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Abstract 

Human resources is the most important for thhe company. Therefore every 

company must pay attention to the factors that support performance. 

This research aims to analyze training and financial compensation that 

influence performance employee. Study on full-time employee in Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia. This research use questionnaire as a means of 

collecting data and processed by the program SPSS 17.0.0 as data processing. 

 Based on the result of this reseach can be inferred that there was a 

signifivant positive influence between financial compensation and positive influence 

between training. 

Keyword : Training, financial compensation, employee performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Pengaruh era globalisasi membuat persaingan dalam dunia bisnis menjadi semakin 

meningkat. Jika suatu perusahaan tidak dapat menyikapi hal tersebut, maka kelangsungan 

kegiatan perusahaan akan terhambat, sehingga diperlukan adanya sistem yang baik dalam 

suatu perusahaan. Sebuah perusahaan harus didukung oleh sumber daya manusia yang 

cakap, handal dan profesional karena sumber daya manusia sangat berperan aktif dalam 

menjalankan usaha atau kegiatan dalam suatu perusahaan. 

Setiap perusahaan memerlukan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Sebab  

sumber daya manusia merupakan sumber daya energi , tenaga, kekuatan (power) yang 

diperlukan untuk menciptakan daya, gerakan, aktifitas, kegiatan dan tindakan. Sumber daya 

tersebut terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ilmu 

pengetahuan dan sumber daya teknologi. Di antara sumber daya tersebut yang terpenting 

adalah sumber daya manusia.  (Wirawan, 2009). 

LPPI adalah lembaga yang melakukan pelatihan untuk karyawan khususnya dalam 

bidang perbankan. Lembaga ini berdiri dibawah yayasan Bank Indonesia. Meskipun 

demikian LPPI memiliki saingan baik dari lembaga yang memiliki fokus kegiatan yang 

sama maupun lembaga pelatihan yang dimiliki oleh Bank itu sendiri. LPPI harus memiliki 
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daya saing yang tinggi. Dikarenakan hal tersebut LPPI harus memiliki pengajar-pengajar 

yang memiliki dedikasi tinggi. 

Untuk mendapatkan pegawai yang unggul, handal dan profesional tidak hanya 

sampai sebatas tahap rekruitmen dan seleksi secara selektif saja. Namun pimpinan harus 

dapat membina dan mengkoordinasikan serta mengarahkan karyawan agar sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. Sebab tidak semua karyawan baru langsung sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Karena mereka perlu mendapatkan pelatihan (training) agar 

dalam menjalankan pekerjaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Alasan pelatihan 

penting untuk dilakukan dalam suatu perusahaan agar karyawan dapat melakukan pekerjaan 

dengan baik, meningkatnya produktivitas dan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang 

ada dalam perusahaan. 

Pelatihan merupakan wahana untuk membangun SDM menuju era globalisasi yang 

penuh dengan tantangan. Karena itu, kegiatan pelatihan tidak dapat diabaikan begitu saja 

terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam berat pada abad 

millenium ini. berkaitan dengan hal tersebut kita menyadari bahwa pelatihan merupakan 

fundamental bagi karyawan (Veithzal Rivai, 2006). 

Disamping pelatihan terdapat faktor kompensasi yang penting dalam mempengaruhi 

kinerja karyawan. Dengan adanya kompensasi, karyawan memiliki keinginan utuk bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan karyawan itu sendiri.  

Kompensasi bukan hanya penting untuk para karyawan saja, melainkan juga penting 

bagi organisasi itu sendiri. Karena program-program kompensasi adalah merupakan 
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pencerminan upaya organisasi unuk mempertahankan sumber daya manusia. Bila organisasi 

tidak memperhatikan dengan baik tentang kompensasi bagi karyawannya, tidak mustahil 

organisas itu lambat laun akan kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Hal 

ini berarti harus mengeluarkan biaya lagi untuk mencari tenaga baru  atau melatih tenaga 

kerja yang sudah ada untuk menggantikan karyawan yang keluar (Soekidjo Notoamodjo, 

2009). 

Sedangkan insentif menurut (Anwar Prabu,2011) adalah sesuatu penghargaan dalam 

bentuk uang yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi kepada karyawan agar mereka 

bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan 

organisasi atau dengan kata lain insentif kerja merupakan pemberian uang diluar gaji yang 

dilakukan oleh pihak pimpinan organisasi sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan 

kontribusi karyawan kepada organisasi. 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan unsur 

terpenting dalam setiap organisasi atau perusahaan. Dengan diberikannya program pelatihan 

kepada sumber daya manusia diharapkan dapat memberikan peningkatan dalam kinerja 

karyawan. Karyawan yang baru direkrut akan diberikan pelatihan dengan tujuan agar dapat 

mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian manusia bekerja untuk 

memenuhi kebutuhannya sehingga dengan bekerja mereka akan mendapatkan balas jasa 

yang setimpal untuk memenuhi kebutuhannya. Jika seseorang karyawan mengerti akan tugas 

dan tanggung jawabnya, kemudian mendapat balas jasa yang layak maka akan timbul 

motivasi dalam diri sehingga kinerja karyawan tersebut akan meningkat. 
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Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji berbagai permasalahan yang 

berkaitan dengan kinerja. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

”PENGARUH PELATIHAN DAN KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN TETAP LPPI. 

 

1.2. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak menyimpang dari perumusan masalah yang telah diuraikan, 

maka penulis perlu memberikan batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada masalah 

pelatihan dan kompensasi finansial yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan tetap di 

LPPI. Penelitian ini dilakukan pada karyawan tetap.  Penelitian ini dilakukan hanya kepada 

karyawan tetap dan sudah bekerja minimal selama 1 tahun.  

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah adalah 

sebagai berikut, 

1. Adakah pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan tetap di LPPI? 

2. Adakah pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan tetap di LPPI? 

3. Adakah pengaruh kompensasi finansial dan pelatihan terhadap kinerja tetap di LPPI? 

4. Variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja 

karyawan tetap LPPI? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan tetap di 

    LPPI. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja pada karyawan       

    tetap di LPPI. 

3. Untuk menganalisis variabel manakah manakah yang mempunyai 

    pengaruh  paling dominan terhadap kinerja karyawan tetap di LPPI. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah 

dengan berdasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khusunya 

lingkup manajemen SDM dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek 

yang diteliti. 

2. Bagi Akademis dan Pembaca 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah perpustakaan dengan 

tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan di kemudian 

hari. 

3. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukkan dan informasi yang 

dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja pada karyawan di 

Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia. 

 

1.6. Sistematika penelitian 

Sistem penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang kerangka penelitian, hipotesis, dan teori- 

teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, antara lain: 

teori mengenai pelatihan, kompensasi finansial, motivasi dan kinerja 

karyawan 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai variabel penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data dan metode analisis data 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, 

 hasil analisis dan interpretasinya 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian, serta 

saran-saran yang dibutuhkan dari hasil penelitian 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
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BAB  II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia menurut Wirawan (2009) adalah sumber daya yang digunakan 

untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan 

organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya menganggur dan kurang 

bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi sumber daya manusia yang sangat 

penting di antara sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya pengetahuan dan 

sumber daya teknologi. Menurut Jeff Madura (2007) Sumber Daya Manusia adalah manusia 

yang mampu melakukan pekerjaan bagi suatu bisnis. Mereka dapat memberikan konstribusi 

pada produksi dengan menggunakan kemampuan fisik mereka seperti bekerja guna 

menghasilkan suatu produk. 

Menurut R. Wayne Mondy (2008) manajemen sumber daya manusia dapat 

didefinisikan sebagai pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan 

oraganisasi. Konsekuensinya, para manajer di setiap tingkat harus melibatkan diri mereka 

dengan MSDM. Pada dasarnya, semua manajer membuat segala sesuatunya terselesaikan 

melalui upaya-upaya orang lain; ini memerlukan MSDM yang efektif. Kemudian Robert L. 

Mathis – John H. Jackson (2009) berpendapat yaitu rancangan sistem-sistem formal dalam 

sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien 

guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. 
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2.1.2 Pelatihan 

2.1.2.1 Pengertian Pelatihan 

Menurut Mathis dan Jackson (2009) pelatihan adalah sebuah proses pembelajaran di 

mana orang-orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. 

Menurut R. Wayne Mondy (2008) pelatihan adalah memberikan para pembelajaran 

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini. Menurut 

Veithzal Rivai (2006) pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku 

pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan 

kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini.  

Menurut Gary Dessler (2011) pelatihan mengacu kepada metode yang digunakan 

untuk memberikan karyawan baru atau yang ada saat ini dengan keterampilan yang mereka 

butuhkan untuk melakukan pekerjaan.  

 

2.1.2.2   Jenis-jenis Pelatihan 

Menurut Mathis dan Jackson (2009), pelatihan dapat dirancang untuk memenuhi 

tujuan berbeda dan dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai cara adalah sebagai berikut: 

a. Pelatihan yang dibutuhkan dan rutin: dilakukan untuk memenuhi berbagai syarat hukum 

yang diharuskan dan berlaku sebagai pelatihan untuk semua karyawan (orientasi 

karyawan baru). 
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b. Pelatihan pekerjaan/teknis: memungkinkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan, 

tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. 

c. Pelatihan antar pribadi dan pemecahan masalah: dimaksudkan untuk mengatasi masalah 

operasional dan antar pribadi serta meningkatkan hubungan dalam pekerjaan 

organisasional. 

d. Pelatihan perkembangan dan inovatif menyediakan fokus jangka panjang untuk 

meningkatkan kapabilitas individual dan organisasional untuk masa depan. 

 

2.1.2.3   Sasaran Pelatihan 

Pada dasarnya setiap kegiatan yang terarah tentu harus mempunyai sasaran yang 

jelas, memuat hasil yang ingin dicapai dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian 

pula dengan program pelatihan. Hasil yang ingin dicapai hendaknya dirumuskan dengan 

jelas agar langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pelatihan dapat diarahkan untuk 

mencapai sasaran yang ditentukan. Sasaran pelatihan yang dapat dirumuskan dengan jelas 

akan dijadikan sebagai acuan penting dalam menentukan materi yang akan diberikan, cara 

dan sarana-sarana yang diperlukan. Sebaliknya, sasaran yang tidak spesifik atau terlalu 

umum akan menyulitkan penyiapan dan pelaksanaan pelatihan sehingga dapat menjawab 

kebutuhan pelatihan. (Veithzal Rivai, 2006) 

Sasaran pelatihan dapat dirumuskan dengan jelas akan bermanfaat dalam: 

a. Menjamin konsistensi dalam menyusun program pelatihan yang mencakup 

materi, metode, cara penyampaian dan sarana pelatihan; 

Pengaruh Pelatihan..., Radian Pratama Putra Firdaus, Ma.-IBS, 2015



b. Memudahkan komunikasi antara penyusun program pelatihan dengan pihak 

yang memerlukan pelatihan; 

c. Memberikan kejelasan bagi peserta tentang apa yang harus dilakukan dalam 

rangka mencapai sasaran; 

d. Memudahkan penilaian peserta dalam mengikuti pelatihan; 

e. Memudahkan penilaian hasil program pelatihan; 

f. Menghindari kemungkinan konflik antara penyelenggara dengan orang yang 

meminta pelatihan mengenai efektifitas pelatihan yang diselenggarakan.  
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2.1.2.4  Tujuan Pelatihan 

Menurut Veithzal Rivai (2006), Tujuan atau sasaran dari pelatihan dan 

pengembangan pada dasarnya dapat dikembangkan dari serangkaian pertanyaan sebagai 

berikut :  

a. Keefektivan/validitas pelatihan 

b. Keefektifan pengalihan/transfer ilmu pengetahuan 

c. Keefektifan/validitas intraorganisasional 

d. Keefektifan/validitas interorganisasional 

Tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk meningkatkan kuantitas output; 

b. Untuk meningkatkan kualitas output; 

c.  Untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan; 

d.  Untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan; 

e. Untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja serta meningkatkan kepuasan 

kerja 

f. Untuk mencegah timbulnya antipasi karyawan. 

 

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2009), Tujuan pelatihan ini utamanya adalah 

meningkatkan produktivitas atau hasil kerja pegawai atau dengan kata lain adalah untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja tiap pegawai. Pelatihan-pelatihan ini mencakup 

antara lain : 

a. Pelatihan-pelatihan untuk pelaksanaan program-program baru. 

b. Pelatihan-pelatihan untuk menggunakan alat-alat atau sarana-prasarana baru. 
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c. Pelatihan-pelatihan untuk para pegawai yang akan menduduki job atau     tugas-

tugas baru. 

d. Pelatihan-pelatihan untuk pengenalan proses atau prosedur kerja yang baru. 

e. Pelatihan bagi pegawai-pegawai baru dan sebagainya. 

 

2.1.2.5.  Manfaat Pelatihan 

Menurut Veithzal Rivai (2006), manfaat pelatihan dibagi menjadi tiga bagian, adalah 

sebagai berikut : 

a.  Manfaat Pelatihan bagi pegawai adalah sebagai berikut : 

1. Membantu pegawai dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah 

    yang lebih efektif. 

2. Melalui pelatihan dan pengembangan, variable pengenalan, pencapaian 

    prestasi, pertumbuhan, tanggungjawab dan kemajuan dapat 

    diinternalisasi dan dilaksanakan. 

3. Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa 

    percaya diri. 

4. Membantu karyawan mengatasi stres, tekanan, frustasi dan konflik. 

5. Memberi informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, 

keterampilan komunikasi dan sikap. 

6. Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. 

7. Membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara meningkatkan 

keterampilan interaksi. 

8.  Memenuhi kebutuhan personal peserta dan pelatih. 
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9.  Memberikan nasihat dan jalan untuk pertumbuhan masa depan. 

10. Membangun rasa pertumbuhan dalam pelatihan. 

11. Membantu pengembangan keterampilan mendengar, bicara dan 

      menulis dengan latihan. 

12.  Membantu menghilangkan rasa takut melaksanakan tugas baru. 

b. Manfaat Pelatihan bagi suatu organisasi atau instansi adalah sebagai berikut : 

1. Mengarahkan untuk meningkatkan probabilitas atau sikap yang lebih 

    positif terhadap ortientasi profit. 

2. Memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian pada semua level 

    perusahaan. 

3. Memperbaiki moral SDM. 

4. Membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan. 

5. Membantu menciptakan image perusahaan yang lebih baik. 

6. Mendukung otentisitas, keterbukaan dan kepercayaan. 

7. Meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan. 

8. Membantu mengembangkan perusahaan. 

9. Belajar dari peserta. 

10. Membantu mempersiapkan dan melaksanakan kebijakan perusahaan. 

11. Memberikan informasi tentang kebutuhan perusahaan di masa depan. 

12. Perusahaan dapat membuat keputusan dan memecahkan masalah yang 

       lebih efektif. 

13.  Membantu mengembangkan promosi dari dalam. 

14. Membantu mengembangkan keterampilan kepemimpinan, motivasi, 
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      kesetian, sikap dan aspek lain yang biasanya diperlihatkan pekerja. 

15. Membantu meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktivitas dan 

      kualitas kerja. 

16. Membantu menekan biaya dalam berbagai bidang seperti produksi, 

      SDM dan administrasi. 

17. Meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap kompetensi dan 

      pengetahuan perusahaan. 

18. Meningkatkan hubungan antarburuh dengan manajemen. 

19. Mengurangi biaya konsultan luar dengan menggunakan konsultan 

      internal. 

20.  Mengurangi perilaku merugikan. 

21. Menciptakan  iklim yang baik untuk pertumbuhan. 

22. Membantu meningkatkan komunikasi organisasi. 

23.  Membantu karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. 

24. Membantu menangani konflik sehingga terhindar dari stress dan 

      tekanan kerja. 

c. Manfaat dalam hubungan SDM, intra dan antargrup dan pelaksanaan kebijakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan komunikasi antar grup dan individual. 

2. Membantu dalam orientasi bagi pegawai baru dan pegawai transfer atau 

    promosi. 

3.  Memberikan informasi tentang kesamaan kesempatan dan aksi afirmatis. 

4. Memberikan informasi tentang hukum pemerintah dan kebijakan    
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    internasional. 

5. Meningkatkan keterampilan interpersonal. 

6. Membuat kebijakan perusahaan, aturan dan regulasi. 

7. Meningkatkan kualitas moral. 

8. Membangun kohevitas dalam kelompok. 

9. Memberikan iklim yang baik untuk belajar, pertumbuhan dan 

    koordinasi. Membuat perusahaan menjadi tempat yang lebih baik untuk 

    bekerja dan hidup. 

J.L Kottke (1999) menjelaskan bahwa kebutuhan akan program pelatihan teknis bagi 

karyawan adalah meningkatkan kepuasan kinerja mereka dan membantu memahami budaya 

organisasi, dimana hal tersebut mengarah pada keberhasilan organisasi. Kita harus 

memastikan bahwa unsur –unsur tesebut harus diperbarui dengan pengetahuan pekerjaan 

saat ini. Karyawan akan lebih produktif, jika perusahaan memberikan pelatihan yang sesuai 

dengan pekerjaan. 

Khaaja Jehanzeb & Dr. Nadeem Ahmed Bashir (2012) mengemukakan bahwa 

pelatihan karyawan dan program pengembangan harus mencari cara untuk tidak hanya 

mencapai tujuan tetapi memiliki konsekuensi yang optimis pada karyawan dan organisasi. 

Organisasi yang menggunakan program pengembangan karyawan mendapatkan hasil yang 

positif dari penggunaan program ini  

Gary Dessler (2011) menyatakan bahwa manajer dapat mengukur 4 hasil dari 

pelatihan : 

1. Reaksi 
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Mengevaluasi reaksi dari peserta pelatihan terhadap pelatihan tersebut. Dengan 

menanyakan apakah mereka menyenangi programnya? 

2. Pembelajaran 

Menguji peserta pelatihan apakah mereka mepelajari prinsip, kemampuan, dan 

fakta yang mereka harus pelajari. 

3. Perilaku 

Menanyakan kepada peserta pelatihan apakah ada perubahan sikap dalam 

pekerjaan yang dikarenakan pelatihan. 

4. Hasil 

Kesesuaian antara hasil yang dicapai dibandingkan dengan tujuan pelatihan yang 

telah ditetapkan perusahaan 

2.1.3.  Kompensasi 

2.1.3.1.  Pengertian Kompensasi 

Kompensasi mengandung arti yang lebih luas daripada upah atau gaji. Upah atau gaji 

lebih menekankan pada balas jasa yang bersifat finansial, sedangkan kompensasi mecakup 

balas jasa finansial maupun non-fsinansial. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa, 

baik secara langsung berupa uang (finansial) maupun tidak langsung berupan penghargaan 

(non-finansial). (Sadili Samsudin ,2006) 

Sedangkan menurut Suhendra dan Murdiyah Hayati (2006), kompensasi adalah 

semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 
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Menurut Hasibuan (2012), kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk 

uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

 

2.1.3.2 Jenis kompensasi finansial 

Menurut Veithzal Rivai (2006) kompensasi finansial dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung : 

Kompensasi finansial langsung pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus atau 

komisi. 

1. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada 

     karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau 

     banyaknya pelayanan yang diberikan  

2. Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan 

     sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang 

     memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mecapai tujuan 

     perusahaan.  

3. Intensif (Bonus) merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada 

     karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif 

     merupakan bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji yang 

     merupakan kompensasi tetap. 
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Kompensasi finansial tidak langsung atau benefit, terdiri dari semua pembayaran 

yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung yang meliputi liburan, berbagaimacam 

asuransi, jasa seperti perawatan anak atau kepedulian agama  dan sebagainya. Penghargaan 

non finansial seperti pujian menghargai diri sendiri dan pengakuan yang dapat 

mempengaruhi motivasi kerja karyawan, produktifitas dan kepuasan. 

 Menurut R. Wayne Mondy (2008) kompensasi finansial dibagi menjadi 2 yaitu : 

1. Kompensasi finansial lansung : bayaran yang diterima seseorang dalam bentuk 

upah, gaji, komisi, dan bonus. 

2. Kompensasi finansial tidak langsung : seluruh imbalan finansial yang tidak 

termasuk dalam kompensasi finansial langsung. 

Menurut Hasibuan (2012) kompensasi finansial yaitu berupa gaji, upah, insentif, dan 

tunjangan. 

1. Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap 

serta mempunyai jaminan pasti. 

2. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan 

berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya 

3. Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu 

yang prestasinya di atas prestasi standar. 

4. Tunjangan adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan 

kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa mempertimbangkan kinerja pegawai. 

Berdasarkan wawancara dengan staf sumberdaya manusia LPPI, kompensasi 

finansial bagi karyawan tetap LPPI adalah : 
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1. Gaji pokok 

2. Insentif ( insentif prestasi kerja, insentif akhir tahun dan sejenisnya) 

3. Tunjangan hari raya  

4. Iuran jaminan social tenaga kerja (jamsostek) 

 

2.1.4 Kinerja 

2.1.4.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Wirawan (2009) kinerja adalah hasil pelaksanaan pekerjaan, baik berupa 

fisik atau material maupun non material pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

sebagaimana terdapat di deskripsi pekerjaan atau jabatan, perlu dinilai setelah tenggang 

waktu tertentu. 

Irham Fahmi (2012) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh 

suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang 

dihasilkan selama satu periode waktu. Adapun pengertian dari manajemen kinerja adalah 

suatu ilmu yang memadukan seni di dalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen 

yang memiliki tingkat fleksibilitas yang representatif dan aspiratif guna mewujudkan visi 

dan misi perusahaan dengan cara mempergunakan orang yang ada di organisasi tersebut 

secara maksimal. 

Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2006) kinerja merupakan suatu fungsi dari 

motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya 

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas 

tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan 
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perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan pertanyaan dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu 

hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Menurut Mathis dan Jackson (2009) kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan pada umumnya untuk kebanyakan pekerjaan 

meliputi elemen yaitu kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, 

kehadiran dan kemampuan bekerjasama. Menurut R. Wayne Mondy (2008) manajemen 

kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-

proses keorganisasian ada pada tempatnya untuk memaksimalkan produktifitas para 

karyawan, tim dan akhirnya, organisasi. 

Menurut Manthis dan Jackson (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

individu tenaga kerja yaitu :  

1. Kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut 

2. Tingkat usaha yang dicurahkan 

3. Dukungan organisasi 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

No
. 

Penelitian 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian Variabel Metodelogi 

Penelitian Hasil Penelitian 

1. Raja Abdul 

Ghafoor Khan, 

Furqan Ahmed 

Khan, Dr. 

Muhammad 

Aslam Khan 

(2011) 

Impact of 

Training and 

Development 

on 

Organizationa

l Performance 

a. Training (X1) 

b. Development 

(X2) 

c. performance (Y) 

Data were 

analyzed 

using 

correlation 

analisis and 

regression 

analysis. 

Pelatihan dan 

Pengembangan, 

Pada Pelatihan 

Kerja, Pelatihan 

desain dan gaya 

Pengiriman adalah 

empat dari aspek 

yang sangat penting 

dalam studi 

organisasi. Yang 

difokuskan dari 

Usaha yang Dicurahkan 
Motivasi 
Etika kerja 
Kehadiran 
Rancangan tugas 

Kemampuan Individual 
Bakat 
Minat 
Faktor kepribadian 

Kinerja Individual 
(termasuk kuantitas dan kualitas) 

Dukungan organisasional 
Pelatihan dan pengembangan 
Peralatan dan teknologi 
Standar kinerja 
Manajemen dan rekan kerja 
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penelitian yang 

sedang berlangsung 

adalah untuk 

memahami 

pengaruh Pelatihan 

dan Pengembangan, 

Pada Pelatihan 

Kerja, Pelatihan 

Desain dan gaya 

kepemimpinan  

pada kinerja 

organisasi. 

2 Andries De Grip, 

Jan Sauermann 

The Effect of 

Training on 

Own and Co-

worker 

Productivity : 

Evidence from 

a Field 

Experiment 

a. Training (X1) 

b. Productivity (Y) 

Data were 

analyze using 

empirical 

analysis 

 

3 Ilham Ridha Putra 

(2013) 

Analisis 

Pengaruh 

a. Proses Seleksi 

(X1) 

Data di 

analisis 

Proses seleksi dan 

pelatihan memiliki 
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Seleksi dan 

Pelatihan 

Karyawan 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

b. Pelatihan (X2) 

c. Kinerja (Y) 

 

menggunaka

n multiple 

regressionwit

h initial test 

is a test of 

normality 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kinerja, dan proses 

seleksi adalah 

variable paling 

dominan terhadap 

kinerj karyawan. 

4 Gunu Umar 

(2010) 

The Influence 

of 

Compensation 

on 

Performance 

of Sales 

Representativ

e of 

Pharmaceutic

al Companies 

Based 

a. Compensation 

(X1) 

b. Performance (Y) 

Data were 

analysed by 

the use of 

person’s Chi-

square 

Technique 

66% dari responden 

tidak setuju bahwa 

gaji dn komisi 

mempengaruhi 

kinerja mereka 

5 Muhmmad 

Ramzan,MBA 

,Hafiz M. Kashif 

Zubair,MBA , 

Impact of 

Compensation 

on employees 

Performance 

a. Compensation 

(X1) 

b. Performance (Y) 

Data were 

analyzed in 

SPSS 17.0 

Version. 

Kompensasi 

memiliki dampak 

positif terhadap 

kinerja karyawan. 
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Ghazanfar 

Ali,MBA, 

Muhammad 

Arsian,MBA 

(Emprical 

Evidence from 

Banking 

Sector of 

Pakistan) 

Different 

analytical 

and 

descriptive 

technique 

were used to 

analyze the 

data 

Ini dibuktikan dari 

correlation analysis 

dimana variabel 

independen 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

variabel lainnya. 

 

2.3. Rerangka Pemikiran 

2.3.1 Keterkaitan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mubashar Rarooq & Dr. Muhammad Aslam 

Khan (2011) yang berjudul “Impact of Training and Feedback on Employee performance” 

menyatakan bahwa pelatihan akan menaikan kemampuan bekerja karyawan bahkan 

pelatihan berdampak pada karyawan profesional yang dapat mendorong kemampuan 

karyawan tersebut untuk mencapai tahapan yang lebih tinggi. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Andries De Grip dan Jan 

Sauermann (2012)  yang berjudul “The Effect of Training on OWN and Co-Worker 

Productivity : Evidence from a ield Experiment” mengemukakan bahwa partisipan yang 

mengikuti pelatihan selama lima hari, menunjukan hasil yaitu peningkatan kinerja sebesar 

10 persen setelah mengikuti pelatihan tersebut. 
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Menurut Mubashar Farooq & Dr. Muhammad Aslam Khan (2011) dengan judul 

“Impact of Training and Feedback on Employee Performance” menyatakan bahwa pelatihan 

dan feedback saling melengkapi untuk membentuk karyawan menjadi lebih baik. Pelatihan 

dapat mengatasi kesenjangan antara karyawan dan lingkungan kerja pada umumnya.  

Mubashar Farooq & Dr. Muhammad Aslam Khan (2011) yang berjudul “Impact of 

Training and Feedback on Employee Performance”  juga mengemukakan bahwa pelatihan 

dapat menambah kemampuan bekerja pada setiap karyawan, bahkan pada karyawan non-

profesional dan karyawan baru. Itu dapat mendorong kemampuan dari profesional untuk 

tahap yang lebih tinggi dari dari posisi yag sekarang. 

 

2.3.2. Keterkaitan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramzan,MBA , Hafiz M. Kashif 

Zubair,MBA , Ghazanfar Ali,MBA , dan Muhammad Arsian, MBA (2014) dengan judul 

“Impact of Compensation on Employees Performance (Emprical Evidence from Banking 

Sector of Pakistan) menyimpulkan bahwa kompensasi memiliki dampak positif terhadap 

kinerja. Hal tersebut dibuktikan dari correlation analysis menunjukan bahwa semua 

independen variabel memiliki pengaruh yang lemah positif berhubungan satu dengan yang 

lainnya.  

 

2.3.3 Keterkaitan pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Patrick Kampkotter(2011) yang berjudul 

“Compensation and Performance – Empirical Studies on Wages, Bonus Payments, and 
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Intra-Firm Training” menyatakan bahwa kompensasi berupa bonus akan meningkatkan 

kinerja. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Naveed R. Khan dan Mustafa 

Rehmn Khan(2012) yang berjudul “Human Recource Practices in SME Sector: An 

Exploratory Case Study of Pakistan” menyatakan bahwa kompensasi adalah faktor yang 

paling berpengaruh dari praktek sumber daya manusia lalu faktor yang berpengaruh lainnya 

adalah kinerja karyawan, perekrutan dan seleksi dan pelatihan dan pengembangan.  

 

2.4. Model Penelitian 

Istilah kinerja mengandung berbagai macam pendapat. Menurut Mathis dan Jackson 

(2009) kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja 

karyawan pada umumnya untuk kebanyakan pekerjaan meliputi elemen yaitu kuantitas dari 

hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran dan kemampuan bekerjasama.  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah regeresi berganda. Langkah 

pertama yang digunakan adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji 

reliabilitas. Setelah lolos dari uji kualitas data selanjutnya menggunakan uji asumsi klasik 

yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas dan uji 

autokorelasi. Kemudian setelah lolos dari uji asumsi klasik dapat dilanjutkan dengan 

menguji hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji f. 

Berdasarkan telah pustaka dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian, maka 

dikembangkan model sebagai kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini, seperti pada 

gambar berikut: 
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2.5. Hipotesi 

Pengrtian hipotesis menurut Joko Sulistyo (2012) adalah jawaban sementara tentang 

rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan 

dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. 

Sehubungan dengan uraian di atas maka dapat dikemukakan hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

H01  : Pelatihan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja 

              Karyawan tetap di LPPI 

Ha1  : Pelatihan mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja karyawan 

              tetap di LPPI 

Pelatihan 

Kompensasi 

Kinerja 

H1(+) 

H2(+) 

H3(+) 
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H02 : Kompensasi finansial tidak mempunyai pengaruh positif terhadap 

              Kinerja karyawan tetap di LPPI 

Ha2    : Kompensasi finansial mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja 

              karyawan tetap di LPPI 

H03  : Pelatihan dan Kompensasi secara simultan tidak mempunyai pengaruh    

               positif terhadap Kinerja karyawan tetap di LPPI 

Ha3 : Pelatihan dan Kompensasi secara simultan mempunyai pengaruh positif 

              terhadap Kinerja karyawan tetap di LPPI 

 

 

 

BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

  Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pelatihan, kompensasi 

dan motivasi terhadap kinerja karyawan tetap yang bekerja di LPPI Penelitian ini dilakukan 

pada bulan desember sampai bulan juli 2015 dan lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti 

di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia yang beralamat di Jalan Kemang Raya no. 

35. 
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3.2. Data yang Akan Dihimpun 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu 

yang akan diteliti. Karena tidak semua data atau informasi akan diproses dan tidak semua 

orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang 

mewakilinya. (Riduwan,  2008 ) 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara convenience 

sampling. Menurut Donald – Pamela  (2011) convenience sampling adalah  nonprobability 

sample  yang tidak memiliki batasan. Metode ini adalah metode yang dapat diandalkan dan 

sering digunakan karena mudah untuk dilakukan. Peneliti atau pekerja lapangan bebas 

memilih siapa saja yang mereka temukan. Responden yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah karyawan LPPI 

 

 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Slovin 

dalam Umar Husein (2008),  yaitu sebagai berikut : 

                                    n =  

        
 

Di mana: 

n  = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e  = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dalam sampel   (10 %)  
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Dalam penelitian ini data  jumlah populasi yang diperoleh dari informasi kantor yaitu 

sebanyak 211 orang karyawan tetap dan peneliti menggunakan nilai presisi yang ditetapkan 

sebesar 10 %. Rumus yang digunakan sebagai berikut : 

n =  
 2)1,0(2111

211  67,8456 

Berdasarkan perhitungan rumus tersebut jumlah sampel yang digunakan dalam  

penelitian  ini adalah sebanyak 68 sampel. Sample tersebut di pilih berdasarkan metode 

convenience sampling. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

menghimpun keterangan-keterangan atau data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 

 3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan langsung dari 

lapangan (tidak melalui perantara).  

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

 

3.3.1.1  Kuesioner 
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Teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan pembagian daftar pertanyaan 

langsung kepada karyawan di LPPI Sehingga data yang dikumpulkan sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. 

Pengumpulan kuesioner dilakukan dengan teknik personally administered 

questionnaires. Menurut Indrianto dan Supomo (2002) personally administered 

questionnaires yaitu kuisioner disampaikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti. 

Kemudian bobot penilaian angka hasil kuesioner dalam penilitian ini sesuai dengan 

yang digambarkan dalam skala Likert yaitu skala yang sering dipakai dalam penyusunan 

kuesioner atau biasa disebut juga skala ordinal. Skala yang berisi lima tingkatan preferensi 

jawaban dipergunakan untuk menjawab bagian pernyataan penelitian sebagai disajikan 

dalam table di bawah ini : 

 

Tabel 3.1 

Tingkat Penilaian 

No Jenis Jawaban Nilai 
1 STS = Sangat Tidak Setuju 1 
2 TS = Tidak Setuju 2 
3 R = Ragu-ragu 3 
4 S = Setuju 4 
5 SS = Sangat Setuju 5 

            Sumber : Imam Ghozali (2006 ) 

3.3.1.2 Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu penetili tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 
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pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. (Ahmad Saebani, 2008 ). 

Wawancara  yang dilakukan oleh penetiti meliputi jumlah total karyawan LPPI, 

jumlah karyawan tetap LPPI, Jenis pelatihan yang diadakan karyawan LPPI, Jenis 

kompensasi yang ada di LPPI, serta informasi dasar tentang LPPI. 

Dari hasil wawancara dengan bapak Mustakim dari divisi DOS tersebut didapat 

informasi yaitu : 

1. Total karyawan tetap LPPI adalah 211 orang 

2. Jenis kompensasi untuk karyawan tetap LPPI yaitu gaji, insentif, dan tunjangan 

3. Informasi dasar tentang LPPI meliputi gambaran umum LPPI, visi dan misi, dan 

struktur organisasi LPPI yang akan dibahas di bab 4. 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis. 

 

3.4.1 Deskriptif Demografi Responden  

Statistik deskripstif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis 

dan skewness (kemencengan distribusi). (Ghozali, 2006 ). 

 

3.4.2 Uji  Kualitas Data 
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Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan  

uji validitas dan reliabilitas. 

 

3.4.2.1 Uji Validitas 

       Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode Kaiser – Meyer – Oklin dan 

analisis faktor dengan melihat nilai factor loading dari component matrix. Hasil dari Kaiser 

– Meyer – Oklin  memiliki interpretasi yaitu jika hasil berkisar di 0,90 yang berarti sangat 

baik, 0,80 yang berarti cukup baik, 0,70 yang berarti baik, 0,60 yang berarti sedang dan 0,50 

yang berarti dapat diterima, sedangkan dibawah 0,50 berarti tidak dapat diterima. 

 Menurut  Hardius – Nurdin (2013) MSA sesungguhnya merupakan sebuah staatistik 

yang berguna untuk mengukur sebera tepat suatu variabel terprediksi oleh variabel lain 

dengan error yang relative kecil. Formulasi perhitungannya adalah dengan membandingkan 

antara korelasi terobservasi dengan korelasi parsial. 

 Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 1, dan berdasarkan nilai MSA yang didapat akan 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 MSA =1 berati setiap variabel mampu diprediksi variabel lain secara tepat, atau 

tanpa error 

 MSA > 0,5, variabel masih bisa diprediksi variabel lain. 

 MSA< 0,5, variabel tidak diprediksi dan harus dikeluarkan dari analisis. 

Mengingat kegunaan MSA ini sebagaimana disebutkan di atas, maka MSA  ini 

merupakan suatu ukuran untuk menguji validitas dari atribut. 
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3.4.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut  Hardius – Nurdin (2013) salah satu teknik untuk mengukur keaandalan 

adalah Cronbach’s Alpha. [erhitungan secara matematis menggunakan metode ini 

didasarkan pada rata-rata korelasi antara atribut. 

 Mengingat metode ini dilandasi oleh korelasi, maka Koefisien Cronbach’s Alpha (α) 

mempunyai range nilai antara 0 hingga 1. Pada nilai Koefisien Crobach Alpha berapakah 

alat ukur yang digunakan disebut reliable atau andal? Beberapa referensi menyebutkan 

bahwa: 

 Jika nilai α = 0,8 – 1,0 maka keandalan masuk kategori sangat tinggi 

 Jika nilai α = 0,6 – 0,8 maka keandalan masuk kategori tinggi 

 Jika nilai α = 0,4 – 0,6 maka keandalan masuk kategori cukup 

 Jika nilai α = 0,2 – 0,4 maka keandalan masuk kategori rendah 

 Jika nilai α = 0,0 – 0,2 maka keandalan masuk kategori sangat rendah 

Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukan sejauh mana pertanyaan-pertanyaan 

yang ada didalam anget dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan konsisten dari waktu ke 

waktu. Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 , maka pertanyaan dinyatakan realibel. 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 68 

orang responden. Di mana responden dalam penelitian ini adalah karyawan akademis 

sebagai populasi yang akan digunakan. Kuesioner tersebut terdiri dari 13 butir pertanyan 
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yang harus dijawab oleh responden dan kemudian data tersebut akan diproses dengan 

menggunakan Software Statistic Product and Service Solution (SPSS) 17.0.0 for Windows. 

3.4.5 Uji Asumsi Klasik 

Menurut dwi Priyato (2009), uji penyimpangan asumsi klasik digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas dalam model 

regresi. 

 

3.4.5.1 Uji Normalitas 

Uji  normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara termudah untuk melihat 

normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara 

data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. (Ghozali ,2006 ). 

 Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test. Menurut Dwi Priyatno (2009) One Sample Kolmogorov-Smirnov Test digunakan 

untuk mengetahui distribusi populasi, apakah mengikuti distribusi secara teoretis ( normal, 

poisson, uniform, atau exponential). Kolmogorov-Smirnov Test ini untuk menguji data 

berskala interval dan rasio. 
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3.4.7 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksama 

variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residul 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedesitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik 

plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik 

plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian 

menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika 

grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

(Ghozali, 2006 ). 

 Suatu model dikatakan memiliki masalah heterokedastisitas jika ada atau terdapat 

varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam 

model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. 

Untuk melakukan uji tersebut ada beberapa metode yang bisa digunakan, salah satunya 

metode gleyser. Dengan cara mengorelasikan nilai absolute residualnya dengan masing-

masing variabel independen, jika hasil nilai probabilitasnya memiliki nnilai signifikansi 

lebih besar dari nilai alphanya yaitu 0,1 , maka model tidak mengalami heterokedastisitas. 

𝑓 𝑋 =  
1

𝜎𝑥 2𝜋
exp  −

1

2
 
𝑋 − 𝜇𝑥
𝜎𝑥

 
2
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3.4.8 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance 

dan Variance Inflantion Factor (VIF). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat 

problem multikoliniearitas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan 

Variance Inflantion Factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. (Ghozali, 

2006). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai VIF sekitar 

angka 1 atau memiliki tolerance mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. sedangkan jika koefisien korelasi antarvariabel bebas kurang dari 0.5, 

maka tidak terdapat masalah kolinearitas. (Joko Sulistyo, 2012). 

 

3.4.9 Uji Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. 

Menurut Santoso (2004) model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar 

variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui 

besarnya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: pelatihan, gaya kepemimpinan 

dan kompensasi. Sedangkan variabel dependen yaitu kinerja karyawan. 

Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Y =  α + β1X1 + β2X2 + e 
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Y  : Kinerja Karyawan 

α  : Konstanta 

β1, β2   : Koefisien variabel independent 

X1   : Pelatihan  

X2              : Kompensasi finansial 

e            : Faktor pengganggu (error) 

 

3.4.9.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Menyatakan bawa koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R2 mendekati 1 (satu), maka dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika R2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah 

variasi variabel independen menerangkan variabel dependen terbatas. Sedangkan untuk 

mengetahui berapa besarnya sumbangan masing-masing variabel bebas terhadapa variabel 

terikatnya digunakan (R2) parsialnya. Selain R2 untuk menguji determinasi variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y) akan dilakukan dengan melihat pada koefisien korelasi 

parsial R2, nilai R2 variabel bebas yang paling tinggi akan menunjukkan tingkat hubungan 

dan pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat. (Ghozali, 2006 ). 

 

3.4.9.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan 
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untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. (Ghozali, 

2006). 

𝑡 =
�̅� − 𝜇 

𝑆 / 𝑛
 

 

3.4.9.3   Uji Simultan (Uji F) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. (Ghozali, 2006). 

 

3.5 Operasional Variabel Penelitian 

Pertanyaan-pertanyan pada kueisioner ini dibuat dengan skala Likert, menurut 

Ghozali (2006) skala Likert yaitu skala berisi lima tingkatan preferensi jawaban yang 

merupakan skala jenis ordinal, dikatakan ordinal karena pernyataan sangat setuju 

mempunyai tingkat atau preferensi yang “lebih tinggi” dari “setuju” dan “setuju” lebih 

tinggi dari “ragu-ragu”. Adapun definisi variabel operasional adalah sebagai berikut : 

a. Pelatihan  (X1) 

Menurut Veithzal Rivai (2006) pelatihan adalah “proses secara sistematis mengubah 

tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi”. Terdiri dari 11 (sebelas) 
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butir pertanyaan dengan menggunakan metode skala  ordinal, terdiri 5 poin dari 

sangat setuju (1), setuju (2), ragu-ragu (3), tidak setuju (4), dan sangat tidak setuju 

(5). 

b. Kompensasi (X2) 

Menurut Veithzal Rivai (2006) kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan, pemberian kompensasi 

merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan semua 

jenis pemberian penghargaan individual sebagi pertukaran dalam melakukan tugas 

keogranisasian. Terdiri dari 9 (sembilan) butir pertanyaan dengan menggunakan 

metode skala  ordinal, terdiri 5 poin dari sangat setuju (1), setuju (2), ragu-ragu (3), 

tidak setuju (4), dan sangat tidak setuju (5). 

c. Kinerja (Y) 

 Menurut Mathis dan Jackson (2009) kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan pada umumnya untuk kebanyakan 

pekerjaan meliputi elemen yaitu kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan 

waktu dari hasil, kehadiran dan kemampuan bekerjasama. Terdiri dari 16 (enam 

belas) butir pertanyaan dengan menggunakan metode skala  ordinal, terdiri 5 poin 

dari sangat setuju (1), setuju (2), ragu-ragu (3), tidak setuju (4), dan sangat tidak 

setuju (5). 

Tabel 1.3 

Operasional Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur Skala 
Pelatihan 
(variabel X1) 

Pelatihan mengacu 
kepada metode 

 Reaksi 
 Pembelajaran 

Metode Likert, 
skala ordinal 
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yang digunakan 
untuk memberikan 
karyawan baru atau 
yang ada saat ini 
dengan 
keterampilan yang 
mereka butuhkan 
untuk melakukan 
pekerjaan (Garry 
Dessler, 2011) 

 Perilaku 
 Hasil 

Kompensasi 
Finansial 
(variabel X2) 

Semua pendapatan 
yang berbentuk 
uang, barang 
langsung atau tidak 
langsung yang 
diterima karyawan 
sebagai imbalan 
atas jasa yang 
diberikan kepada 
perusahaan 
(Malayu S.P 
Hasibuan, 2011)  

 Gaji (adanya 
peningkatan gaji 
sesuai masa kerja 
karyawan) 

 Insentif(adanya 
pemberian bonus 
bagi karyawan yang 
berkinerja baik) 

 Tujangan(adanya 
tunjangan seperti 
tunjangan transport, 
makan dan hari 
raya) 

 

Metode Likert, 
skala ordinal 

Kinerja 
(variabel Y) 

Kinerja pada 
dasarnya adalah 
apa yang dilakukan 
atau tidak 
dilakukan 
karyawan (Robert 
L. Manthis dan 
John H. Jackson, 
2001) 

 Kemampuan 
 Motivasi 
 Dukungan yang 

diterima 
 Keberadaan 

pekerjaan yang 
mereka lakukan 

 Hubungan mereka 
dengan organisasi 

Metode Likert, 
skala ordinal 

Sumber : Diolah dari berbagai referensi 

 

 

 

Pengaruh Pelatihan..., Radian Pratama Putra Firdaus, Ma.-IBS, 2015



BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) adalah lembaga pendidikan 

perbankan yang memiliki hubungan dengan Bank Indonesia, didirikan pada akhir tahun 

1958. beberapa tahun setelah kelahiran Bank Indonesia. LPPI sendiri berlokasi di Jalan 

Kemang Raya no. 35, Jakarta Selatan. 

 Dikalangan masyarakat, nama LPPI dikenal sangat melekat dengan kader-kader di 

bidang perbankan. Lembaga pendidikan ini memiliki hubungan dengan Bank Indonesia, 

sejak cikal bakalnya lahir pada tahun sekitar 1958. Beberapa tahun setelah kelahiran Bank 

Indonesia pada tahun 1953. 

 LPPI dibentuk dikarenakan kurangnya tenaga-tenaga di bidang perbankan untuk 

mendukung perkembangan Bank Indonesia serta meningkatnya jumlah dan kegiatan bank-

bank pemerintah dan swasta. Maka dengan dukungan beberapa bank milik pemerintah dan 

swasta, pada tahun 1958 didirikanlah sebuah lembaga pendidikan perbankan di bawah 

naungan Yayasan Akademi Bank, yang menempati gedung dilokasi baru, yaitu di daerah 

Kemang, Jakarta Selatan. 

 Pembiayaan didapat dari tunjangan/iuran para pendukung. Akademi Bank kemudian 

melakukan perubahan nama menjadi PTIKP (Perguruan Tinggi Ilmu Keuangan dan 

Perbankan), yang peresmiannya dilakukan Presiden Soekarno pada 5 Juli 1963. Anggaran 
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dasarnya telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara tanggal 25 Oktober 1963 nomor 

86. 

 Berbagai perkembangan yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah 

berlakunya UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan UU No. 13 Tahun 

1968 tentang Bank Sentral, serta dimulainya Pelaksanaan Repelita pada April 1969, telah 

membawa pengaruh pada perjalanan PTIKP, Sehingga sampai pada pemikiran untuk 

meninjau kembali status perguruan tinggi perbankan itu. Akhirnya, pada tahun 1970, PTIKP 

ditutup dan sebagai gantinya didirikan sebuah lembaga baru, yaitu Lembaga Pengembangan 

Perbankan Indonesia (LPPI). 

 

4.1.1 Visi dan Misi 

Visi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) : 

 Menjadi Lembaga Pengembangan Perbankan dan Jasa Keuangan yang terpercaya 

dan Terkemuka di ASEAN 

Misi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) : 

 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perbankan dn Jasa Keuangan 

melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (knowledge, skill, 

attitude) dan mendukung pengembangan industri perbankan yang sehat dan 

berkualitas. 

 Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perbankan, bank sentral, dan jasa 

keuangan lainnya, guna mendukung pengembangan industri perbankan dan jasa 

keuangan 
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4.1.2 Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) 

 

 

4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

ICDIF 

DIVISI KONSULTASI 
DAN PENGEMBANGAN 
KEUANGAN SYARIAH 

BAGIAN OPERASIONAL 
KONSULTASI DAN 
PENGEMBANGAN 

KEUANGAN SYARIAH 

SKS 

SBS 

DIVISI 
PENYLENGGARAAN 

PROGRAM KEUANGAN 
SYARIAH 

BAGIAN OPERASIONAL 
PROGRAM KEUANGAN 

SYARIAH 

SPS 

SOS 

KELOMPOK 
KONSULTASI DAN 

FACULTY SYARIAH 
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 Pembahasan dalam bab ini merupakan upaya untuk menganalisis hasil kuisioner 

pelatihan dan kompensasi finansial terhadap 68 orang karyawan LPPI yang berada di Jl. 

Kemang Raya no 35, Jakarta Selatan. Sampel tersebut dipilih menggunakan metode 

convenience sampling. 

 

4.2.1 Karakteristik Responden 

 Responden dari penelitian ini berjumlah 68 orang karyawan LPPI yang berlokasi di 

Jl. Kemang Raya no 35, Jakarta Selatan. Sampel tersebut dipilih menggunakan metode 

convenience sampling. 

 Dalam melakukkan penelitian, penulis menggunakan sarana berupa angket yang 

berisikan daftar pertanyaan dengan metode Likert bentuk jawaban pengukuran skala ordinal 

yaitu skala yang memiliki lima tingkatan preferensi jawaban dipergunakan untuk menjawab 

bagian pertanyaan penelitian penulis. 

 Berdasarkan seluruh angket yang dibagian, seluruh kuisioner dijawab  dengan 

lengkap, sehingga diharapkan dari jawaban atas pertanyaan yang diberikan tersebut dapat 

diperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang keadaan sesuai fakta yang ada. 

 Analisis karakteristik responden dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik data 

individu masing-masing responden yang meliputi antara lain : Status karyawan, jenis 

kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. 
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4.2.1.1 Jenis Kelamin Responden 

Tabel 4.1 

 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari total 68 responden, sebanyak 62% atau 

42 orang adalah pria, dan 38% adalah wanita. Dapat disimpulkan bahwa responden dengan 

berjenis kelamin pria lebih banyak dari responden yang berjenis kelamin wanita. 

 

4.2.1.2 Usia Responden 

Tabel 4.2 

Pria 
62% 

Wanita 
38% 

Pria

Wanita
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Sumber: Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari total 68 responden, dapat terlihat bahwa 

responden yang memiliki usia kurang dari 25 tahun yaitu sebanyak 5 orang atau 7%, 

responden yang berusia 25 sampai 40 tahun yaitu sebanyak 22 atau 32%, responden yang 

berusia 41 sampai 55 tahun yaitu sebanyak 40 orang atau 60% dan responden yang berusia 

lebih dari 55 tahun yaitu sebanyak 1 orang atau 1%. 

 

4.2.1.3 Pendidikan Terakhir responden 

Tabel 4.3 

>25thn 
7% 

25-
40thn 
32% 

41-
55thn 
60% 

<55thn 
1% 

>25thn

25-40thn

41-55thn

<55thn
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Sumber: Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 68 orang, dapat diketahui bahwa responden 

yang memiliki pendidikan terakhir SMA sebanyak 11 orang atau setara 16%, responden 

yang memiliki pendidikan terakhir D3 sebanyak 6 orang atau 10%, responden yang 

memiliki pendidikan terakhir S1 sebanyak 33 orang atau 49%, responden yang memiliki 

pendidikan terakhir S2 sebanyak 16 orang atau 24%, dan responden yang memiliki 

pendidikan terakhir S3 sebanyak 1 orang atau 1%, dal 1 orang adalah memiliki pendidikan 

lainnya. 

 

 

4.3 Uji Kualitas Data 

4.3.1 Uji Validitas 

 Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan responden berjumlah 30 

orang karyawan LPPI sesuai dengan perhitungan rumus Slovin. 

 Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode Kaiser – Meyer – Oklin dan 

analisis faktor dengan melihat nilai factor loading dari component matrix. Hasil dari Kaiser 

– Meyer – Oklin  memiliki interpretasi yaitu jika hasil berkisar di 0,90 yang berarti sangat 

16% 
9% 

49% 

24% 

1% 
1% 

SMA

D3

S1

S2

S3

Lainnya
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baik, 0,80 yang berarti cukup baik, 0,70 yang berarti baik, 0,60 yang berarti sedang dan 0,50 

yang berarti dapat diterima, sedangkan dibawah 0,50 berarti tidak dapat diterima. 

 Menurut  Hardius – Nurdin (2013) MSA sesungguhnya merupakan sebuah staatistik 

yang berguna untuk mengukur sebera tepat suatu variabel terprediksi oleh variabel lain 

dengan error yang relative kecil. Formulasi perhitungannya adalah dengan membandingkan 

antara korelasi terobservasi dengan korelasi parsial. 

 Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 1, dan berdasarkan nilai MSA yang didapat akan 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 MSA =1 berati setiap variabel mampu diprediksi variabel lain secara tepat, atau 

tanpa error 

 MSA > 0,5, variabel masih bisa diprediksi variabel lain. 

 MSA< 0,5, variabel tidak diprediksi dan harus dikeluarkan dari analisis. 

Mengingat kegunaan MSA ini sebagaimana disebutkan di atas, maka MSA  ini 

merupakan suatu ukuran untuk menguji validitas dari atribut. 

 

 

Tabel 4.4 

Variabel Indikator KMO Measure 
of 

Sampling 
Adequacy 

(MSA) 
Pelatihan Reaksi 0.7 .778a 

Pembelajaran .688a 
Perilaku .662a 

Hasil .707a 
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Kompensasi 
Finansial 

Gaji (adanya peningkatan gaji sesuai masa kerja karyawan) 0.714 .789a 
Insentif(adanya pemberian bonus bagi karyawan yang 

berkinerja baik) 
.675a 

Tujangan(adanya tunjangan seperti tunjangan transport, 
makan dan hari raya) 

.698a 

Kinerja Pekerjaan sesuai bakat yang dimiliki 0.684 .721a 
Pekerjaan sesuai dengan minat yang dimiliki .723a 
Pekerjaan sesuai dengan kepribadian  .754a 
Motivasi dengan pekerjaan  .668a 
Menjaga etika kerja dengan pekerjaan saya .589a 
Pentingnya tingkat kehadiran .805a 
Pekerjaan memerlukan rancangan tugas .814a 
Pelatihan dan pengembangan .576a 
Peralatan dan analogi diberikan perusahaan dalam 
menunjang pekerjaan  

.619a 

Standar kerja diberikan perusahaan dalam pekerjaan  .552a 
Manajemen dan rekan kerja mendukung pekerjaan  .682a 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa semua pertanyaan yang ada didalam 

kuisioner yang disebarkan kepada responden adalah valid. Hal ini terlihat dari nilai Kaiser – 

Meyer – Oklin untuk pelatihan adalah 0,7 yang berarti baik,.kompensasi finansial adalah 

0,714 yang berarti baik dan kinerja adalah 0,684 yang berati cukup. Hal tersebut 

menandakan bahwa indikator yang digunakan layak digunakan dalam penelitian untuk 

mengukur pengaruh pelatihan dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan LPPI. 

 Hasil dari Measure of Sampling Adecuacy dari tiap-tiap variabel tidak menunjukan 

hasil dibawah 0,5, sehingga dapat disimpulkan semua indikator dari variabel merupakan 

atriut yang valid. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 
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 Menurut  Hardius – Nurdin (2013) salah satu teknik untuk mengukur keaandalan 

adalah Cronbach’s Alpha. [erhitungan secara matematis menggunakan metode ini 

didasarkan pada rata-rata korelasi antara atribut. 

 Mengingat metode ini dilandasi oleh korelasi, maka Koefisien Cronbach’s Alpha (α) 

mempunyai range nilai antara 0 hingga 1. Pada nilai Koefisien Crobach Alpha berapakah 

alat ukur yang digunakan disebut reliable atau andal? Beberapa referensi menyebutkan 

bahwa: 

 Jika nilai α = 0,8 – 1,0 maka keandalan masuk kategori sangat tinggi 

 Jika nilai α = 0,6 – 0,8 maka keandalan masuk kategori tinggi 

 Jika nilai α = 0,4 – 0,6 maka keandalan masuk kategori cukup 

 Jika nilai α = 0,2 – 0,4 maka keandalan masuk kategori rendah 

 Jika nilai α = 0,0 – 0,2 maka keandalan masuk kategori sangat rendah 

 

 Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukan sejauh mana pertanyaan-pertanyaan 

yang ada didalam angket dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan konsisten dari waktu ke 

waktu. Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 , maka pertanyaan dinyatakan realibel. 

 Untuk uji reliabilitas penulis menggunakan program SPSS versi 17.0.0 untuk 

mendapatkan nilai Cronbach Alpha. Nilai Cronbach Alpha tiap variabel dapat dilihat dari 

tabel berikut : 

Tabel 4.5 

Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 
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Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.900 .903 18 

                     Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini 

realiabel, hal ini dibuktikan dari nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,6 yaitu 

sebesar 0.900 

Pengertian dari angka 0.900 yaitu nilai apha dari 18 pertanyaan, nilai ini menunjukan 

skala yang dipakai baik untuk menunjukan konsistensi dalam reliabilitas. Jika didapat nilai 

alpha 0.80 nilai ini menunjukan skala yang dipakai baik, sedangkan jika didapat nilai apha 

sebesar 0.69 nilai ini menunjukan skala tersebut dapat digunakan. Dan jika didapat angka 

0.69 maka skala tersebut tidak dapat dipakai. 

Oleh karena itu kuisioner telah dinyatakan valid dan realiabel, kuisioner tersebut 

sudah layak disebarkan kepada responden dalam penelitian untuk mengukur pengaruh 

pelatihan dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan LPPI. 

 

 

 

4.3.2.1 Uji Reliabilitas   Pelatihan 

Uji reliabilitas pelatihan dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.7 
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Uji Reliabilitas   Pelatihan 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

X1A 62.43 70.254 .620 .774 

X1B 62.13 72.809 .479 .858 

X1C 62.10 70.852 .583 .913 

X1D 62.23 68.599 .714 .831 

             Sumber: Data yang diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel pelatihan dalam penelitian ini 

realiabel, hal ini dapat dari kolom Cronbach Alpha if item deleted pada variabel pelatihan 

lebih besar dari 0,6 

 

4.3.2.2 Uji Reliabilitas   Kompensasi Finansial 

Uji Reliabilitas kompensasi finansial dapat dilihat dari tabel dibawah ini:  

Tabel 4.8 

Uji Reliabilitas   Kompensasi Finansial 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X2A 62.17 67.868 .641 .769 

X2B 62.47 66.326 .670 .774 

X2C 62.93 68.340 .514 .832 

              Sumber: Data yang diolah peneliti 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kompensasi finansial dalam 

penelitian ini realiabel, hal ini dapat dari kolom Cronbach Alpha if item deleted pada 

variabel kompensasi finansial lebih besar dari 0,6. 

 

4.3.2.3 Uji Reliabilitas   Kinerja 

             Uji Reliabilitas kinerja dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Uji Reliabilitas   Kinerja 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
Y1 62.53  72.395 .405 .828 
Y2 62.57 71.495 .447 .888 
Y3 62.43 72.047 .467 .902 
Y4 62.00 71.172 .571 .852 
Y5 61.90 71.334 .588 .903 
Y6 62.17 68.144 .567 .741 
Y7 62.10 70.783 .589 .761 
Y8 62.60 72.110 .403 .757 
Y9 37.10 24.783 .452 .832 
Y10 62.53 70.120 .492 .825 
Y11 62.07 69.582 .666 .791 

                Sumber: Data yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel diatas dapatdilihat bahwa variabel kinerja dalam penelitian ini 

realiabel, hal ini dapat dari kolom Cronbach Alpha if item deleted pada variabel Kinerja 

lebih besar dari 0,6. 
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4.4 Analisis Hasil Data Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

 Analisis validitas data pada penelitian ini menggunakan responden berjumlah 30 

orang karyawan LPPI sesuai dengan perhitungan rumus Slovin. 

 Uji validitas pada penelitian ini menggunakan metode Kaiser – Meyer – Oklin dan 

analisis faktor dengan melihat nilai factor loading dari component matrix. Hasil dari Kaiser 

– Meyer – Oklin  memiliki interpretasi yaitu jika hasil berkisar di 0,90 yang berarti sangat 

baik, 0,80 yang berarti cukup baik, 0,70 yang berarti baik, 0,60 yang berarti sedang dan 0,50 

yang berarti dapat diterima, sedangkan dibawah 0,50 berarti tidak dapat diterima. 

 Menurut  Hardius – Nurdin (2013) MSA sesungguhnya merupakan sebuah staatistik 

yang berguna untuk mengukur sebera tepat suatu variabel terprediksi oleh variabel lain 

dengan error yang relative kecil. Formulasi perhitungannya adalah dengan membandingkan 

antara korelasi terobservasi dengan korelasi parsial. 

 Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 1, dan berdasarkan nilai MSA yang didapat akan 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 MSA =1 berati setiap variabel mampu diprediksi variabel lain secara tepat, atau 

tanpa error 

 MSA > 0,5, variabel masih bisa diprediksi variabel lain. 

 MSA< 0,5, variabel tidak diprediksi dan harus dikeluarkan dari analisis. 

Mengingat kegunaan MSA ini sebagaimana disebutkan di atas, maka MSA  ini 

merupakan suatu ukuran untuk menguji validitas dari atribut. 
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Tabel 4.10 

Uji Validitas Metode Keiser Meyer Olkin 

Variabel Indikator KMO Measure of 
Sampling 
Adequacy 

(MSA) 
Pelatihan Reaksi 0.761 .797a 

Pembelajaran .789a 
Perilaku .735a 
Hasil .737a 

Kompensasi 
Finansial 

Gaji (adanya peningkatan gaji sesuai masa 
kerja karyawan) 

0.657 .648a 

Insentif(adanya pemberian bonus bagi 
karyawan yang berkinerja baik) 

.622a 

Tujangan(adanya tunjangan seperti tunjangan 
transport, makan dan hari raya) 

.730a 

Kinerja Pekerjaan sesuai bakat yang dimiliki 0.741 .823a 
Pekerjaan sesuai dengan minat yang dimiliki .672a 
Pekerjaan sesuai dengan kepribadian  .704a 
Motivasi dengan pekerjaan  .792a 
Menjaga etika kerja dengan pekerjaan saya .775a 
Pentingnya tingkat kehadiran .689a 
Pekerjaan memerlukan rancangan tugas .634a 
Pelatihan dan pengembangan .797a 
Peralatan dan analogi diberikan perusahaan 
dalam menunjang pekerjaan  

.820a 

Standar kerja diberikan perusahaan dalam 
pekerjaan  

.741a 

Manajemen dan rekan kerja mendukung 
pekerjaan  

.719a 

 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa semua pertanyaan yang ada didalam 

kuisioner yang disebarkan kepada responden adalah valid. Hal ini terlihat dari nilai Kaiser – 
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Meyer – Oklin untuk pelatihan adalah 0,761 yang berarti baik,.kompensasi finansial adalah 

0,657 yang berarti cukup dan kinerja adalah 0,741 yang berati baik. Hal tersebut 

menandakan bahwa indikator yang digunakan layak digunakan dalam penelitian untuk 

mengukur pengaruh pelatihan dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan LPPI. 

 Hasil dari Measure of Sampling Adecuacy dari tiap-tiap variabel tidak menunjukan 

hasil dibawah 0,5, sehingga dapat disimpulkan semua indikator dari variabel merupakan 

atriut yang valid. 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Menurut  Hardius – Nurdin (2013) salah satu teknik untuk mengukur keaandalan 

adalah Cronbach’s Alpha. [erhitungan secara matematis menggunakan metode ini 

didasarkan pada rata-rata korelasi antara atribut. 

 Mengingat metode ini dilandasi oleh korelasi, maka Koefisien Cronbach’s Alpha (α) 

mempunyai range nilai antara 0 hingga 1. Pada nilai Koefisien Crobach Alpha berapakah 

alat ukur yang digunakan disebut reliable atau andal? Beberapa referensi menyebutkan 

bahwa: 

 Jika nilai α = 0,8 – 1,0 maka keandalan masuk kategori sangat tinggi 

 Jika nilai α = 0,6 – 0,8 maka keandalan masuk kategori tinggi 

 Jika nilai α = 0,4 – 0,6 maka keandalan masuk kategori cukup 

 Jika nilai α = 0,2 – 0,4 maka keandalan masuk kategori rendah 

 Jika nilai α = 0,0 – 0,2 maka keandalan masuk kategori sangat rendah 
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Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukan sejauh mana pertanyaan-pertanyaan 

yang ada didalam anget dapat dipercaya atau dapat diandalkan dan konsisten dari waktu ke 

waktu. Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 , maka pertanyaan dinyatakan realibel. 

 Untuk uji reliabilitas penulis menggunakan program SPSS versi 17.0.0 untuk 

mendapatkan nilai Cronbach Alpha. Nilai Cronbach Alpha tiap variabel dapat dilihat dari 

tabel berikut : 

Tabel 4.11 

Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.896 18 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini 

realiabel, hal ini dibuktikan dari nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,6 yaitu 

sebesar 0.896. 

Pengertian dari angka 0.900 yaitu nilai apha dari 18 pertanyaan, nilai ini menunjukan 

skala yang dipakai baik untuk menunjukan konsistensi dalam reliabilitas. Jika didapat nilai 

alpha 0.80 nilai ini menunjukan skala yang dipakai baik, sedangkan jika didapat nilai apha 

sebesar 0.69 nilai ini menunjukan skala tersebut dapat digunakan. Dan jika didapat angka 

0.69 maka skala tersebut tidak dapat dipakai. 
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Oleh karena itu kuisioner telah dinyatakan valid dan realiabel, kuisioner tersebut 

sudah layak disebarkan kepada responden dalam penelitian untuk mengukur pengaruh 

pelatihan dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan LPPI. 

 

 

 

4.4.2.1 Uji Reliabilitas Pelatihan 

Uji reliabilitas pelatihan dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.12 

Uji Reliabilitas Pelatihan 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1A 62.41 78.246 .574 .889 

X1B 62.16 79.541 .508 .891 

X1C 62.24 79.048 .558 .890 

X1D 62.25 77.354 .652 .887 

               Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapatdilihat bahwa variabel pelatihan dalam penelitian ini 

realiabel, hal ini dapat dari kolom Cronbach Alpha if item deleted pada variabel pelatihan 

lebih besar dari 0,6 
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4.4.2.2   Uji Reliabilitas Kompensasi Finansial 

           Uji Reliabilitas kompensasi finansial dapat dilihat dari tabel dibawah ini:  

Tabel 4.13 

Uji Reliabilitas Kompensasi Finansial 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X2A 62.16 78.227 .533 .890 

X2B 62.37 75.878 .543 .890 

X2C 62.87 78.923 .360 .897 

               Sumber: Data yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kompensasi finansial dalam 

penelitian ini realiabel, hal ini dapat dari kolom Cronbach Alpha if item deleted pada 

variabel kompensasi finansial lebih besar dari 0,6. 

 

4.4.2.3  Uji Reliabilitas Kinerja 

           Uji Reliabilitas kinerja dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.14 

Uji Reliabilitas Kinerja 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y1 62.40 76.750 .537 .890 

Y2 62.46 75.446 .617 .887 
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Y3 62.50 75.060 .642 .887 

Y4 62.18 75.192 .670 .886 

Y5 61.79 80.435 .512 .891 

Y6 62.01 80.104 .389 .895 

Y7 62.04 80.192 .442 .893 

Y8 62.57 76.129 .578 .889 

Y9 62.46 78.908 .508 .891 

Y10 62.50 77.746 .538 .890 

Y11 62.13 78.594 .616 .888 

                Sumber: Data yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel kinerja dalam penelitian ini 

realiabel, hal ini dapat dari kolom Cronbach Alpha if item deleted pada variabel Kinerja 

lebih besar dari 0,6. 

 

 

4.4.3 Uji Normalitas 

 Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent, 

variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji yang digunakan adalah 

dengan menggunakan uji one-sample kolmogorov-smirnov,  dengan tingkat signifikansi 

sebesar 10%, maka apabila dari hasil perhitungan didapatkan tingkat signifikansi lebih besar 

dari 0,1 dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal, sebaiknya jika tingkat signifikansi 

lebih kecil dari 0,1 maka data tidak terdistribusi normal. 

Hipotesis 

Ho : Data berasal dari sampel terdistribusi normal 
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Ha : Data tidak berasal dari sampel terdistribusi normal 

Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 Sedanngkan dasar pengambilan keputusan uji statistic Kolmogorov- Smirnov Z 

adalah sebagai berikut : 

 Jika nilai Asym. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nilai ini 

menunjukan  data residual tidak terdistribusi normal 

 Jika nilai Asym. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 maka H0 ditolak. Nilai ini 

menunjukan  data residual terdistribusi normal 

 

 

 

 

 

Tabel 4.15 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz
ed Residual X1 X2 Y 

N 68 68 68 68 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 14.82 10.51 40.63 

Std. Deviation 5.01703845 2.473 2.340 6.232 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .103 .212 .134 .104 

Positive .103 .116 .101 .089 

Negative -.081 -.212 -.134 -.104 
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Kolmogorov-Smirnov Z .847 1.750 1.107 .857 

Asymp. Sig. (2-tailed) .470 .004 .172 .455 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Data yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,470 

dari uji Kolmogorov-smirnov  lebih besar dari 0,1 maka dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa data terdistribusi secara normal. 

 Dari tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov tersebut dapat terlihat bahwa N = 68 

yang menunjukan jumlah responden 68 orang. Standar deviasi untuk pengujian One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov adalah 5,017038. Most Extreme Differences merupakan nilai statistic 

D pada uji Kolmogorov-Smirnov Difference. D Positive merupakan pengurangan yang 

menghasilkan angka positif yaitu sebesar 0,103. D Negative  merupakan pengurangan yang 

menghasilkan angka negatif yaitu sebesar -0,081.D Absolute merupakan hasil terbesar dari 

nilai statistic D pada uji Kolmogorv-Smirnov Difference. Nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

merupakan hasil dari akar kuadrat antara N yaitu 68 dikali dengan nilai difference Absolute, 

maka hasil yang didapat adalah 0,847. Asym. Sig (2-tailed) adalah pengujian nilai 

probability atau P Value, angka ini menunjukan bahwa data yang diamati tidak akan 

menyimpang secara signifikan dari distribusi yang diharapkan di kedua ujung two-tailed 

distribution. Asymp. Sig (2-tailed).  
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4.4.2 Uji Heterokedastisitas 
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 Suatu model dikatakan memiliki masalah heterokedastisitas itu berate ada atau 

terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa 

dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi 

tersebut. Untuk melakukan uji tersebut ada beberapa metode yang bisa digunakan, salah 

satunya metode gleyser. Dengan cara mengorelasikan nilai absolute residualnya dengan 

masing-masing variabel independen, jika hasil nilai probabilitasnya memiliki nilai 

signifikansi lebih besar dari nilai alphanya 0,1, maka modeltidak mengalami 

heterokedastisitas. 

 Berikut hasil analisa menggunakan gleyser : 

 

Tabel 4.16 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.562 2.512  3.409 .001 

X1 -.097 .186 -.072 -.523 .603 

X2 -.323 .197 -.227 -1.641 .106 

a. Dependent Variable: Abs_res 

Sumber: Data yang diolah peneliti 
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 Hasil tabel diatas menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel dependen yang 

signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut residual (Abs_res). 

Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya diatas kepercayaan 10%. Jadi dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

 Cara lain melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi 

ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan ada tidaknya pola tertentu pada 

grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika ada pola yang tidak jelas serta titik-titik 

menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Sedangkan jika terdapat pola tertentu, maka mengindikasikan telah terjadinya 

heterokedastisitas. 

  Dari haasil uji regresi linear X1 dan X2 terhadap nilai absolute residual terlihat pada 

kolom unstandardized Coefficients B (constant) menunjukan angka 8,562 hal ini 

menunjukan nilai konstan atau α dari fungsi ABS RES=α + β1x1 + β2x2 + e sehingga dapat 

dibentuk dari hasil kolom unstandardized coefficient B sebagai berikut : 

ABS RES = 8,562 + (-0,097)X1 + (-0,0323)X2.  

Std. Error pada kolom Unstandardized Coefficients menunjukan standard error dari 

tiap koefisien regresi. Standardized coeffients Beta adalah koefisien regresi yang 

distandarkan, yaitu ketika Y=0, hasil yang didapat untuk X1 adalah -0,072 dan X2 -0,227. 

Nilai T adalah hasil pembagian dari nilai Unstandardized Coefficient B dibagi dengan 

Unstandardized coefficient Std. Error maka untuk nilai (Constant) 3,409 = 8,562 / 2,512 , 

nilai T untuk X1 yaitu -0,523 = -0,097 / 0,186 dan nilai T untuk X2 yaitu -1,641 = -0,323 / 

0,197  
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Pada uji ini dapat dilihat dari grafik scatterplot berikut ini : 

 

 

Grafik 4.1 

Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 Dari grafik scatterplot pada produktifitas tampak titik-titik tidak membentuk suatu 

pola tertentu. Diagram pancar diatas ternyata tidak membentuk pola tertentu. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas 

sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel kinerja (variabel 

Y) berdasarkan masukan variabel bebas. 
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4.4.3 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independent 

dalam model regresi. Multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi. Suatu model regresi dapat dikatakan 

bebas multikolinearitas jika nilai VIF sekitar angka 1 atau memiliki tolerance mendekati 1, 

maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas. sedangkan jika koefisien korelasi 

antarvariabel bebas kurang dari 0.5, maka tidak terdapat masalah kolinearitas. (Joko 

Sulistyo, 2012). Hasil perhitungan uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.17 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e 
VIF 

1 (Constant
) 

17.672 3.927 
 

4.500 .000 
  

X1 1.094 .291 .434 3.758 .000 .747 1.339 

X2 .641 .308 .241 2.084 .041 .747 1.339 

a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data yang diolah peneliti 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF berada sekitar 1 (satu) dan 

nilai tolerance mendekati angka 1 (satu), berati hal ini menunjukan bahwa di antara variabel 

tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas.  

Dari hasil uji regresi linear X1 dan X2 terhadap nilai absolute residual terlihat pada 

kolom unstandardized Coefficients B (constant) menunjukan angka 17,672 hal ini 

menunjukan nilai konstan atau α dari fungsi Y = α + β1x1 + β2x2 + e sehingga dapat 

dibentuk dari hasil kolom unstandardized coefficient B sebagai berikut : 

       ABS RES = 17,672 + (1,094)X1 + (0,641)X2.  

Std. Error pada kolom Unstandardized Coefficients menunjukan standard error dari 

tiap koefisien regresi. Standardized coeffients Beta adalah koefisien regresi yang 

distandarkan, yaitu ketika Y=0, hasil yang didapat untuk X1 adalah 0,434 dan X2 0,241. 

Nilai T adalah hasil pembagian dari nilai Unstandardized Coefficient B dibagi dengan 

Unstandardized coefficient Std. Error maka untuk nilai (Constant) 4,500 = 17,672 / 3,927 , 

nilai T untuk X1 yaitu 3,758  = 1,094 / 0,291 dan nilai T untuk X2 yaitu 2,084 = 0,641 / 

0,308. Tolerance adalah jumlah keragaman variabel independen yang dipilih dimana tidak 

dijelaskan oleh variabel independen yang lain. Nilai ini didapat dengan cara membuat tiap-

tiap variabel independen , variabel dependen dan meregresikan kepada variabel independen 

yang tersisa. Nilai dari tolerance yang mendekati 0 menandakan bahwa variabel tersebut 

memiliki kolinearitas yang tinggi terhadap variabel predictor lainnya. Maka didapat untuk 

variabel X1 sebesar 0,747 dan X2 sebesar 0,747. Nilai tolerance X1 dan X2 sama 

dikarenakan hanya terdapat satu variabel dependen. Variance infiltration factor (VIF) 

memiliki hubungan erat dengan nilai tolerance dimana : VIF = 1/Tolerance. Besaran nilai 

VIF menunjukan tingginya multikolinearitas pada variabel independen. 
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4.5 Pembahasan 

4.5.1 Uji Hipotesis 

Analisis hipotesis digunakan untuk mengukur pengaruh antara pelatihan (X1) dan 

kompensasi finansial (X2) terhadap kinerja (Y). adapun hasil pengolahan data dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

 

 

 

 

Tabel 4.19 

Uji Hipotesis 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s 

T Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constan
t) 

17.672 3.927 
 

4.500 .000 
   

X1 1.094 .291 .434 3.758 .000 .555 .422 .375 

X2 .641 .308 .241 2.084 .041 .459 .250 .208 

a. Dependent Variable: Y 
Sumber: Data yang diolah peneliti 
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Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai 

berikut : 

Kinerja = 17,672 + 1,094(Pelatihan) + 0,641(Kompensasi Finansial) + Standart Error 

Penjelasan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Konstanta memiliki nilai sebesar 17,672 ini menunjukan jika pelatihan (X1) 

dan kompensasi finansial (X2) nilai sebesar 0 (nol), maka kinerja (Y) 

memiliki nilai 17,672 

 Variabel pelatihan (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,094, ini 

berarti jika variabel independen lain memiliki nilai tetap atau tidak berubah, 

maka setiap kenaikan 1 satuan variabel pelatihan akan meningkatkan nilai 

kinerja (Y) sebesar 1,094. Koefisien variabel pelatihan (X1) bernilai positif 

artinya terdapat hubungan positif antara pelatihan (X1) dan kinerja (Y), 

artinya jika nilai pelatihan (X1) mengalami peningkatan, maka akan 

meningkatkan kinerja (Y) 

 Variabel kompensasi finansial (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 

0,641, ini berarti jika variabel independen lain memilliki nilai tetap atau tidak 

berubah, maka setiap kenaikan 1 satuan variabel kompensasi finansial (X2) 

akan meningkatkan kinerja sebesar 0,641. Koefisien variabel kompensasi 

finansial (X2) bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara 

kompensasi finansial (X2) terhadap kinerja (Y), artinya jika nilai kompensasi 

finansial (X2) mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan kinerja (Y) 
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 Variabel bebas yang paling dominan perpengaruh terhadap kinerja (Y) 

karyawan LPPI adalah pelatihan (X1) sebesar 1,094 

 

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi  (R2) 

Menurut Hardius – Nurdin (2013) ukuran yang dibutuhkan untuk kepentingan 

tersebut adalah Koefisien Determinasi, atau dinotasikan dengan R2. Nilai koefisien ini 

berkisar antara 0 – 1, dimana jika R2 = 1, mengindikasikan bahwa garis regresi mampu 

menjelaskan semua sebaran data (semua titik observasi berada pada garis), sedangkan jika 

R2 = 0, maka berarti garis regresi sama sekali tidak mampu menjelaskan titik-titik observasi. 

Dengan demikian, garis regresi dikatakan baik jika semakin dekat dengan nilai 1, dan 

dikatakan tidak baik jika semakin dekat dengan nilai 0. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.20 

Uji koefisien determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .593a .352 .332 5.094 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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                        Sumber: Data yang diolah peneliti 

 Dari hasil output model summary di dapat nilai R2 (R Square) adalah 0,352, jadi 

sumbangan pengaruh variabel independen yaitu pelatihan dan kompensasi finansial (X1 dan 

X2) sebesar 35,2% terhadap  variabel dependen yaitu kinerja (Y). sedangkan 64,8% yaitu 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti. Nilai Adjusted R square merupakan 

nilai R square yang disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjajakan 

model dalam populasi. Perhitungan adjusted R square menggunakan rumus : 

Adjusted R square      𝑡           = 1 −  1 −  2  

 

4.5.3 Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian 

mempunyai pengaruh secara parsial atau terpisah terhadap variabel terkaitnya. Dalam 

penelitian ini uji t digunakan untuk mengetahui apakah pelatihan dan kompensasi finansial 

memiliki pengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan LPPI. Untuk itu disusunlah 

hipotesis yang terpisah antara variabel X1 & variabel X2 sebagai berikut : 

H01  : Pelatihan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja 

              Karyawan tetap di LPPI 

Ha1  : Pelatihan mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja karyawan 

              tetap di LPPI 

H02 : Kompensasi finansial tidak mempunyai pengaruh positif terhadap 

              Kinerja karyawan tetap di LPPI 

Ha2    : Kompensasi finansial mempunyai pengaruh positif terhadap Kinerja 
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              karyawan tetap di LPPI 

Tabel 4.21 

Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.672 3.927  4.500 .000 

X1 1.094 .291 .434 3.758 .000 

X2 .641 .308 .241 2.084 .041 

a. Dependent Variable: Y 
     Sumber: Data yang diolah peneliti 

 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat probability (Sig.) variabel pelatihan memiliki 

nilai 0,000, untuk variabel kompensasi finansial memiliki nilai 0,041.  Nilai ini kemudian 

dibandingkan dengan alpha (0,05). Jika sig. > alpha maka H01 diterima, sebaliknya jika sig. 

< alpha maka H01 ditolak. 

 Dikarenakan variabel pelatihan memiliki nilai 0,000 dan lebih kecil dari nilai alpha 

maka H01 ditolak, dan Ha1 diterima, artinya secara parsial pelatihan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan LPPI. 

 

 Dikarenakan variabel kompensasi finansial memiliki nilai 0,041 dan lebih kecil 

dengan nilai alpha maka H02 ditolak, dan Ha2 diterima, artinya secara parsial kompensasi 

finansial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan LPPI. 
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4.5.4 Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam penelitian 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau serentak terhadap variabel terkaitnya. 

Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui apakah pelatihan dan kompensasi 

finansial memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kinerja karyawan 

LPPI. Untuk itu disusunlah hipotesis sebagai berikut : 

H03  : Pelatihan dan Kompensasi secara simultan tidak mempunyai pengaruh              

              positif terhadap Kinerja karyawan tetap di LPPI 

Ha3 : Pelatihan dan Kompensasi secara simultan mempunyai pengaruh positif 

              terhadap Kinerja karyawan tetap di LPPI  

Hasil perhitungan uji F dengan menggunakan alat bantu statistic SPSS versi 17 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.22 

Uji F 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 915.374 2 457.687 17.641 .000a 

Residual 1686.435 65 25.945   

Total 2601.809 67    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
      Sumber: Data yang diolah peneliti 
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 Cara untuk menentukan ketepatan model di atas, yaitu dengan membandingkan 

probabilitas (sig) dengan alpha (0,05) 

 Jika probabilitasnya > 0,05 maka model ditolak 

 Jika probabilitasnya < 0,05 maka model diterima 

Dapat dilihat probabilitas (sig) adalah 0,000 yang berati lebih kecil dari 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa bentuk persamaan linear Y = a+b1X1+b1X2 sudah tepat. 

 

4.6. Implikasi Manajerial 

 Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahn data serta analisis data, peneliti 

juga ingin memberikan gambaran tentang manfaat penelitian ke dalam implikasi manajerial. 

Peneliti mencoba untuk memberikan analisis tambahan untuk memperkuat gambaran 

penelitian tersebut, agar para praktisi khususnya praktisi dari LPPI dapat menggunakan 

penelitian ini sebagai acuan mereka dalam meningkatkan kinerja karyawannya. 

 

4.6.1 Pelatihan 

 Pada analisis tambahan ini penulis akan menggunakan data pada peringkat 

pertanyaan berdasarkan rata-rata jawaban responden tiap pertanyaan. Berikut tabel hasil 

pemeringkatan rata-rata tiap pertanyaan. 
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Tabel 4.23 

Average Value pertanyaan pelatihan 

No Atribut Rata-Rata Rangking 
1 Saya menyenangi program pelatihan yang diberikan oleh 

LPPI 
3,56 4 

2 Pelatihan memberikan saya pembelajaran tentang prinsip, 
kemampuan dan fakta yang saya harus pelajari 

3,81 1 

3 Pelatihan memberikan saya perubahan sikap dalam 
pekerjaan 

3,74 2 

4 Pelatihan dapat membantu saya dalam mencapai tujuan 
dari pelatihan itu sendiri 

3,72 3 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya sudah 

setuju dengan masing-masing pertanyaan, karena rata-rata tiap pertanyaan berada diatas 3 

sebagai standar penilaian minimum setuju. Dengan didapatnya nilai dari 4 indikator berada 

di atas rata-rata maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan masing-masing 

pertanyaan. Akan tetapi untuk mecapai pelatihan yang efektif dan efisien diharuskan peserta 

pelatihan menyenangi program pelatihan, terlihat dari tabel di atas bahwa LPPI perlu 

membuat program pelatihan untuk karyawan agar lebih disenangi oleh peserta pelatihan. 

Gary Dessler (2011) mengemukakan terdapat 3 cara untuk meningkatkan motivasi belajar 

peserta antara lain : 

 Proses Belajar yang Berguna, biasanya lebih mudah bagi orang yang ikut 

pelatihan untuk memahami dan mengingat bahan yang berarti. Karenanya : 
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o Pada awal pelatihan, berikan kilasan singkat bahan yang akan 

diberikan, mengetahui gambaran keseluruhan akan memudahkan 

proses belajar. 

o Gunakan beragam contoh yang telah dipahami 

o Aturlah informasi sehingga Anda dapat menyajikkannya secara logis, 

dan dalam aturan yang jelas 

o Gunakanlah hal-hal dan konsep yang telah dipahami oleh orang yang 

akan dilatih 

o Gunakan sebanyak mungkin bantuan visual 

 Buatlah Proses Transfer Keterampilan Menjadi Mudah , Permudahlah 

memindahkan keterampilan dan perilaku baru dari tempat pelatihan ke tempat 

kerja 

o Memaksimalkan kesesuaian antara situasi pelatihan dan situasi 

pekerjaan 

o Berikanlah praktik yang memadai 

o Berikan tanda untuk setiap bentuk mesin dan/atau langkah dalam 

prosesnya 

o Arahkan perhatian orang yang dilatih kepada aspek yang penting dari 

pekerjaan. Sebagai contoh, bila Anda melatih tenaga pelayanan yang 

menangani telpon masuk, jelaskan dulu jenis panggilan telepon yang 

berbeda yang akan mereka temui dan bagaimana mengetahui 

panggilan itu 
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o Berikan informasi awal yang baik. Sebagai contoh, orang yang dilatih 

untuk menjadi penyelia lini pertama sering menghadapi kondisi yang 

menekan, beban kerja yang tinggi, dan bawahan yang sulit pada 

pekerjaannya. Sebuah studi menyarankan Anda dapat mengurangi 

dapak negatif dari kejadian seperti itu dengan memberi tahu orang itu 

bahwa hal yang demikian dapat terjadi 

 Memberikan Motivasi kepada Orang yang Belajar, Berikut adalah 

beberapa cara untuk memotivasi orang yang dilatih : 

o Cara belajar paling baik adalah dengan langsung melakukannya. 

Berusahalah untuk memberikan sebanyak mungkin praktik yang 

nyata. 

o Orang yang dilatih akan belajar sangat baik bila pelatih dengan cepat 

membuat respons yang benar, barangkali dengan pujian cepat. 

o Orang yang dilatih akan belajar sangat baik berdasarkan langkah 

mereka sendiri. Bila mungkin, biarkan mereka melangkah sesuai 

dengan kecepatan mereka sendiri 

o Berikanlah informasi awal yang baik. 

Selain hal tersebut, LPPI juga dapat menggunakan metode pelatihan yang bervariasi 

seperti : 

 On-the-Job Training 

 Magang 

 Belajar secara informal 
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 Job instruction training 

 Pelajaran yang terprogrampelatihan dengan peralatan Audiovisual 

 Pelatihan dengan simulasi 

 Pelatihan berbasis-komputer 

 Pelatihan jarak jauh berbasis-Internet 

o Teletraining 

o Konferensi-video 

o Pelatihan melalui internet 

 Pelatihan di luar pekerjaan dan teknik pengembangan 

o Metode studi kasus 

o Permainan manajemen 

o Seminar di luar 

o Program yang terkait dengan universitas 

o Permainan peran 

o Pembuatan model perilaku 

 

4.6.2 Kompensasi Finansial 

 Pada analisa tambahan ini penulis akan menggunakan data pada peringkatan 

pertanyaan berdasarkan rata-rata jawaban responden tiap pertanyaan. Berikut tabel hasil 

pemeringkatan rata-rata tiap pertanyaan : 

Tabel 4.24 

Pengaruh Pelatihan..., Radian Pratama Putra Firdaus, Ma.-IBS, 2015



Average Value pertanyaan kompensasi finansial 

No Atribut 
Rata
-rata 

Rangking 

5 Gaji yang saya terima memberikan kepastian dan dibayarkan secara 
periodik  

3,80 1 

6 LPPI memberikan insentif ketika saya berkinerja baik 3,60 2 
7 Tunjangan yang diberikan LPPI sesuai dengan kebutuhan saya 3,1 3 
Average Value pertanyaan Kompensasi finansial 3.5049 
Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya sudah 

setuju dengan masing-masing pertanyaan, karena rata-rata tiap pertanyaan berada diatas 3 

sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden pada 

variabel pelatihan adalah sebesar 3.5049. Dengan didapatnya nilai dari 2 indikator berada di 

atas rata-rata maka dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan masing-masing 

pertanyaan. Akan tetapi terdapat 1 indikator yang di bawah rata-rata yaitu mengenai 

tunjangan yang sudah sesuai dengan kebutuhan karyawan.  

 

Tabel 4.25 

Pendapat Responden Tunjangan 

X2C 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 4 5.9 5.9 5.9 
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2 16 23.5 23.5 29.4 

3 23 33.8 33.8 63.2 

4 19 27.9 27.9 91.2 

5 6 8.8 8.8 100.0 

Total 68 100.0 100.0  

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 6 responden (8,8%) yang sangat setuju 

dengan tunjangan sudah sesuai dengan kebutuhan, 19 responden (27,9%) setuju dengan 

tunjangan sudah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan 23 responden (33,8%) netral terhadap 

tunjangan sudah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan 16 responden (23,5%)  tidak setuju 

dengan tunjangan sudah sesuai kebutuhan, dan 4 responden (5,9%) 

 Pendapatan yang diterima karyawan telah memenuhi upah minimum regional, 

walaupun demikian namun jika dianggap kurang sebanding dengan jerih payah yang 

diberikan maka akan berdampak pada penurunan motivasi yang secara langsung maupun 

tidak langsung menurunkan kinerja karyawan. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus, 

karena kompensasi finansial adalah komponen  yang sensitif. Maka dari itu perusahaan 

diharapkan mengevaluasi kembali besaran pendapatan yang diterima karyawan atau 

menaikan besarannya jika diperlukan. Hal ini diperlukan untuk memelihara kinerja 

karyawan. 

 Cara lain yang dapat dipakai yaitu pengembangan sistem gaji pokok yang dijelaskan 

oleh Mathis & Jackson (2009) dimana pengembangan dari sistem upah dan gaji pokok 

menganggap bahwa tersedia deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang akurat. 

Kemudian, deskripsi pekerjaan digunakan dalam dua aktivitas: evaluasi pekerjaan dan 
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survey gaji. Aktifitas ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem imbalan kerja tersebut 

adil secara internal dan kompetitif secara eksternal. Data yang dikumpulkan dalam dua 

aktifitas ini digunakan untuk merancang stuktur penggajian, termasuk tingkat imbalan kerja 

dan kisaran imbalan kerja minimum sampai maksimum. Setelah perkembangan struktur 

penggajian, pekerjaan individual harus ditempatkan pada tingkat imbalan kerja yang sesuai 

dan imbalan kerja para karyawan disesuaikan bedasarkan lamanya bekerja dan kinerja. 

Terakhir, sistem imbalan kerja harus dimonitor dan diperbarui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh pelatihan dan 

kompensasi finansial terhadap kinerja maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

LPPI 

2. Variabel kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

LPPI 

3. Variabel pelatihan memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan 

LPPI 

5.2 Saran 

 Terkait pada hasil analisis yang menyatakan bahwa pelatihan dan kompensasi 

finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, maka penulis memberikan 

beberapa saran kepada LPPI, yaitu : 
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5.2.1 Bagi Perusahaan 

Diharapkan perusahaan memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawan yaitu melalui berbagai cara, salah satunya dengan mengevaluasi besaran 

tunjangan yang diterima karyawan berbanding dengan jerih payah karyawan. Selain itu 

perusahaan juga dapat melakukan maksimalisasi dari hasil pelatihan yang dilakukan guna 

menaikan kinerja karyawan.perusahaan juga dapat membuat pelatihan lebih menarik agar 

peserta pelatihan menyenangi program pelatihan yang diberikan perusahaan. Pelatian yang 

dilakukan juga dapat menggunakan berbagai metode seperti On-the-Job Training, magang, 

belajar secara informal, job instruction training, pelajaran yang terprogrampelatihan dengan 

peralatan, audiovisual, pelatihan dengan simulasi, pelatihan berbasis-komputer, pelatihan 

jarak jauh berbasis-Internet dan lain-lain 

 

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dikarenakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbatas, diharapkan dapat 

dijadikan acuan untuk melakukan penambahan variabel pada penelitian selanjutnya. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas mengenai kajian dan penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, serta untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat mengidentifikasi faktor-faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini dimana 

faktor-faktor tersebut berkaitan dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap kinerja dan 

bagaimana cara meningkatkan kinerja itu sendiri. 
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KUISIONER 

“Pengaruh Pelatihan dan Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Lembaga 
Pengembangan Perbankan Indonesia” 

I. Pendahuluan 

Responden yang terhormat, 

Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School 
yang bernama Radian Pratama Putra Firdaus. Pada saat ini saya sedang mengerjakan 
tugas akhir (skripsi) dengan judul “Pengaruh Pelatihan dan Kompensasi Finansial 
Terhadap Kinerja Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia” jawaban dari 
kuisioner ini nantinya akan dianalisis dan diberikan kesimpulan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, saya selaku penulis meminta kesidian waktu 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner ini dengan baik dan benar serta 
jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari akan terjamin kerahasiannya. Atas 
kesediaan dan pertisipasinya saya ucapkan terima kasih. 

II. Indentitas responden 

Jawablah dan berilah tanda centang (√) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. 

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari bekerja sebagai karyawan : 
□Tetap   □Kontrak (Berhenti sampai disini) 

2. Jenis Kelamin : 
□Pria   □Wanita 

3. Usia Bapak/Ibu/Saudara/Saudari : 
□˂25 tahun  □25-40tahun 
□41-55tahun  □˃55tahun 

4. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Saudara/Saudari: 
□SMA   □Strata 1(S1)  □Strata 3(S3) 
□Diploma 3(D3) □Strata 2(S2)  □Lainnya….. 
 

III. Pertanyaan Utama 

Petunjuk pengisian kuisioner adalah sebagai berikut : 

1. Pilihlah jawaban pertanyaan dibawah ini yang sesuai dengan kondisi 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang sebenarnya 

2. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dapat memberikan tanda centang (√) pada pilihan 
jawaban di kolom yang disediakan 
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Keterangan  

STS = Sangat Tidak Setuju                    TS  = Tidak Setuju 

N  = Netral                                         S   = Setuju 

SS  = Sangat Setuju 

No Atribut Penelitian 
STS TS N S SS 

 Pelatihan      
1 Saya menyenangi program pelatihan yang diberikan oleh 

LPPI 
     

2 Pelatihan memberikan saya pembelajaran tentang prinsip, 
kemampuan dan fakta yang saya harus pelajari 

     

3 Pelatihan memberikan saya perubahan sikap dalam 
pekerjaan 

     

4 Pelatihan dapat membantu saya dalam mencapai tujuan 
dari pelatihan itu sendiri 

     

 Kompensasi Finansial      
5 Gaji yang saya terima memberikan kepastian dan 

dibayarkan secara periodik  
     

6 LPPI memberikan insentif ketika saya berkinerja baik      
7 Tunjangan yang diberikan LPPI sesuai dengan kebutuhan 

saya 
     

 Kinerja      
 Kemampuan individual      
8 Pekerjaan saya sesuai dengan bakat yang saya miliki      
9 Pekerjaan saya sesuai dengan minat yang saya miliki      
10 Pekerjaan saya sesuai dengan kepribadian saya      
 Usaha yang dicurahkan      
11 Saya termotivasi dengan pekerjaan saya      
12 Saya menjaga etika kerja dengan pekerjaan saya      
13 Tingkat kehadiran penting dalam pekerjaan saya      
14 Pekerjaan saya memerlukan rancangan tugas      
 Dukungan organisasional      
15 Pelatihan dan pengembangan diberikan dalam pekerjaan 

saya 
     

16 Peralatan dan analogi diberikan perusahaan dalam 
menunjang pekerjaan saya 

     

17 Standar kerja diberikan perusahaan dalam pekerjaan saya      
18 Manajemen dan rekan kerja mendukung pekerjaan saya      
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Lampiran 1 : Hasil Uji Validitas 

Pre-Test 

Validitas Pelatihan 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.700 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 41.246 
Df 6 
Sig. .000 

 
Component 

Matrixa 
 Component 
 1 

X1A .738 
X1B .828 
X1C .868 
X1D .776 
Extraction Method: 
Principal 
Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 
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Validitas Kompensasi Finansial 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.714 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 34.834 
Df 3 
Sig. .000 

 
 
 
 
 
 

Component 
Matrixa 

 Component 
 1 

X2A .839 
X2B .897 
X2C .882 
Extraction Method: 
Principal 
Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 
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Validitas Kinerja 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.684 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 209.026 
Df 55 
Sig. .000 

 
 

Component Matrixa 
 Component 
 1 2 3 

Y1 .695 -.464 .408 
Y2 .711 -.542 .320 
Y3 .714 -.523 .337 
Y4 .773 -.072 -.181 
Y5 .708 .118 -.456 
Y6 .702 -.076 -.382 
Y7 .779 -.071 -.295 
Y8 .321 .723 .416 
Y9 .415 .756 .351 
Y10 .371 .696 .079 
Y11 .623 .574 -.159 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 3 components extracted. 
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Uji Validitas N=68 
 
Validitas Pelatihan 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.761 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 110.451 
Df 6 
Sig. .000 

Component 
Matrixa 

 Component 
 1 

X1A .761 
X1B .833 
X1C .850 
X1D .841 
Extraction Method: 
Principal 
Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 

 

Validitas Kompensasi Finansial 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.657 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 40.077 
Df 3 
Sig. .000 
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Component 
Matrixa 

 Component 
 1 

X2A .810 
X2B .844 
X2C .744 
Extraction Method: 
Principal 
Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 

 
Validitas Kinerja 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.741 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 423.673 
Df 55 
Sig. .000 
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Component Matrixa 
 Component 
 1 2 3 

Y1 .734 -.512 -.186 
Y2 .765 -.521 -.214 
Y3 .800 -.403 -.195 
Y4 .802 .018 -.080 
Y5 .609 -.074 .497 
Y6 .445 -.026 .715 
Y7 .542 .002 .457 
Y8 .656 .236 -.369 
Y9 .596 .558 -.228 
Y10 .544 .608 -.143 
Y11 .691 .461 .155 
Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 
a. 3 components extracted. 

 
 

Lampiran 2 : Realibilitas 

Realibilitas Pre-Test 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 

.900 .903 18 
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Realibilitas Pelatihan 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

X1A 62.43 70.254 .620 .774 

X1B 62.13 72.809 .479 .858 

X1C 62.10 70.852 .583 .913 

X1D 62.23 68.599 .714 .831 

 

Realibilitas Kompensasi Finansial 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

X2A 62.17 67.868 .641 .769 

X2B 62.47 66.326 .670 .774 

X2C 62.93 68.340 .514 .832 
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Realibilitas Kinerja 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

Y1 62.53 72.395 .405 .828 

Y2 62.57 71.495 .447 .888 

Y3 62.43 72.047 .467 .902 

Y4 62.00 71.172 .571 .852 

Y5 61.90 71.334 .588 .903 

Y6 62.17 68.144 .567 .741 

Y7 62.10 70.783 .589 .761 

Y8 62.60 72.110 .403 .757 

Y9 62.63 71.068 .519 .845 

Y10 62.53 70.120 .492 .825 

Y11 62.07 69.582 .666 .791 

 

Realibilitas N=68 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.896 18 
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Realibilitas Pelatihan 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

X1A 62.41 78.246 .574 .889 

X1B 62.16 79.541 .508 .891 

X1C 62.24 79.048 .558 .890 

X1D 62.25 77.354 .652 .887 
 

Realibilitas Kompensasi Finansial 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

X2A 62.16 78.227 .533 .890 

X2B 62.37 75.878 .543 .890 

X2C 62.87 78.923 .360 .897 
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Realibilitas Kinerja 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

Y1 62.40 76.750 .537 .890 

Y2 62.46 75.446 .617 .887 

Y3 62.50 75.060 .642 .887 

Y4 62.18 75.192 .670 .886 

Y5 61.79 80.435 .512 .891 

Y6 62.01 80.104 .389 .895 

Y7 62.04 80.192 .442 .893 

Y8 62.57 76.129 .578 .889 

Y9 62.46 78.908 .508 .891 

Y10 62.50 77.746 .538 .890 

Y11 62.13 78.594 .616 .888 
 

Lampiran 3 : Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz
ed Residual X1 X2 Y 

N 68 68 68 68 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 14.82 10.51 40.63 

Std. Deviation 5.01703845 2.473 2.340 6.232 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .103 .212 .134 .104 

Positive .103 .116 .101 .089 

Negative -.081 -.212 -.134 -.104 

Kolmogorov-Smirnov Z .847 1.750 1.107 .857 

Asymp. Sig. (2-tailed) .470 .004 .172 .455 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

Lampiran 4 : Uji Heterokedasisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.562 2.512  3.409 .001 

X1 -.097 .186 -.072 -.523 .603 

X2 -.323 .197 -.227 -1.641 .106 

a. Dependent Variable: Abs_res 

 

Lampiran 5 : Uji Multikolinearitas 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc
e VIF 

1 (Constant
) 

17.672 3.927  4.500 .000   

X1 1.094 .291 .434 3.758 .000 .747 1.339 

X2 .641 .308 .241 2.084 .041 .747 1.339 

a. Dependent Variable: Y 
 

Lampiran 6 : Uji Regresi Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardiz
ed 
Coefficient
s 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

1 (Constan
t) 

17.672 3.927  4.500 .000    

X1 1.094 .291 .434 3.758 .000 .555 .422 .375 

X2 .641 .308 .241 2.084 .041 .459 .250 .208 

a. Dependent Variable: Y 
 

Lampiran 7 : Uji Koefisien Determinasi (r2) 

 

Model Summaryb 
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Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .593a .352 .332 5.094 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
 

Lampiran 8 : Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.672 3.927  4.500 .000 

X1 1.094 .291 .434 3.758 .000 

X2 .641 .308 .241 2.084 .041 

a. Dependent Variable: Y 
 

 

Lampiran 9 : Uji F 

 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 915.374 2 457.687 17.641 .000a 

Residual 1686.435 65 25.945   

Total 2601.809 67    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 
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