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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
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
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
daya saing yang tinggi. Dikarenakan hal tersebut LPPI harus memiliki pengajar-pengajar
yang memiliki dedikasi tinggi.
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
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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 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).

2. LANDASAN TEORI
2.1. Pelatihan
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.
2.2. 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
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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.

2.3. Kinerja
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

3. Metodologi Penelitian
3.1. Data yang Akan Dihimpun
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
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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 %)
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=

211
 67,8456
1  211(0,1)2

3.2. Teknik Pengumpulan Data
3.2.1. 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 :

3.2.2. Kuesioner
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
questionnaires.

Menurut

Indrianto

dan

Supomo

(2002)

personally administered
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.
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3.2.3. Wawancara Tidak Terstruktur
Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, yaitu penetili tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap
untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garisgaris 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.

3.3. Teknik Pengolahan data
Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi
klasik dan uji hipotesis.
3.3.1. 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 ).
3.3.2. Uji Kualitas Data
Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan
uji validitas dan reliabilitas.
3.3.3.

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
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variabel lain dengan error yang relative kecil. Formulasi perhitungannya adalah dengan
membandingkan antara korelasi terobservasi dengan korelasi parsial.
3.3.4. Uji Reliabilitas
Menurut Hardius – Nurdin (2013) salah satu teknik untuk mengukur keaandalan
adalah Cronbach’s Alpha. Perhitungan secara matematis menggunakan metode ini
didasarkan pada rata-rata korelasi antara atribut.
3.4. Uji Asumsi Klasik
Menurut dwi Priyato (2009), uji penyimpangan asumsi klasik digunakan untuk
mengetahui ada tidaknya multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas dalam
model regresi.

3.4.1. Uji Normalitas
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.

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
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terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka
tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2006 ).

3.4.2. 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).

3.4.3. 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 :

Y = α + β1X1 + β2X2 + e
Keterangan :
Y

: Kinerja Karyawan

α

: Konstanta

β1, β2

: Koefisien variabel independent
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X1
X2
e

: Pelatihan
: Kompensasi finansial
: Faktor pengganggu (error)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui :

3.4.4. 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 ).
3.4.5. 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 untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel
independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat
signifikansi 0,05. (Ghozali, 2006).

3.4.6. 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

8
Pengaruh Pelatihan..., Radian Pratama Putra Firdaus, Ma.-IBS, 2015

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).

4. Analisis Pembahasan
4.1. Uji Kualitas Data
4.1.1.

Uji Validitas
Tabel 4.10
Uji Validitas Metode Keiser Meyer Olkin

Variabel

Indikator

KMO

Pelatihan

Reaksi

0.761

Kompensasi
Finansial

Kinerja

Measure of Sampling
Adequacy (MSA)
.797a

Pembelajaran

.789a

Perilaku

.735a

Hasil

.737a

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)
Pekerjaan sesuai bakat yang dimiliki

0.657

.648a
.622a
.730a

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
Standar kerja diberikan perusahaan dalam pekerjaan

.820a

Manajemen dan rekan kerja mendukung pekerjaan

.719a

.741a

Sumber: Data yang diolah peneliti
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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 0,761 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.

4.1.2. Uji Reliabilitas
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 ItemTotal 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

4.1.3. 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 ItemTotal 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
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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.

4.1.4. 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 ItemTotal 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

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.
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4.2. Uji Normalitas
Tabel 4.15
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

X1

X2

Y

68

68

68

68

Mean

.0000000

14.82

10.51

40.63

Std. Deviation

5.01703845

2.473

2.340

6.232

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

N
Normal Parametersa,,b

Most Extreme Differences

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.

4.3. Uji Heterokedastisitas
Tabel 4.16
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

(Constant)

8.562

2.512

X1

-.097

.186

X2

-.323

.197

Model
1

T

Sig.

3.409

.001

-.072

-.523

.603

-.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.

4.4. Uji Multikolinearitas
Tabel 4.17
Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

B

Std. Error

Beta

(Constant)

17.672

3.927

X1

1.094

.291

X2

.641

.308

Model
1

Collinearity Statistics
t

Sig.

Tolerance

VIF

4.500

.000

.434

3.758

.000

.747

1.339

.241

2.084

.041

.747

1.339

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang diolah peneliti
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.

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 :
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Tabel 4.19
Uji Hipotesis
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

17.672

3.927

X1

1.094

.291

X2

.641

.308

Standardized
Coefficients
Beta

Correlations
T

Sig.

Zero-order

Partial

Part

4.500

.000

.434

3.758

.000

.555

.422

.375

.241

2.084

.041

.459

.250

.208

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang diolah peneliti
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)



Variabel bebas yang paling dominan perpengaruh terhadap kinerja (Y)
karyawan LPPI adalah pelatihan (X1) sebesar 1,094
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4.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 4.20
Uji koefisien determinasi (R2)
Model Summaryb
Model

R

1

.593a

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

.352

.332

5.094

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

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

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
karyawan tetap di LPPI
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Tabel 4.21
Uji t
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

17.672

3.927

X1

1.094

.291

X2

.641

.308

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

4.500

.000

.434

3.758

.000

.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.

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
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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
1

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

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
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.

5. Kesimpulan dan Saran
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh pelatihan dan
kompensasi finansial terhadap kinerja maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai
berikut :
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
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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 :
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
5.3. 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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