seperti lingkungan kerja dan kinerja karyawan serta

diuraiakan pada kerangka pemikiran, hipotesis dan operasionalisasi variabel.
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Bab III Metodologi Penelitian: Bab ini menguraikan variabel-variabel penelitian

beserta definisi operasionalnya, penentuan jumlah sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Bab ini menguraikan isi pokok dari penelitian yang

berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dari pembahasannya sehingga dapat

diketahui hasil analisa yang diteliti mengenai hasil pembuktian hipotesis sampai dengan

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Bab V Penutup: Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil pembahasan penelitian dan

saran-saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil penelitian yang dilakukan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Sumber Daya Manusia

Dalam perusahaan, bagian HRD (Human Resource Departement) atau personalia

memiliki andil yang paling besar dalam memberikan perhatian yang khusus bagi

karyawannya. Namun sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan membahas lebih

dahulu mengenai pengertian manajemen, kemudian membahas pengertian manajemen

sumber daya manusia itu sendiri.

Dalam bukunya yang berjudul “Principles Of Management” Terry (2000)

mendefenisikan bahwa “Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan dengan

memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya”. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu: men, money,

methode, materials, machines, dan market. Unsur men (manusia) ini berkembang

menjadi suatu ilmu manajemen yang disebut Manajemen Sumber Daya Manusia atau

disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari men power management. Manajemen

yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau

manajemen personalia.

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Umar (2005) yaitu:

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian

yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia, yang bertugas mengelola

unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya”.
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Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Mathis dan Jackson (2008) adalah

rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan

bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut pendapat Ivancevich (2008) bahwa Manajemen Sumber

Daya Manusia yang secara khusus diisi dengan program yang bersangkutan dengan

orang-karyawan yang dilakukan dalam fungsi organisasi yang paling efektif

memfasilitasi penggunaan orang (karyawan) untuk mencapai tujuan organisasi dan

individu. Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa teori yang dikemukan bahwa,

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan serangkaian  tugas yang terkait

dengan upaya-upaya memperoleh karyawan, melatih, mengembangkan, memotivasi,

mengorganisasikan dan memelihara karyawan sebuah perusahaan sampai suatu ketika

terjadi pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa

manajemen secara garis besar menitikberatkan pada aspek manusia dalam hubungan

kerja dengan tidak melupakan faktor lainnya. Sedangkan, Manajemen Sumber Daya

Manusia menitikberatkan pada bagaimana mengelola karyawan sebagai aset utama

perusahaan karena keberhasilan perusahaan tergantung dari kinerja efektif dari karyawan

itu sendiri.

2.1.2 Fungsi Sumber Daya Manusia

Setelah melihat uraian tentang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM),

terlihat bahwa MSDM memiliki tiga aspek utama. Hal tersebut meliputi, Umar (2005):

2.1.2.1 Fungsi Manajerial dari Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi Manajerial adalah fungsi yang mempunyai wewenang kepemimpinan

terhadap sumber daya manusia lain. Dalam hal ini direktur, kepala bagian, atau

supervisor adalah orang-orang yang mempunyai posisi manajerial yang menjalankan

Peran Training..., NoviaAdhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



16

fungsi-fungsi dari manajemen yang merupakan suatu proses kegiatan yang didalamnya

terdiri atas proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap

karyawan pada suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara

efektif dan efisien. Kelima fungsi ini merupakan suatu sistem yang saling terkait dan

berlangsung secara terus-menerus. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan yaitu usaha untuk memikirkan dan menetapkan sebelumnya

tentang apa yang akan ditempatkan guna mengurus suatu hasil yang diinginkan.

Jadi, jelaslah disini bahwa betapa besarnya peranan perencanaan dalam

manajemen. Lebih jauh lagi, Manajemen Sumber Daya Manusia akan

membantu pencapaian tujuan organisasi karena dengan adanya perencanaan

sumber daya manusia akan melancarkan aktivitas perusahaan secara efektif dan

efisien.

b. Pengorganisasian yaitu rangkaian usaha pengelompokan kegiatan-kegiatan yang

diwadahkan dalam unit kerja untuk melaksanakan rencana dan menetapkan

hubungan antarunit kerja secara horisontal dan vertikal. Perlu diingat bahwa

dalam fungsi ini, orang-orang ditempatkan dalam setiap unit tertentu adalah

mereka yang mempunyai kemampuan pada bidang tersebut agar tugas diberikan

dapat tercapai seperti perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Penyusunan adalah fungsi manajemen berupa penyusunan sumber daya manusia

pada suatu organisasi, dimulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan

sampai pada usaha agar setiap karyawan dapat memberi daya guna maksimal

bagi organisasi. Jadi, fungsi penyusunan ini adalah suatu usaha untuk mengisi,

memilih, dan menyusun sumber daya manusia dalam struktur yang telah

dibentuk pada tahap pengorganisasian.
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d. Pengarahan yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha

memberikan bimbingan, saran, perintah, dan pengarahan kepada sumber daya

manusia dalam melaksanakan tugasnya masing-masing agar tugas yang

diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah

ditetapkan.

e. Pengawasan yaitu rangkaian usaha pengawasan baik secara langsung maupun

tidak langsung terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi untuk

menjamin agar setiap pekerjaan berlangsung sesuai dengan rencanan, dalam arti

jika terjadi penyimpangan segera diambil langkah-langkah konkret.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, pihak manajemen dapat diartikan suatu usaha

untuk mencapai suatu tujuan melalui penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki

untuk saling bekerja sama dan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Hal ini

membuktikan bahwa manajemen tidak akan terlaksana tanpa adanya sumber daya

manusia.

2.1.2.2 Fungsi Operasional dari Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi Operasional adalah fungsi yang tidak memiliki wewenang perintah

melainkan hanya menerima tugas dan menjalankan dibawah pengawasan fungsi

manajerial. Fungsi-fungsi tersebut masing-masing telah dijelaskan, selanjutnya akan

diuraikan tentang fungsi kedua dari Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut yang

meliputi meliputi:

a. Fungsi Pengadaan (Procurenment) yaitu fungsi untuk memperoleh tenaga kerja

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang terpenting disini adalah kualitas

sumber daya manusia yang diterima sesuai dengan kebutuhan akan tugas yang

hendak dilaksanakan.
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b. Fungsi Pengembangan (Development Function) adalah suatu fungsi yang

berusaha untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sudah

diterima. Hal ini perlu diperhatikan mengingat tidak semua sumber daya

manusia yang diterima oleh perusahaan, sekaligus terampil untuk

menyelesaikan tugas serta memiliki disiplin kerja sebagaimana yang

diharapkan. Perubahan teknologi dan lingkungan organisasi merupakan aspek

penting yang menuntut manajer agar mengembangkan kemampuannya secara

terus-menerus, khususnya dalam bidang manajemen.

c. Pemberian Balas Jasa (Compensation Function) adalah usaha untuk menghargai

usaha karyawan terutama secara nyata menunjukkan hasil keringat yang baik

berdasarkan penilaian yang objektif. Pemberian balas jasa yang tidak adil atau

tidak merata akan menyebabkan rendahnya motivasi bagi karyawan yang pada

akhirnya menyebabkan turunnya kinerja disebabkan mereka kurang

diperlakukan secara adil oleh pimpinan sehingga menjadi malas dan tidak rela

menyumbangkan segala potensi yang dimilikinya secara maksimal terhadap

pencapaian tujuan organisasi.

d. Fungsi Integrasi (Integration Function) adalah usaha untuk menyelaraskan

antara tujuan perusahaan dengan tujuan individu maupun kelompok yang ada

dalam organisasi. Pentingnya fungsi ini mengingat motivasi setiap individu

untuk bergabung dalam perusahaan dengan tujuan individu atau kelompok yang

ada dalam suattu perusahaan bervariasi sehingga perlu untuk diselaraskan. Bila

dijalankan dengan baik, fungsi ini dapat meningkatkan semangat kerja dan

kinerja karyawan.
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e. Fungsi Pemeliharaan (Maintenance Function), yaitu usaha untuk sedapat

mungkin memperbaiki kondisi-kondisi kerja sehubungan dengan kelima fungsi

operasional dalam Manajemen Suber Daya Manusia.

f. Fungsi Separasi (Separation Function) merupakan fungsi operasional

Manajemen Sumber Daya Manusia yang terakhir. Jika fungsi pertama adalah

pengadaan pekerja, fungsi ini adalah sebaliknya yaitu menyangkut pada fungsi

pemberhentian atau memberi pension kepada pekerja yang sudah ada demi

mempertahankan kinerja perusahaan.

Berkaitan dengan uraian diatas, baik fungsi manajerial maupun fungsi operasional

menunjukkan bahwa keduanya merupakan suatu sistem yang tidak dapat terpisahkan.

Kedua sistem ini harus dapat dijalankan dan dikembangkan secara selaras agar tujuan

organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2.1.2.3 Peranan dan kedudukan Manajemen Sumber Daya manusia

Hingga saat ini belum ada perusahaan yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya

tanpa memerlukan sumber daya manusia. Terdapat kecenderungan bahwa semakin besar

suatu perusahaan, semakin besar pula kebutuhan sumber daya manusianya. Hal ini dapat

kita lihat dalam praktik dunia bisnis. Walaupun suatu perusahaan sudah menggunakan

mesin yang berteknologi tinggi, modern, serta otomatis, perusahaan tetap saja

membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dalam jumlah yang harus memadai.

Sumber daya manusia yang terampil hanya akan didapatkan jika perusahaan mau

bertanggung jawab untuk mengembangkan para pekerjanya dengan melaksanakan

aktivitas yang mendukung peningkatan kompetensi karyawan.
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2.1.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia harus dikembangkan

dan dipelihara agar semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang. Kegiatan sumber

daya manusia merupakan bagian proses manajemen sumber daya manusia yang paling

sentral dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan

tersebut akan berjalan lancar apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen sumber

daya manusia.

Menurut Barry Cushway (1994) dalam Ardana (2012) tujuan manajemen sumber

daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Memberikan saran kepada manajemen tentang kebijakan SDM guna memastikan

organisasi memiliki tenaga kerja yang bermotivasi tinggi dan berkinerja tinggi

serta dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi perubahan.

2. Memelihara dan melaksanakan kebijakan dan prosedur SDM untuk mencapai

tujuan organisasi.

3. Mengatasi krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pegawai agar tidak

adanya  gangguan dalam mencapai tujuan organisasi.

4. Menyediakan sarana komunikasi antar karyawan dengan manajemen organisasi.

5. Membantu perkembangan arah dan strategi organisasi secara keseluruhan,

dengan  memperhatikan segi-segi SDM.

6. Menyediakan bantuan dan menciptakan kondisi yang dapat membantu manajer

lini  dalam mencapai tujuan.

2.2 Persepsi

Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan

indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski
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demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif

(Robbins, 2002). Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap

stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk ke dalam

otak, kernudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru

kemudian dihasilkan persepsi.

Menurut Walgito (2004), proses terjadinya persepsi tergantung dari pengalaman

masa lalu dan pendidikan yang diperoleh individu. Proses pembentukan persepsi

dijelaskan oleh Feigi dalam Yusuf (1991) sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang

diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi

seleksi yang berinteraksi dengan interpretation, begitu juga berinteraksi dengan closure.

Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung

proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting.

Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan

yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang

bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara

menyeluruh.

2.2.1 Faktor Penyebab Masuknya Stimulus

Menurut Notoatmodjo (2005), ada banyak faktor yang akan menyebabkan

stimulus masuk dalam rentang perhatian seseorang. Faktor tersebut dibagi menjadi dua

bagian besar yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor

yang melekat pada objeknya, sedangkan faktor internal adalah faktor yang terdapat pada

orang yang mempersepsikan stimulus tersebut.
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2.2.1.1. Faktor Eksternal

a. Kontras

Cara termudah dalam menarik perhatian adalah dengan membuat kontras baik warna,

ukuran, bentuk atau gerakan.

b. Perubahan Intensitas

Suara yang berubah dari pelan menjadi keras, atau cahaya yang berubah dengan

intensitas tinggi akan menarik perhatian seseorang.

c. Pengulangan (repetition)

Dengan pengulangan, walaupun pada mulanya stimulus tersebut tidak termasuk dalam

rentang perhatian kita, maka akan mendapat perhatian kita.

d. Sesuatu yang baru (novelty)

Suatu stimulus yang baru akan lebih menarik perhatian kita daripada sesuatu yang

telah kita ketahui.

e. Sesuatu yang menjadi perhatian orang banyak

Suatu stimulus yang menjadi perhatian orang banyak akan menarik perhatian

seseorang.

2.2.1.2 Faktor Internal

a. Pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat

berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang kita peroleh. Pengalaman masa lalu

atau apa yang telah dipelajari akan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi.

b. Harapan (expectation) terhadap sesuatu akan mempengaruhi persepsi terhadap

stimulus.
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c. Kebutuhan akan menyebabkan seseorang menginterpretasikan stimulus secara

berbeda. Misalnya seseorang yang mendapatkan undian sebesar 25 juta akan merasa

banyak sekali jika ia hanya ingin membeli sepeda motor, tetapi ia akan merasa sangat

sedikit ketika ia ingin membeli rumah.

d. Motivasi akan mempengaruhi persepsi seseorang. Seseorang yang termotivasi untuk

menjaga kesehatannya akan menginterpretasikan rokok sebagai sesuatu yang negatif.

e. Emosi, seseorang akan mempengaruhi persepsinya terhadap stimulus yang ada.

Misalnya seseorang yang sedang jatuh cinta akan mempersepsikan semuanya serba

indah.

f. Budaya, seseorang dengan latar belakang budaya yang sama akan menginterpretasikan

orang-orang dalam kelompoknya secara berbeda, namun akan mempersepsikan orang-

orang di luar kelompoknya sebagai sama saja.

2.3 Lingkungan Kerja

2.3.1 Pengertian Lingkungan Kerja

Untuk meningkatan kinerja karyawan perusahaan perlu diperhatikan lingkungan

kerja yang mendukung dan memadai agar pekerja merasa nyaman dan dapat bekerja

secara sungguh-sungguh. Kesuksesan organisasi sangat tergantung pada lingkungan

kerja di dalam organisasi karena para anggota yang melakukan kegiatan operasional

merasa nyaman dan menyukai lingkungan tempat bekerja.

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor pendukung dalam peningkatan

kinerja karyawan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Mangkunegara (2007)

menyatakan lingkungan kerja yang manusiawi dan lestari akan menjadi pendorong bagi
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kegairahan dan efisiensi kerja. Sedangkan lingkungan kerja yang melebihi toleransi

kemampuan manusia tidak saja menurunkan kinerja karyawan, tetapi juga menjadi sebab

terjadinya penyakit atau kecelakaan kerja.

Sedarmayanti (2011) menyatakan bahwa Lingkungan kerja adalah keseluruhan

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorang maupun

sebagai kelompok. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja

mencakup aspek yang sangat luas, tidak hanya meliputi aspek tempat pegawai atau

karyawan melaksanakan pekerjaanya tetapi juga aspek sarana dan prasarana yang

mendukung karyawan tersebut melaksanakan pekerjaannya seperti peralatan dan

pekerjaan yang mendukung.

Lingkungan kerja di dalam organisasi mutlak untuk diperhatikan dan sangat

menentukan dalam segala kegiatan perusahaan baik itu perusahaan pemerintah maupun

perusahaan swasta. Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan

dimana karyawan tidak akan mungkin dapat melakukan pekerjaan sebagaimana yang

diharapkan tanpa ditunjang lingkungan kerja yang mendukung dan kenyamanan

karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sangat tergantung pada

lingkungan tempat mereka bekerja. Jika ada hal-hal yang mengganggu pada lingkungan

tempat karyawan tersebut bekerja secara langsung akan berdampak buruk pada

konsentrasi bekerja para karyawan yang akhirnya berpengaruh terhadap kinerja

karyawan tersebut.

2.3.2 Jenis-jenis Lingkungan Kerja

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila karyawan dapat

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Oleh karena itu
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penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik akan sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Sedarmayanti (2011) menyatakan

bahwa secara garis besar, lingkungan kerja dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

2.3.2.1. Lingkungan Kerja Fisik

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di

sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun

secara tidak Iangsung. Lingkungan kerja fisik tersebut, seperti: kelembaban,

sirkulasi/suhu udara, penerangan, kebisingan dan getaran, pewarnaan, ruang gerak,

pengaturan tempat kerja, radiasi, keamanan serta kebersihan.

Berdasarkan definisi tersebut bahwa lingkungan kerja fisik adalah segala

sesuatu yang ada di sekitar tempat kerja karyawan lebih banyak berfokus pada benda–

benda dan situasi sekitar tempat kerja sehingga dapat mempengaruhi karyawan dalam

melaksanakan tugasnya, Masalah lingkungan kerja dalam suatu organisasi sangat

penting, dalam hal ini diperlukan adanya pengaturan maupun penataan faktor-faktor

lingkungan kerja fisik dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi.

2.3.2.2. Lingkungan Kerja Non Fisik

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

yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, seperti

a. Hubungan dengan atasan

b. Hubungan dengan bawahan

c. Hubungan dengan sesama rekan kerja

Lingkungan kerja non fisik ini tidak kalah pentingnya dengan lingkungan kerja

fisik. Semangat kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kerja non

Peran Training..., NoviaAdhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



26

fisik, misalnya hubungan dengan sesama karyawan dan dengan pemimpinnya. Apabila

hubungan seorang karyawan dengan karyawan lain maupun dengan pimpinan berjalan

dengan sangat baik maka akan dapat membuat karyawan merasa lebih nyaman berada di

lingkungan kerjanya. Dengan begitu semangat kerja karyawan akan meningkat dan

kinerja pun juga akan ikut meningkat.

Kedua jenis lingkungan kerja di atas harus selalu diperhatikan oleh organisasi.

Keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Terkadang organisasi hanya mengutamakan

salah satu jenis lingkungan kerja di atas, tetapi akan lebih baik lagi pabila keduanya

dilaksanakan secara maksimal. Dengan begitu produktivitas karyawan bisa akan lebih

maksimal.

2.3.3 Dimensi Lingkungan Kerja

Boshoff dan Allen  (2000) dalam jurnalnya yang berjudul The influence of

selected antecedents on frontline staff’s perceptions of service recovery performance

terdapat variabel yang diyakini dapat mempengaruhi kinerja dalam sektor industri jasa

yaitu, reward, teamwork, emppowerment, staff training, customer complaint handling

procedutes, role ambiguity, dan role conflict. Hal yang sama juga dikemukakan oleh

Ashill et al., (2008) terdapat variabel lingkungan kerja yang merupakan komitmen

manajemen untuk meningkatkan kinerja karyawan antara lain, training, empowerment,

employee reward, supportive management, servant leadership, dan service technology.

Sedangkan Masoud dan Hmeidan (2013) mengungkapkan bahwa terdapat variabel yang

mempengaruhi lingkungan kerja yaitu training, empowerment, motivation, supportive

management, dan service technology. Melalui dasar peneltian terdahulu tersebut peneliti

melihat terdapat variabel lingkungan kerja yaitu, training, empowerment, reward,

supportive management, dan service technology yang dapat mempengaruhi kinerja
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karyawan di sektor industri jasa. Dalam penelitian ini peneliti merubah variabel

motivation menjadi reward, karena peneliti melihat bahwa alat ukur dan teori-teori yang

mendukung menunjukkan variabel reward.

2.3.3.1 Training

Menurut Mathis (2002), training adalah suatu proses dimana orang-orang

mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena

itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, training dapat dipandang secara

sempit maupun luas. Secara terbatas, training menyediakan para pegawai dengan

pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan

dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan

dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan

serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik

bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.

Simanjuntak (2005) mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi

SDM (human investment) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, dan

dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan biasanya dilakukan dengan

kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang

relatif pendek, untuk membekali seseorang dengan keterampilan kerja.

Training didefinisikan oleh Ivancevich (2008) sebagai “usaha untuk

meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain

yang akan dijabatnya segera”. Selanjutnya, sehubungan dengan definisinya tersebut,

Ivancevich (2008) mengemukakan sejumlah butir penting yang diuraikan di bawah ini:

Pelatihan (training) adalah “sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja

seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi”. Pelatihan
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terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang

sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai

untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk

berhasil dalam pekerjaannya.

Menurut Scaduto et al., (2008) dalam Masoud dan Hmeidan (2013) pelatihan

adalah salah satu yang paling sering digunakan sebagai kebijakan dalam

mengembangkan sumber daya manusia, perusahaan melakukan pelatihan untuk

meningkatkan kinerja karyawannya. Dengan tidak adanya kegiatan pelatihan karyawan

akan merasa kesulitan dalam melakukan kerjanya. Kegiatan pelatihan merupakan

kegiatan yang harus dilakukan guna tercapainya tujuan perusahaan untuk menjadi lebih

baik.

Training menurut Dessler (2009) adalah proses mengajarkan karyawan baru atau

yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan

pekerjaan mereka. Training merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu

sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah

bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah

akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.

2.3.3.2 Empowerment

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan

untuk dapat melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awalan dan

akhiran pe-an sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat diartikan sebagai usaha atau

proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak atau melakukan

sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995).
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Pemberdayaan dalam bahasa inggris disebut dengan empowerment. Menurut

Brown (2004), empowerment erat hubungannya dengan profesionalisme yang pada

awalnya selalu dimiliki oleh individual. Oleh karena itu empowerment terjadi: “when

power goes to employees who the experience a sense of ownership and control over”.

Menurut Noe et. Al., (2004) empowerment merupakan pemberian tanggung jawab dan

wewenang terhadap pekerjaan untuk mengambil suatu keputusan yang menyangkut

semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan.

Menurut Kahn (2007) menjelaskan bahwa empowerment merupakan hubungan

antar personal yang berkelanjutan untuk membangun kepercayaan antara karyawan dan

manajemen. Sedangkan menurut Stewart (2008), yang secara etimologis pemberdayaan

berasal dari kata power yang berarti kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mengusahakan

agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama sekali.

Menurut Nzuve dan Bakari (2012), empowerment adalah proses yang

memungkinkan atau otorisasi individu untuk berpikir, berperilaku, mengambil tindakan,

dan mengendalikan pekerjaan dan pengambilan keputusan dengan cara otonomi.

Organisasi yang ingin terus berkembang melihat employee empowerment sebagai aset

yang unik yang dapat meningkatkan kinerja karyawannya dan memberikan keunggulan

kompetitif yang berkelanjutan, hal ini dikemukakan oleh Wright dan Kim (2004) dalam

Masoud dan Hmeidan (2013).

2.3.3.3 Reward

Nitisemito (1982) menyatakan bahwa reward merupakan balas jasa yang

diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya yang dapat dinilai dengan uang dan

mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Reward adalah kegiatan dimana

organisasi menilai kontribusi karyawan dalam rangka untuk mendistribusikan
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penghargaan moneter dan non moneter cukup langsung dan tidak langsung dalam

kemampuan organisasi untuk membayar berdasarkan peraturan hukum (Schuler, 1987).

Reward adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada

perusahan (Hasibuan, 2003).

Program penghargaan penting bagi organisasi karena mencerminkan upaya

organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia sebagai komponen utama dan

merupakan komponen biaya yang paling penting. Disamping pertimbangan tersebut,

penghargaan juga merupakan salah satu aspek yang berarti bagi pegawai, karena bagi

individu atau pegawai besarnya penghargaan mencerminkan ukuran nilai karya mereka

diantara para pegawai itu sendiri, keluarga, dan masyarakat (Sulistiyani dan Rosidah,

2003).

Simamora (2004) reward adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar

untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang

kompetitif. Dengan adanya pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa

pemberian reward dimaksudkan sebagai dorongan agar karyawan mau bekerja dengan

lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Penghargaan berarti semua bentuk penggajian atau ganjaran kepada pegawai dan

timbul karena kepegawaian mereka. Dapat berupa pembayaran uang secara langsung

(upah, gaji, insentif, bonus) dan dapat pula berbentuk pembayaran tidak langsung

(asuransi, liburan atas biaya perusahaan) dan dapat pula berupa ganjaran bukan uang

(jam kerja yang luwes, kantor yang bergengsi, pekerjaan yang lebih menantang)

(Dessler, 2009).
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Menurut Nugroho (2006) Reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau

imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk

memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

2.3.3.4 Supportive Management

Dalam sebuah organisasi, interaksi sosial dapat terjadi dalam konteks individu

dengan organisasinya. Terkait dengan hal tersebut, konsep supportive management

mencoba menjelaskan interaksi individu dengan organisasi atau manajemen secara

khusus mempelajari bagaimana organisasi memperlakukan individu-individu

(karyawan).

Perlakuan-perlakuan dari organisasi yang diterima oleh karyawan ditangkap

sebagai stimulasi yang diorganisir dan diinterpretasikan menjadi persepsi atas supportive

management. Menurut Allen dan Meyer (1995) persepsi ini akan menumbuhkan tingkat

kepercayaan tertentu dari karyawan atas penghargaan yang diberikan organisasi terhadap

kontribusi mereka (valuation of employees. contribution) dan perhatian organisasi pada

kehidupan mereka (care about employees. well-being). Tingkat kepercayaan karyawan

terhadap dukungan organisasi atau manajemen akan dipengaruhi oleh evaluasi mereka

atas pengalaman dan pengamatan tentang cara organisasi atau manajemen

memperlakukan karyawan-karyawan secara umum. Sementara di sisi lain, organisasi

tempat mereka berinvestasi (bekerja) dihadapkan pada tekanan lingkungan yang selalu

berubah, yang mengharuskan organisasi tersebut untuk meningkatkan kinerja (Becker

dan Gerhart, 1996).

Menurut Hutchinson (1997) dukungan organisasi bisa juga dipandang sebagai

komitmen organisasi pada individu. Bila dalam interaksi antara individu dengan

organisasi, dikenal istilah komitmen organisasi dari individu pada organisasinya; maka

Peran Training..., NoviaAdhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



32

dukungan organisasi berarti sebaliknya, yaitu komitmen organisasi pada individu

(karyawan) dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi pada karyawan bisa

diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa rewards, kompensasi yang setara,

dan iklim organisasi yang adil. Bentuk-bentuk dukungan ini pun berkembang dari mulai

yang bersifat ekstrinsik (material) seperti gaji, tunjangan, bonus, dan sebagainya; hingga

yang bersifat intrinsik (non material), seperti perhatian, pujian, penerimaan, keakraban,

informasi, pengembangan diri, dan sebagainya.

Dapat disimpulkan bahwa dukungan organisasi adalah bagaimana perusahaan

ataupun organisasi menghargai kontribusi karyawan terhadap kemajuan perusahaan

(valuation of employees. contribution) ataupun organisasi dan perhatian perusahaan

terhadap kehidupan mereka (care about employees. well-being). Setiap individu

(karyawan) memandang bahwa kerja yang dilakukannya merupakan suatu investasi, di

mana mereka akan memberikan waktu, tenaga, dan usaha untuk memperoleh apa yang

mereka inginkan. Untuk itu organisasi akan memberikan reward kepada karyawannya

yang bekerja sesuai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian terjadi suatu transaksi

berupa pertukaran sosial di tempat kerja, antara individu dan organisasi.

Dari sudut pandang yang sama, Anthony et al., (1998) dalam Alamgir (2011)

mengemukakan bahwa pemecahan masalah manajemen dalam memotivasi orang untuk

berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi umumnya bersandarkan pada hubungan

antara insentif organisasi dengan harapan-harapan pribadi. Hal ini didasarkan pada

asumsi bahwa orang memasuki suatu organisasi karena ingin memuaskan kebutuhannya.

Insentif positif merupakan pendorong untuk memenuhi kebutuhan yang tidak

dapat diperolehnya tanpa menjadi anggota organisasi. Demikian sebaliknya, organisasi

akan memberikan penghargaan kepada anggotanya yang berprestasi sesuai dengan

keinginan manajemen. Dalam hubungan tersebut, karyawan mempertimbangkan
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organisasi secara keseluruhan, bukan individual, dengan siapa mereka memiliki

hubungan pertukaran. Namun Wayne et al.,(1997) dalam Alamgir (2011) menyatakan

bahwa karyawan cenderung memandang tindakan agen organisasi (individu yang terlibat

dalam pertukaran) sebagai tindakan organisasi itu sendiri (personifikasi organisasi).

Menurut Eisenberger et al., (1997) dalam Masoud dan Hmeidan (2013), dalam

beberapa tertentu persepsi terhadap kepedulian organisasi terhadap karyawan memiliki

pengaruh yang positif terhadap tingkat kehadiran, kepuasan kerja, kepercayaan terhadap

manajemen, dan kinerja individu. Persepsi terhadap dukungan karyawan dipandang

sebagai penting untuk organisasi dalam hal keberhasilan dan komitmen karyawan.

2.3.3.5 Service Technology

Pertemuan layanan dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi yang

efektif, teknologi dapat membuat karyawan lebih efektif dan efisien. Teknologi

menyediakan cara informasi pelanggan dan data yang akan disimpan dan mudah diakses

oleh karyawan untuk meningkatkan nilai interaksi mereka dengan pelanggan. Jumlah

informasi yang tidak mungkin diingat, diajukan, atau diurutkan di masa lalu sekarang

tersedia untuk karyawan dengan klik tombol komputer (Bitner, et al., 2000)

Lytle et al., (1998) dalam Masoud dan Hmeidan (2013) menyatakan bahwa

service technology meliputi alat-alat canggih dan terintegrasi yang disediakan oleh

manajemen kepada karyawan untuk mendukung mereka dalam mengerjakan tugas-tugas

rutin sehingga mereka dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk pelanggan.

Dabholkar (1996) dalam Masoud dan Hmeidan (2013) service technology juga dapat

memperoleh respon afektif positif oleh karyawan frontline karena teknologi informasi

memiliki potensi untuk merampingkan proses, membuat prosedur yang lebih akurat dan

efisien, dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Gummesson (1994) dalam Masoud
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dan Hmeidan (2013) berpendapat bahwa merancang layanan melibatkan analisis ketat

dari sebuah kegiatan, proses dan interaksi, yang melihat peran penting teknologi dari

sebuah teknologi. Ia menganggap teknologi sebagai salah satu "dynamic drawings" dari

proses pelayanan. Oleh karena itu, ini berarti bahwa untuk mendukung pelanggan suatu

organisasi harus dilengkapi dengan staf ahli dan menyediakan sumber daya yang tepat.

2.4 Kinerja Karyawan

2.3.1 Pengertian Kinerja Karyawan

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja (job performance) sumber

daya manusia, untuk itu setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja

pegawai dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi

yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah

perkembangan yang lebih baik. Disisi lain, kemampuan pemimpin dalam menggerakkan

dan memberdayakan pegawainya akan mempengaruhi kinerja. Istilah kinerja dari kata

job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya

yang dicapai oleh seseorang). Prestasi kerja pada umumnya dipengaruhi oleh kecakapan,

keterampilan, pengalaman dan kesungguhan kerja dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Secara etimologis, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance).

Sebagaimana dikemukan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari kata kata

job performance atau actual performance yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan padanya. Lebih lanjut Mangkunegara (2007) menyatakan

bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja

organisasi. Nawawi (2004) menyatakan bahwa, “Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu

pekerjaan, baik bersifat fisik/ material maupun non fisik/ non material.
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Menurut Simanjutak (2005), ”Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas

pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu sebagai

tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas

yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu”. Foster dan Seeker (2001)

menyatakan bahwa, “Kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang

berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan”. Menurut Mathis dan Jackson (2008)

Kinerja adalah seberapa baik seorang karyawan melakukan pekerjaannya dibandingkan

dengan standar kerja didefinisikan sebagai kinerja yang diharapkan atas suatu pekerjaan

dibandingkan dengan tujuan dan target dari perusahaan.

Kinerja individu adalah hasil kerja pegawai baik dari segi kualitas maupun

kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi

adalah gabungan dari kinerja individu dan kinerja kelompok.

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

Menurut Mathis dan Jackson (2008) dalam pembahasan mengenai permasalahan

kinerja karyawan maka tidak terlepas dari berbagai macam faktor yang menyertai

diantaranya:

a.  Faktor kemampuan (ability)

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ)

dan kemampuan reality (knowledge dan skill) artinya pegawai yang memiliki IQ

diatas rata-rata (110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan

terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka akan lebih mudah mencapai

kinerja diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang

sesuai dengan keahliannya.
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b. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi

(situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang

terarah untuk mencapai tujuan kerja. Menurut Sedarmayanti (2011), instrumen

pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai dalam mengukur kinerja individu

seorang pegawai yang meliputi, yaitu:

1. Prestasi Kerja, hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik secara kualitas

maupun kuantitas kerja.

2. Keahlian, tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam

menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk

kerjasama, komunikasi, insentif, dan lain-lain.

3. Perilaku, sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku disini juga mencakup

kejujuran, tanggung jawab dan disiplin.

4. Kepemimpinan, merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam

memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan

secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan, dan penentuan prioritas.

2.3.3 Indikator Kinerja

Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan tingkatan pencapaian

suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan adalah merupakan sesuatu yang dapat

dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat bahwa kinerja setiap

hari dalam perusahaan dan perseorangan terus mengalami peningkatan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan.
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Adapun indikator kinerja karyawan menurut Guritno dan Waridin (2005) adalah

sebagai berikut :

1. Mampu meningkatkan pencapaian target pekerjaan.

2. Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

3. Mampu menciptakan inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan.

4. Mampu menciptakan kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan.

5. Mampu meminimalkan kesalahan pekerjaan.

Menurut Mathis dan Jackson (2008) kinerja pegawai adalah mempengaruhi

seberapa banyak kontribusi kepada organisasi antara lain termasuk:

1. Kuantitas Kerja

Standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya volume

kerja yang seharusnya (standar kerja norma) dengan kemampuan sebenarnya.

2. Kualitas Kerja

Standar ini menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan dibandingkan

volume kerja.

3. Pemanfaatan Waktu

Yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijaksanaan

perusahaan.

4. Tingkat Kehadiran

Asumsi yang digunakan dalam standar ini adalah jika kehadiran pegawai di

bawah standar kerja yang ditetapkan maka pegawai tersebut tidak akan mampu

memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan.

5. Keterampilan kerja

Tingkat kemampuan karyawan dalam menggunakan mesin/peralatan, tingkat

kemampuan karyawan dalam mengerjakan hal baru, tingkat kemampuan
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dalam bekerja secara team, tingkat kemampuan berkomunikasi baik secara

lisan maupun tertulis dengan orang lain.

6. Kemampuan beradaptasi

Tingkat kecepatan beradaptasi dengan pekerjaan yang dibebankan, tingkat

kemampuan menangani stress yang diakibatkan dari pekerjaan, tingkat

kemauan meningkatkan hasil kerja, tingkat kemampuan dalam menyelesaikan

masalah yang ditimbulkan atas pekerjaan itu sendiri.

Berdasarkan keseluruhan definisi diatas dapat dilihat bahwa kinerja pegawai

merupakan output dari penggabungan faktor-faktor yang penting yakni kemampuan dan

minat, penerimaan seorang pekerja atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat

motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi faktor-faktor diatas, maka semakin besarlah

kinerja karyawan yang bersangkutan.

2.3.4 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang

manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, pelaksanaan kinerja yang objektif bukanlah

tugas yang sederhana. Penilaian harus dihindarkan adanya “like dan dislike”, dari

penilai, agar objektifitas penilai dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini adalah penting,

karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan

memberikan umpan balik kepada pegawai tentang kinerja pegawai tersebut.

Mangkuprawira dan Vitalaya (2007) juga menyatakan bahwa, ”Penilaian kinerja yang

dilakukan dalam suatu organisasi haruslah mengikuti standar kinerja yang ditetapkan,

dimana pengukuran kinerja tersebut memberikan umpan balik yang positif kepada

pegawai”.
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Menurut Mathis dan Jackson (2008), menyatakan pendapatnya bahwa, “Penilaian

kinerja dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang mengerti benar tentang penilaian kinerja

pegawai secara individual”. Kemungkinannya antara lain adalah :  1) Para atasan yang

menilai bawahannya. 2) Bawahan yang menilai atasannya. 3) Anggota kelompok menilai

satu sama sama lain. 4) Penilaian pegawai sendiri. 5) Penilaian dengan multisumber, dan

6) Sumber-sumber dari luar.

Menurut Dessler (2009) ada lima faktor dalam penilaian kinerja yang popular,

yaitu:

1. Prestasi pekerjaan, meliputi: akurasi, ketelitian, keterampilan, dan penerimaan

keluaran.

2. Kuantitas pekerjaan, meliput: volume keluaran dan kontribusi

3. Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi: mebutuhkan saran, arahan atau perbaikan.

4. Kedisplinan, meliputi: kehadiran, sanksi, warkat, regulasi, dapat dipercaya/ diandalkan

dan ketepatan waktu.

5. Komunikasi, meliputi: hubungan antar pegawai maupun dengan pimpinan, media

komunikasi.

Penilaian kinerja dapat menjadi sumber informasi utama dan umpan balik untuk

pegawai, yang merupakan kunci pengembangan bagi pegawai di masa mendatang. Di

saat atasan mengidentifikasi kelemahan, potensi dan kebutuhan pelatihan melalui umpan

balik penilaian kinerja, mereka dapat memberitahukan pegawai mengenai kemajuan

pegawai tersebut, mendiskusikan  keterampilan apa yang perlu mereka kembangkan dan

melaksanakan perencanaan pengembangan (Mathis dan Jackson, 2008). Menurut Dessler

(2009), penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor kunci

guna mengembangkan suatu organisasi yang efektif dan efisien. Pegawai menginginkan

dan memerlukan umpan balik berkenaan dengan prestasi karyawan tersebut dan
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penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk meninjau

kemajuan pegawai, dan untuk menyusun rencana peningkatan kinerja.

2.3.5 Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja merupakan suatu alat yang manfaatnya tidak hanya untuk

mengevaluasi kinerja seorang pegawai akan tetapi juga mengembangkan serta

memotivasi pegawai. Penilaian tersebut juga akan memberikan dampak yang positif dan

semangat dalam diri pegawai untuk lebih berkualitas dan menghasilkan kinerja yang

optimal.

Wibowo (2007), menyatakan, “Penilaian kinerja seharusnya menciptakan

gambaran akurat dari kinerja perorangan. Penilaian tidak dilakukan hanya untuk

mengetahui kinerja buruk. Hasil-hasil yang baik dan dapat diterima harus data

diidentifikasikan sehingga dapat dipakai sebagai dasar penilaian hal lainnya. Untuk

mencapai tujuan ini, sistem penilaian hendaknya terkait dengan pekerjaan dan praktis,

termasuk standar, dan menggunakan ukuran-ukuran yang terukur”.

Menurut Rivai (2008), kegunaan penilaian kinerja ditinjau dari berbagai perspektif

pengembangan perusahaan, khususnya manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

adalah:

1. Posisi Tawar

Untuk memungkinkan manajemen melakukan negosiasi yang objektif dan

rasional dengan serikat buruh (jika ada) atau langsung dengan pegawainya.

2. Perbaikan Kinerja

Umpan balik pelaksanaan kerja yang bermanfaat bagi karyawan dalam bentuk

kegiatan untuk meningkatkan kinerja karyawan.
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3. Penyesuaian Kompensasi

Penilaian kinerja membantu pengambilan keputusan dalam penyesuaian ganti

rugi, menentukan siapa yang perlu dinaikkan gajinya.

4. Keputusan Penempatan

Membantu dalam promosi, keputusan penempatan, perpindahan dan penurunan

pangkat pada umumnya didasarkan pada masa lampau atau mengantisipasi

kerja.

5. Pelatihan dan Pengembangan

Kinerja buruk mengindikasikan adanya suatu kebutuhan untuk latihan. Demikian

juga, kinerja baik dapat mencerminkan adanya potensi yang belum digunakan dan harus

dikembangkan.

Menurut Sedarmayanti (2011), tujuan dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai.

2. Sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khusunya penyempurnaan

kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja.

3. Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin,

sehingga dapat diarahkan jenjang/ rencana karirnya, kenaikan pangkat dan

kenaikan jabatan.

4. Mendorong terciptanya hubungan timbal baik yang sehat antara atasan dan

bawahan.

5. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian

khususnya kinerja pegawai dalam bekerja.

6. Secara pribadi, pegawai mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat

memacu perkembangannya. Bagi atasan yang menilai akan lebih
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memperhatikan dan mengenal bawahan dan pegawainya, sehingga dapat lebih

memotivasi pegawai.

7. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan

pengembangan di bidang kepegawaian.

2.5 Pengembangan Hipotesa

2.5.1 Pengaruh Training terhadap Kinerja Karyawan

Untuk dapat menciptakan pelayanan yang baik dengan tingkat yang relatif tinggi,

tidak hanya dibutuhkan karyawan yang tepat dan sesuai dengan pekerjaannya serta

memberdayakan mereka. Tetapi mereka sebagai frontline karyawan khususnya perlu

dilakukan pelatihan untuk menangani masalah konsumen. Karyawan tersbut harus

memiliki keahlian interpersonal yang baik untuk melakukan penanganan masalah

konsumen yang sering terjadi setia harinya, mereka juga harus memiliki pengetahuan

yang cukup tetang produk yang dimilikinya.

Training merupakan kebutuhan bagi sebuah perusahaan agar karyawannya dapat

mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan cara yang baik. Bagi karyawan,

akan terasa sulit jika dalam pekerjaannya mereka tidak diberikan training. Dalam

kegiatannya sehari-hari karyawan yang telah diberikan program training akan melakukan

pekerjaannya dengan baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak terlatih. Karyawan

harus dilatih baik keterampilan secara teknis maupun fungsional, dilatih untuk

mendengarkan masalah pelanggan, untuk meredakan emosi konsumen dan memberikan

tanggapan yang disesuaikan. Jika karyawan gagal dalam melakukan penanganan masalah

yang dimiliki konsumen, maka dapat dikatakan penurunan kinerja karena mereka tidak

mampu bekerja sesuai dengan beban dan tanggung jawab yang diberikannya.
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Simanjuntak (2005) mendefinisikan pelatihan merupakan bagian dari investasi

SDM (human investment) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja, dan

dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan biasanya dilakukan dengan

kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang

relatif pendek, untuk membekali seseorang dengan keterampilan kerja.

Training didefinisikan oleh Ivancevich (2008) sebagai “usaha untuk

meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain

yang akan dijabatnya segera”. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Boshoff dan

Allen (2000), Ashill et al., (2008) serta Masoud dan Hmeidan (2013) yang menunjukkan

bahwa training yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat meningkat kinerja

karyawannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Training dibutuhkan untuk karyawan frontline karena untuk mencegah kegagalan

dalam penanganan masalah pelanggan. Apabila terjadi kegagalan dalam penanganan

pelanggan, maka akan menurunkan kinerja karyawan frontline tersebut. Berdasarkan

uraian penjelasan diatas, peneliti dapat merumuskan hipotesa penelitian sebagai berikut.

Ha1: Training karyawan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja

karyawan.

Ho1: Training karyawan tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja

karyawan.

2.5.2 Pengaruh Empowerment terhadap Kinerja Karyawan

Menurut Nzuve and Bakari (2012) dalam Masoud dan Hmeidan, empowerment

adalah proses yang memungkinkan atau otorisasi individu untuk berpikir, berperilaku,

mengambil tindakan, dan mengendalikan pekerjaan dan pengambilan keputusan dengan

cara otonomi. Organisasi yang ingin terus berkembang melihat pemberdayaan karyawan
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sebagai aset yang unik yang dapat meningkatkan kinerja karyawannya dan memberikan

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan menurut Wright dan Kim (2004) dalam

Masoud dan Hmeidan (2013).

Bowen dan Lawler (1992) dalam Boshoff dan Allen (2000) menyatakan bahwa

empowerment memberikan karyawan kekuatan atau kemampun untuk bertindak dalam

memahami pelayanan konsumen yang lebih baik yang nantinya akan mempengaruhi

kinerja karyawan dan organisasi. Pemberdayaan memungkinkan karyawan bekerja untuk

lebih efisien dan lebih memberikan pelayanan yang responsif. Manajemen suatu

perusahaan perlu membentuk sebuah batasan untuk terciptanya pelayanan yang baik

dengan membentuk kebijakan dan prosedur yang mungkin menjadi dasar dalam

pengambilan keputusan yang dapat dibuat sendiri oleh staf manajemen.

Dengan penerapan kebijakan untuk dapat membuat pengambilan keputusan

sendiri, karyawan akan bekerja lebih efektif dan responsif dalam menangani keluhan

konsumen atau pelanggan. Sehingga mereka akan lebih produktif dalam melakukan

kegiatannya sehari-hari yang nantinya akan meningkatkan kinerja karyawan frontline.

Dengan penjelasan yang telah diuraikan diatas peneliti dapat merumuskan hipotesa

sebagai berikut.

Ha2: Empowerment pada karyawan frontline memiliki pengaruh yang positif

terhadap kinerja karyawan.

Ho2: Empowerment pada karyawan frontline tidak memiliki pengaruh yang

positif terhadap kinerja karyawan.

2.5.3 Pengaruh Reward terhadap Kinerja Karyawan

Reward merupakan peran yang penting dalam mendukung keberhasilan sebuah

perusahaan yang dianggap dapat meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Bowen &
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Johnston (1999) dalam Ashill et al., (2008), reward bukan hanya meningkatkan kualitas

pelayanan yang baik, tetapi juga mampu memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik.

Menurut Manolopoulos (2008) menyatakan bahwa ada dua jenis motivator (ekstrinsik

dan intrinsik) yang akan mempengaruhi motivasi kerja karyawan di tempat kerja.

Insentif non finansial merupakan jenis motivator intrisik, sedangkan insentif finansial

merupakan jenis motivator ekstrinsik. Dengan menggunakan bonus atau reward

perusahaan belajar memahami bagaimana cara meningkatkan kinerja karyawannya

dengan menggunakan pengaruh reward dalam merubah persepsi karyawan akan

perilaku, kebiasaan dan kinerja mereka.

Menurut Ivancevich (2008) tujuan utama dari pemberian reward adalah menarik

orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi, mempertahankan

karyawan agar terus datang untuk bekerja, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat

kinerja yang tinggi. Mathauer and Imhoff (2006) dalam Masoud dan Hmeidan (2013)

menyatakan bahwa insentif non finansial seperti lingkungan kerja yang kondusif,

pengakuan, penghargaan, dan feedback berkontribusi dalam memotivasi para pekerja.

Selain itu, hubungan kerja yang baik dengan atasan dan kolega juga memberikan

kontribusi untuk memotivasi karyawan. Bragg (2000) dalam Masoud dan Hmeidan

(2013) menyatakan bahwa dalam reward evaluation secara intrinsik dan ekstrinsik,

perusahaan perlu memahami bahwa merubah kebiasan karyawan dan memotivasi mereka

akan meningkatkan kinerja, perusahaan harus mempengaruhi persepsi mereka bagaimana

perusahaan memberikan reward untuk perilaku dan kinerja mereka. Sistem reward dari

manajemen merupakan sesuatu yang potensial serta dapat mendukung peningkatan

kinerja karyawan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan pemberian reward yang menarik

dan efektif akan membantu memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik sehingga

kinerja mereka akan meningkat.
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Dengan uraian diatas, peneliti dapat merumuskan sebuah hipotesa sebagai

berikut.

Ha3: Reward memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan.

Ho3: Reward tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan.

2.5.4 Pengaruh Supportive Management terhadap Kinerja Karyawan

Dalam kegiatan sehari-hari pada suatu organisasi, akan terjadi hubungan atau

interaksi anatar individu dan organisasi. Supportive management atau organisasi

merupakan perlakuan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari dengan individu atau

karyawan. Menurut Allen dan Meyer (1995) persepsi ini akan menumbuhkan tingkat

kepercayaan tertentu dari karyawan atas penghargaan yang diberikan organisasi terhadap

kontribusi mereka (valuation of employees. contribution) dan perhatian organisasi pada

kehidupan mereka (care about employees. well-being)

Tingkat kepercayaan karyawan terhadap dukungan organisasi atau manajemen

akan dipengaruhi oleh evaluasi mereka atas pengalaman dan pengamatan tentang cara

organisasi atau manajemen memperlakukan karyawan-karyawan secara umum. Dengan

tingkat kepercayaan yang tinggi atas dukungan yang diberikan oleh manajemen,

karyawan akan dengan senang hati menjalankan kegiatannya sehari-hari. Karyawan akan

lebih produktif dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga akan meningkatkan

kinerjanya.

Menurut Hutchinson (1997) dukungan organisasi bisa juga dipandang sebagai

komitmen organisasi pada individu. Bila dalam interaksi antara individu dengan

organisasi, dikenal istilah komitmen organisasi dari individu pada organisasinya; maka

dukungan organisasi berarti sebaliknya, yaitu komitmen organisasi pada individu

(karyawan) dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi pada karyawan bisa
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diberikan dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa rewards, kompensasi yang setara,

dan iklim organisasi yang adil. Bentuk-bentuk dukungan ini pun berkembang dari mulai

yang bersifat ekstrinsik (material) seperti gaji, tunjangan, bonus, dan sebagainya; hingga

yang bersifat intrinsik (non material), seperti perhatian, pujian, penerimaan, keakraban,

informasi, pengembangan diri, dan sebagainya.

Menurut Eisenberger et al., (1997) dalam Masoud dan Hmeidan (2013), dalam

beberapa tertentu persepsi terhadap kepedulian organisasi terhadap karyawan memiliki

pengaruh yang positif terhadap tingkat kehadiran, kepuasan kerja, kepercayaan terhadap

manajemen, dan kinerja individu. Persepsi terhadap dukungan karyawan dipandang

sebagai penting untuk organisasi dalam hal keberhasilan dan komitmen karyawan.

Dengan demikian semakin karyawan merasa atau memiliki persepsi yang baik

atas dukungan manajemen di organisasinya, maka akan lebih baik juga kinerja mereka

dalam kegiatan sehari-hari. Dukungan manejemen merupakan peran penting bagi

karyawan dalam bekerja, dengan manajemen yang mendukung karyawan merasa lebih

dihargai, dipedulikan sehingga dengan persepsi yang dirasakan tersebut akan membantu

karyawan dalam menciptakan kinerja yang baik juga. Berdasarkan uraian diatas peneliti

dapat membuat suatu hipotesa penelitian, yaitu.

Ha4: Supportive management memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja

karyawan.

Ho4: Supportive management tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap

kinerja karyawan.

2.5.5 Pengaruh Service Technology terhadap Kinerja Karyawan

Lytle et al., (1998) dalam Masoud dan Hmeidan (2013) menyatakan bahwa

service technology layanan meliputi alat-alat canggih dan terintegrasi yang disediakan
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oleh manajemen kepada karyawan untuk mendukung mereka dalam mengerjakan tugas-

tugas rutin sehingga mereka dapat mencurahkan lebih banyak waktu untuk pelanggan.

Dengan teknologi layanan yang mendukung karyawan tidak akan merasa terbebani oleh

rutinitas pekerjaannya sehari-hari. Teknologi yang terintegasi membuat dan membantu

karyawan untuk bekerja lebih efesien dan efektif.

Service technology menyediakan cara informasi pelanggan dan data yang akan

disimpan dan mudah diakses oleh karyawan untuk meningkatkan nilai interaksi mereka

dengan pelanggan. Jumlah informasi yang tidak mungkin diingat, diajukan, atau

diurutkan di masa lalu sekarang tersedia untuk karyawan dengan klik tombol komputer

(Bitner, et al., 2000)

Dengan bantuan service technology tersebut karyawan akan lebih efektif dan

efesien dalam menangani konsumennya. Sehingga dalam penyelesaian tugas dan

menangani masalah konsumen, karyawan akan lebih cepat memberikan solusi dan

menyelesaikan masalah konsumen. Service technology yang semakin baik yang

didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang ditempatkan sesuai

dengan pekerjaannya, akan menciptakan teknologi yang efektif dan berkualitas. Dengan

bantuan teknologi karyawan akan lebih produktif sehingga akan meningkatkan kinerja

mereka. Dengan uraian diatas, peneliti dapat membuat hipotesa sebagai berikut.

Ha5: Service technology memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja

karyawan.

Ho5: Service technology tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja

karyawan.
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2.6 Model Penelitian

Gambar 2.1 Model Penelitian

Sumber: Diadopsi dari Boshoff dan Allen (2000), Ashill et al., (2008), Masoud dan Hmeidan

(2013) dengan variabel yang disesuaikan oleh peneliti.

Keterangan:

Ha1: Training karyawan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan frontline

pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

Ho1: Training karyawan tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan

frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

Ha2: Empowerment pada karyawan frontline memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja

karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

Ho2: Empowerment pada karyawan frontlineti tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap

kinerja karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

Ha3: Motivation memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan frontline pada PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

Ho3: Motivation tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan frontline pada

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

Ha4: Supportive management memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan

frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

Ho4: Supportive management tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan

frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

Ha5: Service technology memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan frontline

pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

Ho5: Service technology tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan

frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

H2+

H3+

H4+

H5+

H1+Training

Empowerment

Reward

Supportive Management

Service Technology

Employee Performance
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia khususnya

mengenai lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun yang menjadi objek

penelitian ini adalah karyawan frontline pada sebuah Bank yang memiliki aset terbesar

diIndonesia yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,. Penelitian ini dilakukan bulan

Desember 2014 – Febuari 2015.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis dan Desain Penelitian

Desain penelitian memiliki definisi sebagai sebuah 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 (Malhotra, 2010).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian descriptive, penelitian tersebut

merupakan penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan,

mengevaluasi, dan memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah. Pada

penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan

satu kali dalam suatu periode (cross sectional design). Cross sectional design adalah

jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu

dari elemen populasi hanya sekali (Malhotra, 2010).
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Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei kuesioner kepada responden

yaitu melalui daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan beberapa pilihan

jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari data survei kuesioner tersebut kemudian

diolah oleh peneliti dengan metode statistik menggunakan metode analisis Structural

Equation Modeling (SEM) dengan software AMOS 21.

3.2.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan

jenis data yang diambil. Data yang digunakan diharapkan sesuai dengan permasalahan

yang dihadapi sehingga mampu menjawab hipotesis yang telah dinyatakan dan dapat

menyelesaikan permasalahan penelitian. Secara umum sumber data yang digunakan

berasal dari dua sumber, yaitu:

3.2.2.1 Data Sekunder

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). Data sekunder didapat dari buku pendukung yang

berhubungan dengan penelitian ini, seperti informasi dari buku literatur, jurnal, dan

publikasi-publikasi yang terkait dengan masalah penelitian. Peneliti melakukan kegiatan

kepustakaan dengan mencari landasan mengenai penelitian ini dengan membaca sumber-

sumber tersebut, khususnya yang mengenai dalam penelitian ini.

3.2.2.2 Data Primer

Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam

menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). Pada penelitian ini data primer
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dikumpulkan dengan metode survei yang menggunakan kuesioner yang terstruktur yang

dibagikan kepada responden yang merupakan pekerja atau karyawan frontline.

Kuesioner yang akan dikembangkan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa urutan,

antara lain:

1. Bagian pertama, kuesioner ini berisikan tentang identitas peneliti dan tujuan

diadakan penelitian.

2. Bagian kedua, kuesioner ini mempertanyakan profil responden seperti jenis

kelamin responden, usia responden, pendidikan terakhir dan tempat kerja.

3. Bagian terakhir, kuesioner ini menjelaskan dan mempertanyakan responden

terhadap sejumlah variabel dalam penelitian ini.

3.2.3 Populasi dan Sampel

3.2.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Cooper & Schindler (2011), populasi adalah jumlah atau kumpulan

elemen-elemen yang kita ingin buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil.

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan frontline PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk,. di Jakarta.

3.2.3.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sekelompok dari kasus, partisipan, peristiwa, atau catatan yang

terdiri dari sebagian target populasi, pilihlah dengan cermat untuk mewakili suatu

populasi (Cooper & Schindler, 2011). Selanjutnya, proses dalam memilih beberapa

elemen dari suatu populasi untuk mewakili populasi disebut sebagai sampling (Cooper &

Schindler, 2011).
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Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan populasi yang

akan digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

di Jakarta. Langkah kedua merupakan prosedur sampling atau yang biasa disebut dengan

sampling method. Peneliti menggunakan metode sampel nonprobability sampling dengan

teknik purposive sampling yang mana peneliti menentukan sampel dengan pertimbangan

khusus dengan memberikan batasan dan ketentuan atas sampel yang akan diambil.

Kriteria dalam penentuan sampel di penelitian ini adalah responden yang bekerja sebagai

karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

Langkah terakhir merupakan tahap dimana besarnya jumlah sampel ditetapkan.

Untuk metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara

100-200 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Bila ukuran sampel terlalu besar,

misalnya 400 maka metode menjadi sangat sensitif sehingga sulit mendapatkan ukuran-

ukuran goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah

indikator kali 5 sampai 10 (Hair et al,2010). Dalam penelitian ini maka jumlah

sampelnya adalah sebagai berikut.

= ×= × =
3.3 Operasionalisasi Variabel

Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang

diadopsi berdasarkan kuesioner dalam penelitian-penelitian terdahulu dalam bentuk

likert scale (training, empowerment, reward, supportive management, service technology

dan Kinerja karyawan). Masing-masing pertanyaan memiliki 7 skala pengukuran.
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel Definisi Alat Ukur Skala

Training Proses mengajarkan

karyawan baru atau yang ada

sekarang, ketrampilan dasar

yang mereka butuhkan untuk

menjalankan pekerjaan

mereka.

(Gary Dessler, 2009)

1. Program training fokus

pada bagaimana

memperbaiki kinerja.

2. Waktu dan uang yang

cukup dialokasikan

untuk training.

3. Program training secara

konsisten dievaluasi.

4. Karyawan menerima

training tentang

bagaimana melayani

pelanggan yang lebih

baik.

5. Karyawan menerima

training untuk

menangani pelanggan.

(Masoud dan Hmeidan,

2013)

Interval

Scale 1-7

Empowerment Pemberdayaan adalah proses

yang memungkinkan atau

otorisasi individu untuk

berpikir, berperilaku,

mengambil tindakan, dan

mengontrol pekerjaan dan

pengambilan keputusan

dengan cara otonomi.

(Nzuve & Bakari, 2012)

1. Saya didorong untuk

menangani masalah

pelanggan oleh saya

sendiri.

2. Saya tidak harus

mendapatkan

persetujuan manajemen

sebelum saya

menangani masalah

pelanggan.

3. Saya diizinkan untuk

melakukan apa saja

untuk memecahkan

masalah pelanggan.

Interval

Scale 1-7
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel Definisi Alat Ukur Skala

4. Saya memiliki kontrol

atas bagaimana saya

memecahkan masalah

pelanggan.

(Masoud dan Hmeidan,

2013)

Reward Reward adalah ganjaran,

hadiah, penghargaan atau

imbalan yang bertujuan agar

seseorang menjadi lebih giat

lagi usahanya untuk

memperbaiki atau

meningkatkan kinerja yang

telah dicapai.

(Nugroho, 2006)

1. Saya menerima

pengakuan positif

ketika saya unggul

dalam melayani

pelanggan.

2. Kami memiliki insentif

keuangan untuk

keunggulan layanan.

3. Promosi saya

tergantung pada

kualitas layanan yang

saya berikan.

4. Saya dihargai untuk

memuaskan keluhan

pelanggan.

(Masoud dan Hmeidan,

2013)

Interval

Scale 1-7

Supportive Management Komitmen organisasi pada

individu (karyawan) dalam

organisasi tersebut untuk

melakukan dukungan dan

interaksi sosial sehari-hari.

(Hutchinson, 1997)

1. Manajer saya sangat

memperhatikan tentang

kesejahteraan para

bawahannya.

2. Manajer saya bersedia

untuk mendengarkan

terkait masalah

pekerjaan.

(Lanjutan)
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel Definisi Alat Ukur Skala

3. Manajemen bersedia

membantu saya untuk

melakukan pekerjaan

yang terbaik dengan

kemampuan saya.

4. Manajemen benar-

benar peduli tentang

kesejahteraan saya.

5. Bantuan tersedia dari

manajemen ketika saya

mempunyai masalah.

(Masoud dan Hmeidan,

2013)

Interval

Scale 1-7

Service Technology Alat-alat canggih dan

terintegrasi yang disediakan

oleh manajemen kepada

karyawan untuk mendukung

mereka dalam mengerjakan

tugas-tugas rutin sehingga

mereka dapat mencurahkan

lebih banyak waktu untuk

pelanggan.

Lytle et al., (1998)

1. Saya memiliki

dukungan teknologi

yang diperlukan untuk

melayani pelanggan

saya secara efektif.

2. Kami memiliki

teknologi "canggih"

untuk meningkatkan

kinerja kami.

3. Uang yang cukup

dialokasikan untuk

teknologi yang

mendukung upaya saya

untuk memberikan

pelayanan yang efektif.

4. Manajer saya bekerja

keras untuk membuat

sistem kami dan proses

yang lebih ramah untuk

Interval

Scale 1-7

(Lanjutan)
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel Definisi Alat Ukur Skala

pelanggan.

(Masoud dan Hmedian,

2013)

Kinerja Karyawan Kinerja adalah seberapa baik

seorang karyawan

melakukan pekerjaannya

dibandingkan dengan

standar kerja didefinisikan

sebagai kinerja yang

diharapkan atas suatu

pekerjaan dibandingkan

dengan tujuan dan target dari

perusahaan.

(Mathis dan Jackson, 2008)

1. Kesesuaian jumlah

hasil kerja dengan

standar yang

ditetapkan.

2. Kualitas hasil kerja

dengan standar yang

ditetapkan.

3. Waktu yang

dipergunakan dalam

menyelesaikan pekerjaan

sesuai standar yang

ditetapkan.

4. Tingkat kehadiran

karyawan setiap

bulannya.

5. Kemampuan karyawan

dalam mengerjakan hal-

hal baru diperusahaan.

6. Kecepatan beradaptasi

dengan pekerjaan yang

dibebankan.

(Mathis dan Jackson, 2008)

Interval

Scale 1-7

Sumber: Data diolah kembali oleh peneliti

(Lanjutan)
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3.4 Metode Pengolahan Data

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan atau

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan maka metode analisis yang digunakan

adalah SEM (Structural Equation Models). SEM adalah teknik statistik multivariat yang

merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi) yang bertujuan

untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar

indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan antar konstruk (Santoso, 2012). Proses

SEM tentu tidak bisa dilakukan secara manual, sehingga peneliti menggunakan alat

bantu berupa software yang membantu menganalisis model SEM, software tersebut

adalah AMOS 21 for windows. Sebuah pemodelan SEM yang lengkap pada dasarnya

terdiri dari Measurement Models dan Overall Model. Measurement model ditujukan

untuk mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkanindikator-indikator

empirisnya. Selanjutnya, overall model adalah model keseluruhan hubungan yang

membentuk atau menjelaskan kaulitas antara faktor.

Menurut Wijanto (2008) ada beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam

menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Spesifikasi model (model specification)

2. Identifikasi (identification)

3. Estimasi (estimation)

4. Uji kecocokan (testing fit)

3.4.1 Spesifikasi Model (Model Specification)

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan

diestimasi. Spesifikasi model penelitian yang merepresentasikan permasalahan yang

diteliti adalah penting dalam SEM.
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Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel laten eksogen dan endogen,

yaitu training, empowerment, reward, supportive management, dan service technology

sebagai variabel eksogen, dan employee performance sebagai variabel endogen.

Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati

atau sering kita sebut sebagai indikator. Variabel teramati merupakan indikator atau

ukuran dari variabel laten eksogen maupun variabel laten endogen. Pada metode survei

dengan menggunakan kuesioner, setiap pertanyaan mewakili variabel laten, pada

penelitian ini terdapat 5 variabel teramati dan terdapat 28 indikator pertanyaan.

Penelitian ini dapat dijelaskan melalui path diagram yang dapat digambarkan

sebagai berikut.

Gambar 3.2 Path Diagram

Sumber: Ilustrasi penggambaran model menggunakan AMOS 21

3.4.2 Identifikasi (Identification)

Sebelum kita melakukan tahap estimasi untuk mencari solusi dari persamaan

simultan yang mewakili model yang dispesifikasikan, terlebih dahulu kita perlu
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memeriksa identifikasi dari persamaan simultan tersebut. Secara garis besar ada 3

kategori identifikasi dalam persamaan simultan, yaitu:

1. Under-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut

merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Pada

SEM, model dikatakan underidentified jika degree of freedom adalah negatif.

Jika terjadi underidentified maka estimasi dan penilaian model juga tidak perlu

dilakukan.

2. Just-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi

sama dengan data yang diketahui. Dalam SEM, model yang just identified

mempunyai degree of freedom sebesar 0 (nol) dan dalam terminologi SEM

dinamakan saturated. Pada model yang just identified, karena sudah

teridentifikasi maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan.

3. Over-Identified model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi

lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model dikatakan

over identified jika degree of freedom adalah positif. Jika terjadi over

identified maka estimasi dan penilaian model bisa dilakukan.

Dengan demikian, besaran degree of freedom perlu diketahui, karena untuk

menentukan apakah sebuah model layak diuji atau tidak. Untuk itu, penjelasan akan

dilanjutkan dengan cara menghitung besaran degree of freedom dari sebuah model. Pada

sebuah model SEM, df dapat diketahui dengan formula (Santoso, 2012):

= 12 [( )( + 1)] −
Keterangan : p = jumlah variabel manifes (observed variables) pada sebuah model

k = jumlah parameter yang akan diestimasi
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3.4.3 Estimasi (Estimation)

Setelah mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over-identifiedatau

df menunjukkan hasil yang positif maka tahap berikutnya kita melakukan estimasi untuk

memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam model. Analisis data SEM

memiliki asumsi-asumsi serta syarat-syarat dalam pengerjaannya. Beberapa asumsi dan

persyaratan memiliki kesamaan dengan statistik univariat dan multivariat. Berikut ini

beberapa asumsi dan persyaratan penting yang perlu diperhatikan saat menggunakan

metode SEM.

1. Sample Size

Pada umumnya dikatakan bahwa penggunaan SEM membutuhkan jumlah

sampel yang besar agar hasil yang didapat mempunyai kredibilitas yang cukup

(trustworthy results) (Santoso, 2012). Jumlah sampel data yang sesuai dan

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah antara 100-200 sampel (Hair et al,

2010).

2. Normalitas Data

SEM mensyaratkan data berdistribusi normal atau dapat dianggap berdistribusi

normal. Namun, tidak setiap data berdistribusi secara normal, untuk

mengurangi dampak dari ketidaknormalan sebuah distribusi data, penggunaan

jumlah sampel yang besar. Uji normalitas yang dilakukan pada SEM memiliki

dua tahapan. Pertama, menguji normalitas untuk setiap variabel atau biasa

disebut dengan univariate normality. Kedua adalah pengujian normalitas

semua variabel secara bersama-sama, yang disebut dengan multivariate

normality. Hal ini disebabkan jika setiap variabel normal secara individu

(univariate), tidak berarti jika diuji secara bersama-sama (multivariate) juga

pasti berdistribusi normal.
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3. Maximum Likelihood

Penelitian ini menggunakan estimator maximum likehood estimator (MLE),

metode estimasi ini yang paling populer dalam analisis SEM. Metode ML juga

digunakan sebagai default oleh AMOS, selain alternatif metode lain, seperti

GLS atau ULS. Metode ML akan efektif pada jumlah sampel antara 150-400

sampel. MLE secara iteratif akan meminimisasikan fungsi F(S,∑(ө)) sebagai

berikut. (ө) = log|Σ(ө)| + tr SΣ (ө) − log|S| − (p + q)
Dimana diasumsikan ∑(ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Bollen,

1989 dalam Wijanto, 2008).Kemudian, p+q adalah banyaknya variabel

teramati (X dan Y) dalam model. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan

software AMOS 21 for windows dalam melakukan estimasi.

3.4.4 Uji Kecocokan (Testing Fit)

Tahap estimasi menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari parameter-

parameter yang diestimasi. Dalam tahap ini, kita akan memerikasa tingkat kecocokan

antara data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi

koefisien-koefisien dari model keseluruhan.

Menurut Hair et al(2010) evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan

model dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit)

2. Kecocokan model keseluruhan(overall model fit)
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3.4.4.1 Kecocokan Model Pengukuran(Measurement Model Fit)

Evaluasi ini akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model pengukuran

(hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel teramati/indikator)

secara terpisah melalui:

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik

instrumen yang akan diukur (Hair et al,2010). Suatu kuesioner dinyatakan

valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang

diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dilakukan dengan

melakukan analisis faktor pada hasil pre-test sejumlah 30 responden untuk

melihat nilai kaiser meyer-olkin measure of sampling adequacy, bartlett’s test

of sphericity, anti-image matrices, total variance explained, dan factor loading

of component matrix (Hair et al, 2010).

Tabel 3.2 Uji Validitas (Lanjutan)

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan

1.

Kaiser meyer-olkin measure of sampling

adequacy adalah statistik yang

mengindikasikan proporsi variasi dalam

variabel yang merupakan variasi umum

(common variance), yakni variansi dalam

penelitian

Nilai KMO MSA >0,5

menunjukkan bahwa faktor

analisis dapat digunakan

2.

Bartlett’s test of sphericitymengindikasikan

bahwa matriks korelasi adalah matriks

indentitas yang mengindikasikan bahwa

variabel-variabel dalam faktor bersifat

related atau unrelated

Nilai signifikansi adalah hasil uji,

jika nilai hasil uji <0,05

menunjukkan hubungan yang

signifikan antara variabel dan

merupakan nilai yang diharapkan
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Tabel 3.2 Uji Validitas (Lanjutan)

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan

3.

Anti image matrices, setiap nilai pada

kolom diagonal anti-image correlation

matrix menunjukkan measure of sampling

adequacy dari masing-masing indikator

Nilai diagonal anti-image

correlation matrix >0,5

menunjukkan variabel cocok atau

sesuai dengan struktur variabel

lainnya di dalam faktor tersebut

4.

Total variance explained, nilai pada kolom

“cummulative %” menunjukkan persentase

variansi yang disebabkan oleh keseluruhan

faktor

Nilai “cummulative %” harus >

60%

5.
Component matrix, nilai factor loading dari

variabel-variabel komponen faktor
Nilai factor loading ≥0,5

Sumber: Hair et al (2010)

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam

mengukur konstruk latennya (Hair et al, 2010).Menurut Malhotra (2010)

dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥0,60 maka indikator pernyataan

dalam kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel.

Meskipun begitu, untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan

composite reliability measure (ukuran reliabilitas komposit) dan variance

extracted measure (ukuran ekstrak varian) (Hair et al, 2010).

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti

berikut.

= (∑ . )(∑ . ) + ∑
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dimana standardized loading(std.loading) dapat diperoleh secara

langsung dari hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement

error untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair et al, 2010).

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam

indikator-indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel

laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung sebagai berikut (Fornel &

Laker, 1981 dalam Wijanto, 2008):

= ∑ .∑ . + ∑
atau (Hair et al, 2010):

= ∑ . N
dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model

pengukuran.

Hair et al (2010) menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas

yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability)≥0,70, dan

nilai ekstrak variannya (variance extracted)≥ 0,50.

3.4.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevalusi secara

umum derajat kecocokan atau goodness of fit (GOF) anatara data dengan model.Menilai

GOF suatu SEM secara menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada

teknik multivariant yang lain.

1. Ukuran Kecocokan Absolut

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan
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absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM

adalah sebagai berikut.

a. Chi-square (X2)

Chi-square digunakan untuk menguji seberapa dekat kecocokan antara

matrik kovarian sampel S dengan matrik kovarian model ∑(ө).Uji

statistik χ2adalah: = (n − 1)F S,Σ (ө)
Yang merupakan sebuah distribusi Chi-squaredengan degree of freedom

(df) sebesar c-p. Peneliti berusaha memperolehnilai X2 yang rendah

yang menghasilkan significance level lebih besar atau sama dengan 0,05

(p ≥ 0,05). Hal ini menandakan bahwa hipotesis nol diterima dan

matriks input yang diprediksi dengan yang sebenarnya tidak berbeda

secara statistik.

b. Goodness of Fit Index(GFI)

GFI dapat diklasifikasikan sebagai ukuran kecocokan absolut,karena

pada dasarnya GFI membandingkan model yang dihipotesiskan dengan

tidak ada model sama sekali (∑(ѳ)).Rumus GFI adalah sebagai berikut.

GFI = 1 − FF
c. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM.Rumus

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut.
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RMSEA = Fdf
dimana, F = F − , 0
Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA

≤ 0,08 menunjukan good fit.

d. CMIN/DF

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan

CMIN/DF adalah sebagai berikut.CMINDF
dimana, nilai CMIN/DF ≤ 3 menandakan good fit.

2. Ukuran Kecocokan Inkremental

a. Comparative Fit Index (CFI)

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut.

CFI = 1 −
Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1.Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukan

good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI <0,90 sering disebut sebagai marginal

fit.

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan

tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness of Fit) yang telah

kita lakukan pada bagian sebelumnya dapat kita ringkas ke dalam tabel 3.4 dibawah ini.
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Tabel 3.3 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF

Ukuran GOF Tingkat kecocokan yang bisa diterima

Absolute –Fit Measures

Statistic Chi-Square (χ²)
Mengikuti uji statistik yang berkaitan dengan

persyaratan signifikan. Semakin kecil semakin baik.

Goodness of-Fit Index (GFI)

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi

adalah lebih baik. GFI ≥ 0,90 adalah good fit,

sedang 0,80≤ GFI ≤ 0,90 adalah marginal fit.

Root Mean Square Error of Approximation

(RMSEA)

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan

sample. RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedang

RMSEA <0,05 adalah closefit.

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 3 adalah good fit.

Incremental Fit Measures

Comparative Fit Index (CFI)

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi

adalah lebih baik. CFI ≥ 0,90 adalah good fit,

sedang 0,80 ≤ CFI<0,90 adalah marginal fit.

Sumber: Wijanto (2008), data telah diolah kembali oleh peneliti
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT Bank Mandiri (PERSERO) Tbk. adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta,

dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank

ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi

perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat

bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang

Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan

Indonesia (Bapindo), digabungkan menjadi Bank Mandiri.

4.1.1.1 Pra-penggabungan

Sejarah keempat Bank (BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo) tersebut sebelum

bergabung menjadi Bank Mandiri, dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu.

Keempat bank nasional tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia

perbankan Indonesia, dan masing-masing telah memainkan peranan yang penting dalam

pembangunan ekonomi di Indonesia.

a. Bank Dagang Negara

Bank Dagang Negara merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Sebelumnya

Bank Dagang Negara dikenal sebagai Nederlandsch Indische Escompto

Maatschappij yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun

1949 namanya berubah menjadi Escomptobank NV. Selanjutnya, pada tahun
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1960 Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang

Negara, sebuah Bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan

pertambangan.

b. Bank Bumi Daya

Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari

nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi

Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank

(sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum

Negara diberi hak untuk melanjutkan operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965,

bank umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti

nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya.

c. Bank Ekspor Impor Indonesia

Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang

Belanda N.V. Nederlansche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun

1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870.

Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan

selanjutnya pada tahun 1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara

Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara

Indonesia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara

Indonesia Unit II Divisi Expor – Impor, yang akhirnya menjadi BankExim, bank

Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor.

d. Bank Pembangunan Indonesia

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara

(BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun1951. Misi Bank Industri

Negara adalah mendukung pengembangan sektor – sektor ekonomi tertentu,
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khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo dibentuk sebagai

bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank

Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan

nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor

manufaktur, transportasi dan pariwisata.

4.1.1.2 Pasca-penggabungan

Bank Mandiri dibentuk pada 2 Oktober 1998, dan empat bank asalnya efektif

mulai beroperasi sebagai bank gabungan pada pertengahan tahun 1999. Setelah

selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi, termasuk

pengurangan cabang dan pegawai. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di

seluruh jaringan melalui iklan dan promosi.

Salah satu pencapaian penting adalah penggantian secara menyeluruh platform

teknologi. Bank Mandiri mewarisi sembilan sistem perbankan dari keempat “legacy

banks”. Setelah investasi awal untuk konsolidasi sistem yang berbeda tersebut, Bank

Mandiri mulai melaksanakan program penggantian platform yang berlangsung selama

tiga tahun, dimana program pengganti tersebut difokuskan untuk meningkatkan

kemampuan penetrasi di segmen “retail banking”.

Pada saat ini, infrastruktur teknologi informasi Bank Mandiri sudah mampu

melakukan pengembangan “e-channel” & produk retail dengan “Time to Market” yang

lebih baik. Dalam proses penggabungan dan pengorganisasian ulang tersebut, jumlah

cabang Bank Mandiri dikurangi sebanyak 194 buah dan karyawannya berkurang dari

26.600 menjadi 17.620. Direktur Utamanya yang pertama adalah Robby Djohan.

Kemudian pada Mei 2000, posisi Djohan digantikan ECW Neloe. Neloe menjabat

Peran Training..., NoviaAdhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



72

selama lima tahun, sebelum digantikan Agus Martowardojo sebagai Direktur Utama

sejak Mei 2005.

Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar di

sepanjang Indonesia dan enam cabang di luar negeri. Selain itu, Bank Mandiri

mempunyai sekitar 2.500 ATM dan tiga anak perusahaan utama yaitu Bank Syariah

Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan AXA Mandiri. Nasabah Bank Mandiri yang terdiri dari

berbagai segmen merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan

sektor usaha, nasabah Bank Mandiri bergerak dibidang usaha yang sangat beragam.

Sebagai bagian dari upaya penerapan “prudential banking” & “best-practices risk

management”, Bank Mandiri telah melakukan berbagai perubahan. Salah satunya,

persetujuan kredit dan pengawasan dilaksanakan dengan “four-eye principle”, dimana

persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan business unit. Sebagai bagian

diversifikasi risiko dan pendapatan, Bank Mandiri juga berhasil mencetak kemajuan

yang signifikan dalam melayani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan nasabah ritel.

Pada akhir 1999, porsi kredit kepada nasabah “corporate” masih sebesar 87% dari total

kredit, sementara pada 31 Desember 2009, porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro

telah mencapai 42,22% dan porsi kredit kepada nasabah consumer sebesar 13,92%,

sedangkan porsi kredit kepada nasabah “corporate” mencakup 43,86% dari total kredit.

Sesudah menyelesaikan program transformasi semenjak 2005 sampai dengan

tahun 2009, Bank Mandiri sedang bersiap melaksanakan transformasi tahap berikutnya

dengan merevitalisasi visi dan misi untuk menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang

paling dikagumi dan selalu progresif. Pada Juni 2013, Bank Mandiri sudah mempunyai

1.811 cabang dan sekitar 11.812 ATM yang tersebar merata di 34 provinsi

di Indonesia tanpa terkecuali, semakin menegaskan Bank Mandiri sebagai salah satu dari

jajaran bank terbesar di Indonesia.
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4.1.1 Visi dan Misi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berkomitmen membangun hubungan jangka

panjang yang didasari atas kepercayaan baik dengan nasabah bisnis maupun

perseorangan melayani seluruh nasabah dengan standar layanan internasional melalui

penyediaan solusi keuangan yang inovatif. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ingin

dikenal karena kinerja, sumber daya manusia dan kerjasama tim yang terbaik.

Dengan mewujudkan pertumbuhan dan kesuksesan bagi pelanggan, PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk. mengambil peran aktif dalam mendorong pertumbuhan jangka

panjang Indonesia dan selalu menghasilkan imbal balik yang tinggi secara konsisten bagi

pemegang saham. Melalui visi dan misi, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat menjadi

bank terbaik yang memiliki aset, pinjaman dan deposito terbesar di Indonesia. Berikut ini

adalah visi dan misi yang dimiliki oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

1. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif.

2. Misi

i. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar.

ii. Mengembangkan sumber daya manusia professional.

iii. Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder.

iv. Melaksanakan manajemen terbuka.

v. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan.

4.1.2 Logo dan Filosofi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Logo baru Bank Mandiri (tanpa kata bank) sejalan dengan kebijakan Bank

Indonesia ke depan yang akan mengijinkan Bank untuk menjual produk-produk non
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Bank seperti Reksadana, Bank zInsurance, serta sejalan dengan rencana Bank Mandiri

memiliki anak perusahaan non Bank.

A. Bentuk logo dengan huruf kecil

Gambar 4.3 Bentuk Logo dengan Huruf Kecil

Logo tersebut melambangkan sikap ramah dan rendah hati. Ramah terhadap semua

segmen bisnis yang dimasuki, menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani

dengan rendah hati (Customer Focus). Sedangkan warna biru tua melambangkan rasa

nyaman, tenang, menyejukkan, warna ini umumnya dipakai oleh institusi di bidang jasa.

Warisan luhur, stabilitas (Command, memimpin) dan serius (Respect) serta tahan uji

(Reliable). Dasar yang kuat, berhubungan dengan kesetiaan, hal yang dapat dipercaya,

kehormatan yang tinggi (Trust, Integrity). Simbol dari spesialis (Professionalisme).

ii. Bentuk Gelombang Emas Cair.

Gambar 4.4 Bentuk Logo Gelombang Emas Cair

Gelombang emas cair sebagai simbol dari kekayaan finansial di Asia. Lengkungan

emas sebagai metamorphosa dari sifat Agile, Progresif, Pandangan ke depan.

(Excellence), fleksibilitas serta ketangguhan atas segala kemungkinan yang akan datang.

Sedangkan warna logam mulia (emas) menunjukkan keagungan, kemuliaan,

kemakmuran, kekayaan. Menjadikan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. merasa tajam

perhatiannya (warna yang menarik perhatian orang), aktif, kreatif dan meriah,

warna spiritual dan melambangkan hal yang luar biasa Warna ini juga ramah,
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menyenangkan dan nyaman. Warna ini diterima sebagai warna riang, membuat

perasaan konsumen bahwa masa depan lebih baik, cemerlang dan menyala-nyala.

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test)

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test)

Pengukuran validitas dilakukan pada 30 responden dengan melakukan analisis

faktor pada hasil pre-test untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin measure of sampling

adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, total variance explained, dan

factor loading of component matrix.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test (Lanjutan)

Variabel Indikator
KMO

>0,5

Sig

<0,05

MSA

>0,5

Cummulative

(%)

>60%

Factor
Loading

≥ 0,5

Kriteria

Training

TR1

0,803 0,000

0,863

76,001%

0,889 Valid

TR2 0,830 0,838 Valid

TR3 0,810 0,858 Valid

TR4 0.744 0,949 Valid

TR5 0,790 0,819 Valid

Empowerment

EM1

0,697 0,000

0,822

60,257%

0,729 Valid

EM2 0,643 0,8895 Valid

EM3 0,679 0,660 Valid

EM4 0,706 0,801 Valid

Reward

RW1

0,770 0,000

0,791

68,828%

0,819 Valid

RW2 0,758 0,836 Valid

RW3 0,780 0,815 Valid
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data Pre-Test (Lanjutan)

Variabel Indikator
KMO

>0,5

Sig

<0,05

MSA

>0,5

Cummulative

(%)

>60%

Factor
Loading

≥ 0,5

Kriteria

RW4 0,755 0,849 Valid

Supportive
Management

SM1

0,712 0,000

0,745

68,400%

0,718 Valid

SM2 0,697 0,862 Valid

SM3 0,705 0,779 Valid

SM4 0,760 0,879 Valid

SM5 0,672 0,885 Valid

Service
Technology

ST1

0,770 0,000

0,710

75,162%

0,921 Valid

ST2 0,724 0,894 Valid

ST3 0,846 0,875 Valid

ST4 0,858 0,771 Valid

Employee
Performance

EP1

0,747 0,000

0,711

60,099%

0,862 Valid

EP2 0,634 0,689 Valid

EP3 0,777 0,866 Valid

EP4 0,777 0,812 Valid

EP5 0,768 0,503 Valid

EP6 0,814 0,853 Valid

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 20

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5, menunjukkan semua indikator pernyataan

dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat

disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. Oleh karena

itu, tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item

indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya.
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4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test)

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya.Menurut Malhotra (2010)

dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥0,60 maka indikator pernyataan dalam

kuesioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel. Berikut ini

adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria

Training 0.919 Reliabel

Empowerment 0,750 Reliabel

Reward 0,843 Reliabel

Supportive Management 0,879 Reliabel

Service Technology 0,889 Reliabel

Employee Performance 0,864 Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 20

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa semua variabel

penelitian, yaitu training, empowerment, reward, supportive management, service

technology dan employee performance atau kinerja karyawan memiliki cronbach’s alpha

≥ 0,60. Hasil tersebut menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuesioner

ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan

konsisten.
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4.3 Profil Responden

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan demografi

dan karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, lama

kerja, dan tingkat pendidikan.

4.3.1 Jenis Kelamin

Gambar 4.5 Jenis Kelamin Responden

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji

Gambar 4.5 menggambarkan bahwa dari yang berjumlah 140 orang, terdiri dari

responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 75 orang (54%) dan responden yang

berjenis kelamin pria berjumlah 65 orang (46%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah

responden wanita lebih besar daripada jumlah responden pria.

Pria
46%

Wanita
54%

Jenis Kelamin
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4.3.2 Usia

Gambar 4.6 Usia Responden

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 kelompok, yaitu skala

usia 20-25 tahun, 26-30 tahun, dan ≥ 31 tahun. Pada gambar 4.6 diatas dapat dilihat

bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia antara

20-25 tahun yang berjumlah 104 orang atau sebesar 74% dari total responden, kemudian

diikuti oleh responden yang berusia antara 26-30 tahun dengan jumlah responden 27

orang atau sebesar 19%, sisanya sebanyak 9 responden yang berusia ≥ 31 tahun  dengan

persentase 7%.
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4.3.3 Tingkat Pendidikan

Gambar 4.7 Tingkat Pendidikan Responden

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji

Berdasarkan pada gambar 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas  tingkat

pendidikan responden adalah Diploma 3 (D3) dengan jumlah 64 orang atau sebesar 46%

dari total responden, kemudian diikuti oleh responden berpendidikan SMA/SLTA yang

berjumlah 48 orang atau sebesar 34% dan peringkat terakhir adalah Sarjana Strata I

dengan jumlah 28 orang atau dengan presentase sebesar 20%. Meskipun pada penelitian

ini peneliti mengelompokkan tingkat pendidikan SMP dan yang lainnya yang tidak

disebutkan dalam kuesioner, ternyata tidak ada responden yang berpendidikan SMP atau

pendidikan lainnya.

SMA/SLTA
34%

D3
46%

S1
20%

Tingkat Pendidikan
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4.3.4 Lama Kerja

Gambar 4.8 Pekerjaan Responden

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji

Gambar 4.8 diatas menggambarkan bahwa lama kerja mayoritas responden

adalah 1-5 tahun sejumlah 90 orang atau sebesar 64% dari total responden, kemudian

diikuti oleh responden yang memiliki lama kerja <1 tahun yang berjumlah 44 orang atau

sebesar 32%, dan sisanya adalah responden yang bekerja 5-10 tahun sejumlah 6 orang

dengan persentase sebesar 4%.

4.4 Hasil Analisis Data

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, metode analisis

data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling

dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS dipilih karena

< 1 Tahun
32%

1-5 Tahun
64%

5-10 Tahun
4%

Lama Kerja
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penggunaannya yang cukup mudah dan cukup sering digunakan untuk analisis data

SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan

model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui semua hasil pengolahan data,

selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis

data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Microsoft Office Excel 2007 dan SPSS 17.

4.4.1 Spesifikasi Model

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini menerapkan

analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipoteses. Spesifikasi model dan path

diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada bab III di gambar 3.1, dimana model

penelitian terdiri dari 6 variabel, 5 hipotesis, dan 28 indikator untuk menguji adanya

hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang dihipotesiskan.

4.4.2 Identifikasi Model

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified atau nilai degree of

freedom menunjukkan nilai yang positif. Identifikasi ini dilakukan dengan melihat nilai

degree of freedom (df) dari model penelitian. Tabel dibawah ini merupakan hasil output

AMOS yang menunjukkan nilai df sebesar 335. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

model termasuk kategori over-identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu,

analisis data SEM dapat dilanjtukan ke tahap selanjutnya.
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Tabel 4.6 Computation of Degrees of Freedom

Number of distinct sample moments 325

Number of distinct parameters to be estimated 64

Degrees of freedom (434 - 99) 261

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21

4.4.3 Estimasi Model

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil estimasi

model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi dan persyaratan

yang harus dipenuhi dalam menganalisis data SEM.

4.4.3.1 Sample Size

Jumlah sampel data pada penelitian sudah memenuhi asumsi SEM, yaitu 140

data. Jumlah sampel data tersebut sesuai dengan jumlah data yang direkomendasikan

antara 100-200 data sampel.

4.4.3.2 Uji Normalitas Data

Pengujian selanjutnya adalah melihat tingkat normalitas data yang akan

digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk melihat nilai

yang terdapat pada kolom tabel c.r. skewness atau kolom tabel c.r. kurtosis yang nilainya

berada di antara -2,58 sampai +2,58 dengan tingkat signifikansi 0,01% dianggap datanya

memiliki tingkat normalitas.
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Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data

Variable Min max skew c.r. kurtosis c.r.

EP1 1,000 7,000 -,530 -2,558 -,646 -1,560

EP2 1,000 7,000 -1,006 -4,860 1,100 2,656

EP3 1,000 7,000 -,916 -4,424 1,217 2,939

EP4 1,000 7,000 -1,607 -7,763 1,909 4,612

EP5 1,000 7,000 -1,360 -6,569 1,481 3,576

EP6 1,000 7,000 -1,185 -5,722 1,172 2,831

ST4 1,000 7,000 -,451 -2,178 -,536 -1,295

ST3 1,000 7,000 -,615 -2,970 -,649 -1,567

ST2 1,000 7,000 -,575 -2,778 -,760 -1,836

ST1 1,000 7,000 -1,129 -5,454 ,231 ,557

SM5 1,000 7,000 -,226 -1,089 -1,109 -2,679

SM4 1,000 7,000 -,237 -1,145 -1,007 -2,431

SM3 1,000 7,000 -,597 -2,882 -,279 -,674

SM2 1,000 7,000 -,289 -1,397 -,654 -1,581

SM1 1,000 7,000 -,451 -2,178 -,850 -2,052

RW4 1,000 7,000 -,876 -4,231 ,493 1,190

RW3 1,000 7,000 -1,169 -5,649 1,464 3,536

RW2 1,000 7,000 -,332 -1,603 -,885 -2,138

RW1 1,000 7,000 -,509 -2,458 -,528 -1,275

EM4 1,000 7,000 -,723 -3,494 -,181 -,436

EM3 1,000 7,000 -,109 -,525 -,793 -1,916

EM2 1,000 7,000 -,570 -2,752 -,211 -,509

EM1 1,000 7,000 -,379 -1,832 -,851 -2,056

TR5 1,000 7,000 -1,061 -5,126 ,159 ,384

TR4 1,000 7,000 -1,324 -6,397 ,791 1,909

TR3 1,000 7,000 -,616 -2,977 -,574 -1,386

TR2 1,000 7,000 -,215 -1,039 -1,295 -3,129

TR1 1,000 7,000 -,696 -3,363 -,235 -,568

Multivariate 160,724 23,199

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21
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Sebuah distribusi dikatakan normal jika data tidak miring ke kiri atau miring ke

kanan (disebut simetris dengan nilai skewness adalah 0), serta mempunyai keruncingan

yang ideal (angka kurtosis adalah 0). Namun, angka-angka tersebut sulit dicapai dalam

praktiknya, sebaran data akan bervariasi pada skewness serta kurtosis yang negatif atau

positif. Oleh karena itu, yang akan diuji adalah seberapa miring dan seberapa runcing

sebuah distribusi sehingga masih dapat dianggap normal walaupun tidak benar-benar

berdistribusi normal.

Angka pembanding tersebut adalah angka z, angka tersebut didapat dengan cara

melihat tabel z. Pada umumnya digunakan tingkat kepercayaan 99%, tingkat signifikansi

pada tingkat kepercayaan tersebut adalah 100% - 99% = 1%, dan angka z adalah ±2,58.

Dengan demikian, sebuah distribusi dikatakan normal jika angka c.r. skewness atau c.r.

kurtosis berada di antara -2,58 sampai +2,58. Namun jika angka-angka tersebut berada di

bawah -2,58 atau di atas +2,58, distribusi dapat dikatakan tidak normal (Santoso, 2012).

Berdasarkan hasil pengolahan data yang ditampilkan pada tabel 4.8, dapat dilihat

uji normalitas untuk secara keseluruhan (multivariate normality) distribusi data tidak

normal karena nilai angka multivariate-nya 23.199, hal ini menunjukkan bahwa nilai

tersebut tidak berada di antara nilai -2,58 dan +2,58.

4.4.4 Hasil Uji Pengukuran Model (Measurement Model Fit)

4.4.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan

kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang

diukurnya. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai

validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading factors)≥ 0,50

dan idealnya ≥ 0,70.
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Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukan

bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur konstruk

latennya (Hair et al, 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite

reliability measure dan variance extracted measure, sebuah konstruk mempunyai

reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan variance extracted

(VE) ≥ 0,50.

Setelah melakukan pengujian untuk mengetahui validitas dan reliablitas terdapat

indikator yang nilai factor loading ≤ 0,50 sehingga peneliti harus melakukan

penyesuaian alat ukur atau indikator kembali yaitu dengan membuang indikator yang

nilainya ≤ 0,50. Indikator tersebut adalah SM1, EP2 dan EP5, kemudia peneliti

melakukan pengujian ulang dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan)

Variabel Indikator

Uji Validitas Uji Reliabilitas

Standardized

Factor

Loading

Kriteria
Construct

Reliability

Variance

Extract
Kriteria

Training

TR1 0,796 Valid

0,883 0,602 Diterima

TR2 0,803 Valid

TR3 0,797 Valid

TR4 0,726 Valid

TR5 0,756 Valid

Empowerment

EM1 0,699 Valid

0,765 0,450 Diterima
EM2 0,660 Valid

EM3 0,697 Valid

EM4 0,642 Valid

Reward
RW1 0,647 Valid

0,826 0,545 Diterima
RW2 0,694 Valid
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Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan)

Variabel Indikator

Uji Validitas Uji Reliabilitas

Standardized

Factor

Loading

Kriteria
Construct

Reliability

Variance

Extract
Kriteria

RW3 0,830 Valid

RW4 0,769 Valid

Supportive

Management

SM2 0,623 Valid

0,859 0,607 Diterima
SM3 0,768 Valid

SM4 0,866 Valid

SM5 0,837 Valid

Service

Technology

ST1 0,740 Valid

0,811 0,519 Diterima
ST2 0,773 Valid

ST3 0,731 Valid

ST4 0,631 Valid

Employee

Performance

EP1 0,730 Valid

0,807 0,512 Diterima
EP3 0,743 Valid

EP4 0,770 Valid

EP6 0,610 Valid

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21

Berdasarkan hasil tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa variabel teramati dalam

penelitian ini memiliki nilai factor loading lebih dari ≥ 0,50 dan hampir mencapai ≥

0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel

latennya adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas.

Selain itu, tabel 4.9 di atas juga menunjukkan bahwa semua nilai construct

reliability (CR) ≥ 0,70, dan tetapi tidak semua nilai variance extracted (VE) bernilai ≥

0,50. Variabel empowerment memiliki nilai variance extracted (VE) bernilai ≤ 0,50

yaitu 0,450 tetapi penelitian ini tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan nilai
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construct reliability (CR) ≥ 0,70 yaitu 0,765 dan nilai Standardized Factor Loading yang

cukup baik dari masing-masing indikator yang nilainya ≥ 0,50. Secara keseluruhan dapat

dikatakan bahwa nilai reliabilitas model pengukuran (measurement model) ini adalah

baik dan dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai observed

variable mampu menjelaskan variabel laten yang dibentuknya.

Selanjutnya, berdasarkan uji kelayakan model (Goodness of Fit) dari uji

measurement model diketahui nilai dari model fit. Pertama, nilai χ2hitung lebih besar dari

χ2tabel, yaitu 808,455 > 298,6106 yang memiliki arti poor fit. Kedua, diketahui nilai

CMIN/DF lebih dari sama dengan 3, yaitu 3,109 yang artinya memenuhi kriteria poor fit.

Ketiga, GFI menunjukkan nilai kurang dari sama dengan 0,9, yaitu 0,687 yang berarti

poor fit. Keempat, diketahui bahwa nilai CFI lebih kecil dari 0,9, yaitu 0,754 yang berarti

poor fit. Kelima, RMSEA menunjukkan nilai lebih besar 0,10, yaitu 0,123 yang berarti

poor fit.

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit)

4.4.5.1 Goodness of Fit

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum derajat

kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu

SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti teknik

multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik terbaik yang dapat

menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para peneliti telah

mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara bersama-sama atau

kombinasi.
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Tabel 4.10 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan model

keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool AMOS 21.

Tabel 4.9 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kriteria

Absolute –Fit Measures

Chi-Square

(χ²)
Nilai χ2 hitung <χ2 tabel 809,049 > 299,6827 Poor

Fit
P p > 0,05 0,000

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit) 3,100
Poor

Fit

GFI

GFI ≥ 0,90 (good fit)

0,80 ≤ GFI ≤ 0,90 (marginal fit)

GFI ≤ 0,80 (poor fit)

0,687
Poor

Fit

RMSEA

RMSEA ≤ 0,08 (good fit)

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit)

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit)

0,123
Poor

Fit

Incremental Fit Measure

CFI

CFI≥ 0,90 (good fit)

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit)

CFI ≤ 0,80 (poor fit)

0,754
Poor

Fit

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran GOF, yaitu

Chi-Square (χ²) dan GFI menunjukkan kecocokan yang kurang baik (poor fit) tetapi
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untuk CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran GOF

yang lainnya, yaitu RMSEA dan CFI menunjukkan kecocokan yang poor fit. Dengan

demikian, model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan data kurang fit

dengan model SEM.

Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, tidak jarang

ditemukan model yang telah diusulkan adalah poor fit, salah satunya adalah

dalampenelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh peneliti dengan yang

disarankan SEM adalah berbeda. Namun demikian, tidak semata-mata harus melakukan

respesifikasi model untuk meningkatkan hasil agar menghasilkan model yang good fit

(Hooper, Coughlan & Mullen, 2008).

4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit)

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten eksogen dan

variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien

atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh variabel

laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual penelitian.

Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan

cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater menunjukkan hasil positif dengan

tingkat signifikansi p < 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data.

Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat

signifikansi p > 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil

pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini.
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Tabel 4.10 Output Regression Weights

Path Estimasi P Kesimpulan

Training → Employee Performance 0,626 *** Didukung data

Empowerment → Employee Performance 0,239 0,014 Didukung data

Reward → Employee Performance 0,468 *** Didukung data

Supportive Management → Employee Performance 0,794 0,04 Didukung data

Service Technology → Employee Performance 0,930 *** Didukung data

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1. Training berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,626

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, training

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap employee performance

dan hipotesis dapat diterima.

2. Empowerment berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,239

dengan nilai p 0,014. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, empowerment

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap employee performance

dan hipotesis dapat diterima.
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3. Reward berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,468

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, reward

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadapemployee performance

dan hipotesis dapat diterima.

4. Supportive Management berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,794

dengan nilai p 0,04. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, supportive

management memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap employee

performance dan hipotesis dapat diterima.

5. Service Technology berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,930

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, service technology

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap employee performance

dan hipotesis dapat diterima.

4.5 Pembahasan

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel telah

memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran lainnya

yang sesuai dengan metode SEM. Pada hasil pengujian hipotesis yang diajukan pada

model penelitian ini, seluruh hipotesis memiliki hubungan yang signifikan. Pembahasan
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dari hasil pengujian masing-masing hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab di bawah

ini.

4.5.1 Pengaruh Training terhadap Kinerja Karyawan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat

pengaruh yang positif dan signifikan antara training yang dilakukan untuk karyawan

dengan kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa training yang baik diberikan

untuk karyawan akan berdampak baik juga pada kinerja karyawan. Hasil penelitian ini

juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Masoud dan Hmeidan (2013)

yang menyatakan bahwa training berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan. Training dapat menjelaskan 27% dari variabel yang diteliti dalam

penelitiannya, hal ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Boshoff

dan Allen (2000) serta Ashill et al. (2008).

4.5.2 Pengaruh Empowerment terhadap Kinerja Karyawan

Hasil penelitian menunjukkan empowerment memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang

dilakukan sebelumnya oleh Boshoff dan Allen (2000) yang menyatakan bahwa

empowerment yang diberikan oleh manajemen sebuah perusahaan akan meningkatkan

kinerja karyawannya. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Masoud dan Hmeidan

(2013) dalam penelitiannya, mereka mengungkapkan bahwa empowerment dapat

menjelaskan 32,6% dari total varian yang diteliti dalam kinerja karyawan. Mereka juga

menjelaskan bahwa faktor penting untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah service

technology dan empowerment.
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4.5.3 Pengaruh Reward terhadap Kinerja Karyawan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat

pengaruh yang positif dan signifikan antara reward yang dilakukan untuk karyawan

dengan kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa reward yang baik diberikan untuk

karyawan akan berdampak baik juga pada kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Masoud dan Hmeidan (2013) yang

menyatakan bahwa reward dapat memotivasi karyawannya untuk melakukan

pekerjaannya menjadi lebih baik. Hal terserbut tercermin melalui 25,5% reward dapat

menjelaskan variabel yang diteliti.

4.5.4 Pengaruh Supportive Management terhadap Kinerja Karyawan

Hasil penelitian menunjukkan empowerment memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang

dilakukan sebelumnya oleh Masoud dan Hmeidan (2013), mereka menyatakan bahwa

supportive management akan memberikan pengaruh yang signifikan dan positif sebesar

29,7% dalam meningkatkan kinerja karyawan.

4.5.5 Pengaruh Service Technology terhadap Kinerja Karyawan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat

pengaruh yang positif dan signifikan antara reward yang dilakukan untuk karyawan

dengan kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa reward yang baik diberikan untuk

karyawan akan berdampak baik juga pada kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga

sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Masoud dan Hmeidan (2013) yang

menyatakan bahwa service technology memiliki peran yang penting sama dengan

empowerment dalam mendukung pencapaian dan penigkatan kinerja karyawan.
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4.6 Implikasi Manajerial

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keefektikfan pengaruh

lingkungan kerja terhadap kinerja karayawan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa

lingkungan kerja pada karyawan frontline di sebuah bank memiliki pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

4.6.1 Implikasi Manajerial untuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat

diberikan implikasi manajerial untuk PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku pihak yang

menciptakan lapangan pekerjaan. Berikut ini beberapa implikasi manajerial yang dapat

diberikan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,.

1 Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa peran yang paling

mendukung karyawan frontline dalam meningkatkan kinerjanya pada PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk, adalah service technology. Dengan teknologi yang

mendukung dan terus dikembangkan karyawan frontline dapat bekerja lebih

efektif sehingga kinerja mereka dapat meningkat. PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk, selaku pihak pemberi kerja harus terus mendukung peningkatan kinerja

karyawannya salah satunya dengan melakukan pengembangan dan

pembaharuan teknologi yang dimilikinya. Tidak hanya dengan teknologi yang

mendukung, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, juga harus menyediakan sumber

daya manusia yang kompeten dan menguasai teknologi. Teknologi yang harus

diimplementasikan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, menurut penelitian

ini adalah teknologi yang dapat mendukung kegiatan karyawan khususnya

karyawan frontline yang diperlukan untuk melayani karyawannya secara efektif
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sehingga karyawan dapat bekerja lebih produktif dan dapat meningkatkan

kinerja mereka.

2 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, memiiki peran dalam meningkatkan kinerja

karyawan, tidak hanya melalui service technology tetapi juga melalui

supportiive management. Karyawan frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,

menginginkan perusahaan tempat mereka bekerja dapat bersedia membantu

mereka dalam melakukan pekerjaan sehari-hari mereka yang terbaik dengan

kemampuan yang mereka miliki. Dukungan manajemen atau organisasi yang

dapat diberikan oleh manajer atau perusahaan salah satunya dengan

memberikan motivasi, memperhatikan, mendengarkan dan memperdulikan apa

yang diperlukan oleh karyawan atau bawahannya. Dengan perasaan

diperhatikan dan diperdulikan, karyawan lebih termotivasi dalam bekerja

sehingga akan meningkatkan kinerja mereka dalam jangka pendek dan jangka

panjang.

3 Karyawan frontline juga dapat meningkatkan kinerja mereka melalui program

training yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku pihak

yang memberi pekerjaan. Melalui kuesioner yang disebar, responden yang

dalam hal ini adalah perwakilan karyawan frontline dari PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk, mengharapkan dilakukannya program training yang berkaitan

dengan cara mereka dalam melayani nasabah atau pelanggannya dengan baik.

Program training tersebut dapat dilakukan dengan memilih metode pelatihan

dan mengembangan yang dapat dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk, misalnya intrustructure-led. Dengan metode intrustructure-led karyawan

frontline dapat digunakan dan efektif untuk waktu yang relatif singkat dan

jumlah peserta yang sedikit, sehingga peserta dapat melakukan diskusi dengan
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teman kelompoknya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan metode ini.

Waktu yang digunakan dalam melakukan program training harus disesuaikan,

jumlah jam dan hari harus menjadi pertimbangan untuk perusahaan. Apabila

waktu dalam satu hari yang digunakan untuk training terlalu berlebihan, maka

penyerapan ilmu tidak akan maksimal dikarenakan karyawan peserta program

training merasa kelelahan. Oleh karena itu, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

harus memperhatikan dan mempertimbangan penggunaan waktu pelatihan

tersebut.

4 Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa peran lain yang dapat

mendukung karyawan frontline dalam meningkatkan kinerjanya pada PT. Bank

Mandiri (Persero) Tbk, adalah reward. Dengan reward karyawan akan lebih

giat lagi dalam melakukan dan memperbaiki pekerjaannya sehingga akan

memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Karyawan

frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, menginginkan pihak perusahaan

ataupun manajemen mereka melakukan promosi terhadap karyawannya

bergantung pada kualitas pelanan yang telah mereka berikan. Reward yang

mereka inginkan bukan hanya reward secara finansial tetapi juga reward yang

diberikan oleh perusahaan atau atasan secara non finansial yang akan

membantu mereka dalam meningkatkan kinerja mereka.

5 Terakhir, terdapat peran yang membantu meningkatkan kinerja karyawan

frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, meskipun dukungan dan

pengaruh peran ini relatif kecil, tetapi perusahaan perlu memberikan

empowerment untuk membantu karyawannya dalam melakukan pekerjaan

sehingga akan membantu meningkatkan kinerja mereka. Pada industri

perbankan seperti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, empowerment bukanlah
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sesuatu yang dapat membantu dalam meningkatkan kinerja, didalam dunia

perbankan empowerment tidak begitu diperlukan karena kegiatan yang

dilakukan karyawan pada industri ini dituntut untuk independen dengan

regulasi yang sudah jelas dan budaya yang tercipta. Meski bukan sesuatu hal

yang memiliki peran yang penting, karyawan perlu memiliki kendali atas

bagaimana mereka dalam memecahkan masalah pelanggannya. Kendali

tersebut mereka bisa dapatkan dengan memahami regulasi dan standar yang

sudah jelas dan memahami budaya mereka. Empowerment merupakan peran

yang terendah karena semakin lama mereka bekerja di perusahaan perbankan,

maka mereka akan semakin independen sehingga empowerment bukanlah

sesuatu yang sangat diperlukan oleh karyawan frontline dengan adanya regulasi

yang sudah jelas.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh lingkungan

kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis data yang dilakukan dengan

menggunakan analisis SEM menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki pengaruh

positif dan signifikan. Dengan menggunakan studi penelitian lingkungan kerja pada PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang dapat meningkatkan kinerja karyawan frontline

diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Training berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan frontline

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, wilayah Jakarta.

2. Empowerment berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan

frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, wilayah Jakarta.

3. Reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan frontline

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, wilayah Jakarta.

4. Supportive Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, wilayah Jakarta.

5. Service Technology berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan

frontline PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, wilayah Jakarta.

6. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa variabel yang paling dominan

mempengaruhi kinerja karyawan frontline pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,

wilayah Jakarta adalah service technology.
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5.2 Saran

Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pegaruh yang positif dan

signifikan pada setiap hipotesisnya. Tentunya, penelitian ini masih memiliki kekurangan

sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk perusahaan dan

untuk peneliti selanjutnya.

1. Sebagai perusahaan dengan aset terbesar di Indonesia PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk, tidak hanya dituntut untuk memiliki manajemen yang baik dan

mendukung dalam mengelola asetnya. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, juga

dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya.

Tidak hanya itu, perusahaan juga harus menciptakan lingkungan kerja fisik dan

non fisik yang baik, sehingga karyawan tidak mudah stres, bosan, dan tetap

bersemangat dalam melaksanakan tugasnya yang pada akhirnya akan berujung

pada peningkatan kinerja karyawan dan perusahaan. Lingkungan kerja fisik yang

baik dan nyaman adalah lingkungan kerja yang memiliki kelembaban udara yang

cukup baik, sirkulasi dan suhu udara yang sesuai dengan keadaan lingkungan

sekitar, penerangan dan pewarnaan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan

karyawan, ruang gerak dan pengaturan tempat kerja yang sesuai dengan alur

kerja, serta keamanan dan kebersihan yang selalu terjaga. Sedangkan lingkungan

kerja non fisik yang baik adalah hubungan baik yang dapat terjadi berkaitan

dengan hubungan kerja antara atasan, bawahan maupun sesama rekan kerja.

2. Guna meningkatkan kinerja karyawan bagian frontline khususnya wilayah

Jakarta PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebagai pihak pemberi kerja harus

mampu menciptakan dan memperhatikan kondisi lingkungan kerja
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karyawannya. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan misalnya

dengan terus berinovasi dalam pelaksanaan program training, melakukan

perkembangan teknologi guna keefektifan kerja karyawannya sehingga dengan

lingkungan kerja yang baik yang berhasil diciptakan dan kemudian

dipertahankan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,. khususnya wilayah Jakarta

dapat berdampak pada meningkatkan kinerja karyawan tidak hanya bagian

frontline tetapi kinerja karyawan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil

penelitian, karyawan frontline membutuhkan training tentang service excellent

yang dapat membantu mereka dalam menangani pelanggannya dengan lebih baik

serta pihak pemberi program juga perlu memperhatikan lamanya program

misalnya jam, mungkin akan lebih baik jika jam perhari lebih pendek tetapi

menggunakan lebih banyak hari untuk meningkatkan keefektivitasan program

training agar karyawan atau peserta dapat menyerap ilmu lebih banyak dan tidak

terlalu lelah.

3. Pada penelitian ini ditemukan bahwa empowerment pada PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk, memiliki pengaruh yang lemah terhadap kinerja karyawan hal ini

dikarenakan budaya  dan regulasi dari perbankan khususnya PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk, yang mengharuskan karyawannya bekerja lebih independen

dalam melayani nasabahnya. Berdasarkan hasil tersebut PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk, harus membentuk budaya dan regulasi yang kuat untuk tetap

menjaga sikap independen dari setiap karyawannya. Dengan regulasi yang sudah

terstandarisasi dengan baik dan kuat, karyawan memerlukan persetujuan

atasannya untuk memudahkan dan mempercepat mereka dalam menangani

masalah konsumen atau pelanggannya.
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4. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya sampel responden yang digunakan

dalam penelitian yang akan datang tidak hanya terbatas pada frontline yang

mengikuti program kriya seperti teller dan customer service, tetapi juga

karyawan frontline non kriya yang meliputi account officer dan marketing

officer.
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Lampiran 1: Kuesioner Penelitian
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test

1. Training

Factor Analysis Training

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .803

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 116.642

df 10

Sig. .000

Anti-image Matrices

TR1 TR2 TR3 TR4 TR5

Anti-image Covariance TR1 .274 -.070 .023 -.096 .004

TR2 -.070 .330 -.171 -.017 .030

TR3 .023 -.171 .295 -.070 .033

TR4 -.096 -.017 -.070 .126 -.126

TR5 .004 .030 .033 -.126 .287

Anti-image Correlation TR1 .863a -.233 .079 -.517 .015

TR2 -.233 .830a -.546 -.084 .099

TR3 .079 -.546 .810a -.362 .113

TR4 -.517 -.084 -.362 .744a -.660

TR5 .015 .099 .113 -.660 .790a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Total Variance Explained

Compon

ent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3.800 76.001 76.001 3.800 76.001 76.001

2 .622 12.434 88.434

3 .287 5.745 94.179

4 .201 4.026 98.205

5 .090 1.795 100.000
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Total Variance Explained

Compon

ent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3.800 76.001 76.001 3.800 76.001 76.001

2 .622 12.434 88.434

3 .287 5.745 94.179

4 .201 4.026 98.205

5 .090 1.795 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

TR1 .889

TR2 .838

TR3 .858

TR4 .949

TR5 .819

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components extracted.

Reliability Training

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.
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Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.919 5

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

TR1 22.77 26.530 .815 .897

TR2 22.70 26.562 .754 .909

TR3 22.80 25.131 .778 .905

TR4 22.07 24.892 .909 .877

TR5 22.20 27.407 .715 .916

2. Empowerment

Factor Analysis Empowerment

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .697

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 34.170

df 6

Sig. .000

Anti-image Matrices

EM1 EM2 EM3 EM4

Anti-image Covariance EM1 .695 -.151 .001 -.130

EM2 -.151 .408 -.247 -.241

EM3 .001 -.247 .697 .048

EM4 -.130 -.241 .048 .549

Anti-image Correlation EM1 .822a -.283 .002 -.211
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EM2 -.283 .643a -.462 -.509

EM3 .002 -.462 .679a .077

EM4 -.211 -.509 .077 .706a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Total Variance Explained

Compon

ent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 2.410 60.257 60.257 2.410 60.257 60.257

2 .774 19.339 79.595

3 .536 13.407 93.002

4 .280 6.998 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

EM1 .729

EM2 .895

EM3 .660

EM4 .801

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components extracted.

Reliability Empowerment

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0
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Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha

Based on

Standardized Items N of Items

.750 .774 4

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

EM1 14.43 14.599 .495 .305 .720

EM2 15.23 12.116 .746 .592 .571

EM3 15.40 13.076 .458 .303 .765

EM4 14.33 16.920 .588 .451 .700

3. Reward

Factor Analysis Reward

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .770

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 45.991

df 6

Sig. .000
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Anti-image Matrices

RW1 RW2 RW3 RW4

Anti-image Covariance RW1 .526 -.189 -.180 -.028

RW2 -.189 .479 -.009 -.206

RW3 -.180 -.009 .525 -.196

RW4 -.028 -.206 -.196 .459

Anti-image Correlation RW1 .791a -.377 -.343 -.057

RW2 -.377 .758a -.019 -.439

RW3 -.343 -.019 .780a -.399

RW4 -.057 -.439 -.399 .755a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Total Variance Explained

Compon

ent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 2.753 68.828 68.828 2.753 68.828 68.828

2 .495 12.381 81.208

3 .471 11.783 92.991

4 .280 7.009 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

RW1 .819

RW2 .836

RW3 .815

RW4 .849

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components extracted.
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Reliability Reward

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.843 4

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

RW1 15.47 17.499 .674 .804

RW2 16.17 14.213 .700 .802

RW3 15.00 18.483 .659 .813

RW4 15.57 16.254 .718 .784

4. Supportive Management

Factor Analysis Supportive Management

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .712

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 90.475

df 10

Sig. .000

Anti-image Matrices

SM1 SM2 SM3 SM4 SM5

Anti-image Covariance SM1 .503 .063 -.217 -.121 -.003
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SM2 .063 .246 -.166 .027 -.134

SM3 -.217 -.166 .419 -.025 .058

SM4 -.121 .027 -.025 .256 -.137

SM5 -.003 -.134 .058 -.137 .177

Anti-image Correlation SM1 .745a .180 -.473 -.336 -.011

SM2 .180 .697a -.516 .106 -.645

SM3 -.473 -.516 .705a -.076 .214

SM4 -.336 .106 -.076 .760a -.646

SM5 -.011 -.645 .214 -.646 .672a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Total Variance Explained

Compon

ent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3.420 68.400 68.400 3.420 68.400 68.400

2 .750 15.003 83.403

3 .516 10.311 93.714

4 .211 4.227 97.941

5 .103 2.059 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

SM1 .718

SM2 .862

SM3 .779

SM4 .879

SM5 .885

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components extracted.

Peran Training..., NoviaAdhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



120

Reliability Supportive Management

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.879 5

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

SM1 20.83 26.557 .567 .886

SM2 21.00 24.414 .764 .842

SM3 20.33 28.299 .661 .870

SM4 21.33 21.609 .809 .829

SM5 21.17 21.454 .809 .829

5. Service Technology

Factor Analysis Service Technology

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .770

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 73.231

df 6

Sig. .000
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Anti-image Matrices

ST1 ST2 ST3 ST4

Anti-image Covariance ST1 .205 -.164 -.085 -.042

ST2 -.164 .238 -.034 -.009

ST3 -.085 -.034 .400 -.185

ST4 -.042 -.009 -.185 .573

Anti-image Correlation ST1 .710a -.743 -.296 -.121

ST2 -.743 .724a -.111 -.023

ST3 -.296 -.111 .846a -.387

ST4 -.121 -.023 -.387 .858a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Total Variance Explained

Compon

ent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3.006 75.162 75.162 3.006 75.162 75.162

2 .558 13.949 89.111

3 .310 7.751 96.862

4 .126 3.138 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

ST1 .921

ST2 .894

ST3 .875

ST4 .771

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components extracted.
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Reliability Service Technology

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.889 4

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

ST1 16.13 12.464 .839 .825

ST2 16.43 14.323 .802 .840

ST3 16.60 14.593 .771 .851

ST4 16.83 16.075 .627 .901

6. Employee Performance

Factor Analysis Employee Performance

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .747

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 95.370

Df 15

Sig. .000
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Anti-image Matrices

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6

Anti-image Covariance EP1 .260 -.220 .040 -.090 -.010 -.106

EP2 -.220 .388 -.086 .081 -.070 .071

EP3 .040 -.086 .314 -.140 -.163 -.114

EP4 -.090 .081 -.140 .326 .090 -.095

EP5 -.010 -.070 -.163 .090 .740 -.006

EP6 -.106 .071 -.114 -.095 -.006 .310

Anti-image Correlation EP1 .711a -.693 .142 -.308 -.024 -.373

EP2 -.693 .634a -.245 .228 -.130 .206

EP3 .142 -.245 .777a -.438 -.338 -.366

EP4 -.308 .228 -.438 .777a .184 -.298

EP5 -.024 -.130 -.338 .184 .768a -.012

EP6 -.373 .206 -.366 -.298 -.012 .814a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Total Variance Explained

Compon

ent

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3.606 60.099 60.099 3.606 60.099 60.099

2 .969 16.147 76.246

3 .753 12.544 88.790

4 .290 4.840 93.630

5 .239 3.983 97.614

6 .143 2.386 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

EP1 .862

EP2 .689

EP3 .866

EP4 .812

Peran Training..., NoviaAdhie Prastiwi, Ma.-IBS, 2015



124

EP5 .503

EP6 .853

Extraction Method:

Principal Component

Analysis.

a. 1 components extracted.

Reliability Employee Performance

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha

Based on

Standardized Items N of Items

.864 .860 6

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

EP1 28.67 21.057 .782 .740 .819

EP2 28.43 23.289 .562 .612 .859

EP3 28.77 21.357 .783 .686 .819

EP4 28.23 21.289 .692 .674 .836

EP5 27.90 26.783 .386 .260 .881

EP6 28.50 20.328 .751 .690 .824
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Lampiran 3: Path Diagram

Lampiran 4: Assesment of Normality

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r.
EP1 1,000 7,000 -,530 -2,558 -,646 -1,560
EP2 1,000 7,000 -1,006 -4,860 1,100 2,656
EP3 1,000 7,000 -,916 -4,424 1,217 2,939
EP4 1,000 7,000 -1,607 -7,763 1,909 4,612
EP5 1,000 7,000 -1,360 -6,569 1,481 3,576
EP6 1,000 7,000 -1,185 -5,722 1,172 2,831
ST4 1,000 7,000 -,451 -2,178 -,536 -1,295
ST3 1,000 7,000 -,615 -2,970 -,649 -1,567
ST2 1,000 7,000 -,575 -2,778 -,760 -1,836
ST1 1,000 7,000 -1,129 -5,454 ,231 ,557
SM5 1,000 7,000 -,226 -1,089 -1,109 -2,679
SM4 1,000 7,000 -,237 -1,145 -1,007 -2,431
SM3 1,000 7,000 -,597 -2,882 -,279 -,674
SM2 1,000 7,000 -,289 -1,397 -,654 -1,581
SM1 1,000 7,000 -,451 -2,178 -,850 -2,052
RW4 1,000 7,000 -,876 -4,231 ,493 1,190
RW3 1,000 7,000 -1,169 -5,649 1,464 3,536
RW2 1,000 7,000 -,332 -1,603 -,885 -2,138
RW1 1,000 7,000 -,509 -2,458 -,528 -1,275
EM4 1,000 7,000 -,723 -3,494 -,181 -,436
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r.
EM3 1,000 7,000 -,109 -,525 -,793 -1,916
EM2 1,000 7,000 -,570 -2,752 -,211 -,509
EM1 1,000 7,000 -,379 -1,832 -,851 -2,056
TR5 1,000 7,000 -1,061 -5,126 ,159 ,384
TR4 1,000 7,000 -1,324 -6,397 ,791 1,909
TR3 1,000 7,000 -,616 -2,977 -,574 -1,386
TR2 1,000 7,000 -,215 -1,039 -1,295 -3,129
TR1 1,000 7,000 -,696 -3,363 -,235 -,568
Multivariate 160,724 23,199

Lampiran 5: Standardize Regression Weights

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Estimate
TR1 <--- Training ,796
TR2 <--- Training ,803
TR3 <--- Training ,797
TR4 <--- Training ,726
TR5 <--- Training ,756
EM2 <--- Empowerment ,699
EM3 <--- Empowerment ,660
EM4 <--- Empowerment ,697
RW1 <--- Reward ,642
RW2 <--- Reward ,647
RW3 <--- Reward ,694
RW4 <--- Reward ,830
SM2 <--- Supportive_Management ,769
SM3 <--- Supportive_Management ,623
SM4 <--- Supportive_Management ,768
SM5 <--- Supportive_Management ,866
ST1 <--- Service_Technology ,837
ST2 <--- Service_Technology ,740
ST3 <--- Service_Technology ,773
ST4 <--- Service_Technology ,731
EP1 <--- Employee_Performance ,631
EP3 <--- Employee_Performance ,730
EP4 <--- Employee_Performance ,743
EP6 <--- Employee_Performance ,770
EM1 <--- Empowerment ,610
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Lampiran 6: Hasil Perhitungan Construct Reliability dan Variance Extracted

Indikator
Std.

Loading

Std.

Loading2
ME CR Kriteria VE Kriteria

TR1 0,796 0,633616 0,204

0,883 Diterima 0,602 Diterima

TR2 0,803 0,644809 0,197

TR3 0,797 0,635209 0,203

TR4 0,726 0,527076 0,274

TR5 0,756 0,571536 0,244

EM1 0,699 0,488601 0,301

0,765 Diterima 0,450 Diterima
EM2 0,66 0,4356 0,34

EM3 0,697 0,485809 0,303

EM4 0,642 0,412164 0,358

RW1 0,647 0,418609 0,353

0,862 Diterima 0,545 Diterima
RW2 0,694 0,481636 0,306

RW3 0,83 0,6889 0,17

RW4 0,769 0,591361 0,231

SM2 0,623 0,388129 0,377

0,859 Diterima 0,607 Diterima
SM3 0,768 0,589824 0,232

SM4 0,866 0,749956 0,134

SM5 0,837 0,700569 0,163

ST1 0,74 0,5476 0,26

0,811 Diterima 0,519 Diterima
ST2 0,773 0,597529 0,227

ST3 0,731 0,534361 0,269

ST4 0,631 0,398161 0,369

EP1 0,73 0,5329 0,27

0,807 Diterima 0,512 Diterima
EP3 0,743 0,552049 0,257

EP4 0,77 0,5929 0,23

EP6 0,61 0,3721 0,39

Lampiran 7: Model Fit Summary (Overall Model Fit)

Model Fit Summary

CMIN

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF
Default model 64 809,049 261 ,000 3,100
Saturated model 325 ,000 0
Independence model 25 2525,457 300 ,000 8,418
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RMR, GFI

Model RMR GFI AGFI PGFI
Default model ,187 ,687 ,610 ,552
Saturated model ,000 1,000
Independence model ,835 ,201 ,135 ,186

Baseline Comparisons

Model
NFI

Delta1
RFI

rho1
IFI

Delta2
TLI

rho2
CFI

Default model ,680 ,632 ,758 ,717 ,754
Saturated model 1,000 1,000 1,000
Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Parsimony-Adjusted Measures

Model PRATIO PNFI PCFI
Default model ,870 ,591 ,656
Saturated model ,000 ,000 ,000
Independence model 1,000 ,000 ,000

NCP

Model NCP LO 90 HI 90
Default model 548,049 466,125 637,583
Saturated model ,000 ,000 ,000
Independence model 2225,457 2068,769 2389,545

FMIN

Model FMIN F0 LO 90 HI 90
Default model 5,820 3,943 3,353 4,587
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000
Independence model 18,169 16,010 14,883 17,191

RMSEA

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE
Default model ,123 ,113 ,133 ,000
Independence model ,231 ,223 ,239 ,000

AIC

Model AIC BCC BIC CAIC
Default model 937,049 966,500 1125,314 1189,314
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Model AIC BCC BIC CAIC
Saturated model 650,000 799,558 1606,034 1931,034
Independence model 2575,457 2586,961 2648,998 2673,998

ECVI

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI
Default model 6,741 6,152 7,385 6,953
Saturated model 4,676 4,676 4,676 5,752
Independence model 18,528 17,401 19,709 18,611

HOELTER

Model
HOELTER

.05
HOELTER

.01
Default model 52 55
Independence model 19 20
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Lampiran 8: Regression Weights

Regression Weights: (Group number 1 - Default model)

Estimate S.E. C.R. P Label

Employee_Performance <--- Training , 626 ,139 2,452 ***

Employee_Performance <--- Empowerment , 239 ,191 1,711 ,014

Employee_Performance <--- Reward , 468 ,413 1,516 ***

Employee_Performance <--- Supportive_Management ,794 ,321 2,894 ,004

Employee_Performance <--- Service_Technology ,930 ,207 3,837 ***

TR1 <--- Training 1,000

TR2 <--- Training 1,045 ,102 10,254 ***

TR3 <--- Training 1,098 ,110 9,940 ***

TR4 <--- Training ,954 ,106 9,000 ***

TR5 <--- Training ,996 ,108 9,258 ***

EM1 <--- Empowerment 1,000

EM2 <--- Empowerment 1,014 ,190 5,325 ***

EM3 <--- Empowerment ,586 ,176 3,332 ***

EM4 <--- Empowerment ,720 ,134 5,378 ***

RW1 <--- Reward 1,000

RW2 <--- Reward 1,274 ,197 6,452 ***

RW3 <--- Reward 1,030 ,155 6,644 ***

RW4 <--- Reward 1,401 ,191 7,343 ***

SM2 <--- Supportive_Management 1,000

SM3 <--- Supportive_Management ,661 ,090 7,322 ***

SM4 <--- Supportive_Management 1,230 ,136 9,072 ***

SM5 <--- Supportive_Management 1,387 ,131 10,581 ***

ST1 <--- Service_Technology 1,000

ST2 <--- Service_Technology ,728 ,073 9,925 ***

ST3 <--- Service_Technology ,817 ,081 10,108 ***

ST4 <--- Service_Technology ,774 ,083 9,308 ***

EP1 <--- Employee_Performance 1,000

EP3 <--- Employee_Performance 1,097 ,162 6,749 ***

EP4 <--- Employee_Performance 1,292 ,192 6,730 ***

EP6 <--- Employee_Performance 1,304 ,184 7,068 ***
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