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ABSTRACT 
 

The Purpose of this research was to determine how much influence the selection 
and training variables on the performance of employees in PT.Kresna Graha Sekurindo. 
To test the validity of the hypothesis that there are necessary data that come from 
employee’s about the selection, training, and performance.  

The samples are obtained by population of the organization, 80 employees are 
used as the sample of this study. This statistics method used is multiple regression with 
initial test used is a test of normality, multiple regression analysis and classical assumption 
test. With interval scale 1-5. 

Based on research by multiple Regression test, it can be concluded that the 
variables of selection, and traning influence individually on employee performance. Of the 
two independent variables that exist, can be seen that the selection variables have the 
most impact on performance 

Keywords: Selection, training,  performance. 

 

I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini setiap perusahaan terus mengalami berbagai masalah yang berkaitan 

dengan sumber daya manusia, salah satunya adalah minimnya kualitas dan kemampuan 

yang dimiliki oleh karyawan. Masalah tidak kompetennya karyawan sudah menjadi 

permasalahan yang umum di berbagai perusahaan sejak lama. Oleh karena itu, proses 

seleksi dan pelatihan karyawan yang efektif menjadi bagian yang sangat penting bagi 

perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Dengan adanya metode seleksi dan 

pelatihan yang baik dan efektif, tentunya akan membawa dampak yang baik bagi 



perusahaan itu sendiri. Hal tersebut dapat pula menjadi keunggulan kompetitif untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan lainnya. 

 Hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta bahwa perusahaan tidak mungkin 

terlepas dari tenaga keja manusia, walaupun aktifitas perusahaan itu telah mempunyai 

modal yang cukup besar dan teknologi modern, sebab bagaimanapun juga majunya 

teknologi tanpa ditunjang oleh manusia sebagai sumber dayanya maka tujuan perusahaan 

tidak akan tercapai, dengan demikian sumber daya manusia sangat penting untuk 

diberikan arahan dan bimbingan dari manajemen perusahaan pada umumnya dan 

manajemen sumber daya manusia pada khususnya. 

 Karyawan merupakan aset atau kekayaan utama bagi setiap perusahaan. 

Mereka adalah perencana, pelaksana, dan pengendali yang selalu berperan aktif dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan. Oleh karena itu proses seleksi karyawan yang 

berkualitas disertai metode pelatihan yang baik dapat memaksimalkan kemampuan, 

potensi, pengetahuan dan wawasan karyawan sehingga dapat memaksimalkan tujuan 

yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

 Dari sekian banyak masalah yang ada, seleksi karyawan merupakan salah satu 

faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya dimana hal tersebut harus diperhatikan oleh pihak manajemen. Setelah proses 

seleksi dilakukan, proses lainnya yang tidak kalah penting adalah proses pelatihan. 

Pelatihan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan tertentu. (Mangkuprawira 2004). 

 Menurut  Yullyanti,( 2009) proses seleksi adalah serangkaian kegiatan yang 

digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak, langkah-langkah ini 

mencakup pemaduan kebutuhan-kebutuhan kerja pelamar dengan organisasi. Proses 

seleksi menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk memperlancar proses pencarian 

karyawan yang tepat yang sesuai dengan pekerjaaan yang ditawarkan. Mendapatkan 

orang yang tepat untuk mengisi suatu jabatan dalam perusahaan tidak saja akan 

menguntungkan dari segi biaya namun dari segi efisiensi waktu. Namun dalam melakukan 

proses seleksi seringkali muncul beberapa kendala atau tantangan dalam proses seleksi 

diantaranya faktor supply tenaga kerja, tantangan etis dan organisasional. 

 Selain seleksi, pelatihan karyawan juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Dalam pengertian terbatas, pelatihan memberikan karyawan pengetahuan dan 

keterampilan yang spesifik dan dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan 



mereka saat ini (Dessler, 2006). Pelatihan dapat membantu karyawan dalam masa 

orientasi awal pada pekerjaanya setelah diterima kerja oleh suatu perusahaandan dapat 

pula membantu meningkatkan pengetahuan dan memberikan pelajaran kepada para 

karyawan ketika ada perubahan cara kerja atau system baru yang diterapkan agar para 

karyawan tidak takut dan stress ketika mengha dapi perubahan yang ada. 

 Baik seleksi maupun pelatihan karyawan, tentu keduanya mempengaruhi 

kompetensi para karyawan di suatu perusahaan. Memiliki karyawan dengan kompetensi 

yang tinggi tentu merupakan asset berharga bagi perusahaan.Oleh karena itu, agar 

perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien, baik perusahaan maupun instansi mau tidak 

mau harus meningkatkan atau memperbaiki standart kompetensi karyawan yang akan di 

terimanya agar perusahaan/instansi yang bersangkutan dapat mengimbangi arus 

globalisasi. 

 Dalam penelitian ini obyek yang akan diteliti adalah PT Kresna Graha 

Sekurindo Tbk yang bergerak di bidang keuangan pasar modal serta asset management 

yang beralamatkan di SCBD Lot 18 Sudirman. Berikut ini merupakan gambaran singkat 

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk yang disadur dari website  www.kresnasecurities.com , 

perusahaan Kresna didirikan pada tahun 1999 oleh sekelompok profesional setelah krisis 

moneter yang melanda Asia pada tahun 1998, Kresna Securities berhasil menjadi 

perusahaan publik pada tahun 2002, dan telah menjadi salah satu sekuritas terkemuka di 

Indonesia  dan perusahaan pertama yang diakui oleh Indonesia Museum of Records 

sebagai perusahaan sekuritas di Indonesia yang mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000 

Sistem Manajemen Mutu. Kresna Sekuritas merupakan satu-satunya perusahaan 

sekuritas di Indonesia yang mempunyai program MDP untuk para pegawai mudanya, 

dengan diadakannya pelatihan untuk para pegawai mudanya diharapkan  mereka 

mempunyai pengetahuan yang cukup tentang dunia pasar modal. Kresna menekankan 

pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul, ini sebagai bukti bahwa 

perusahaan memprioritaskan pada proses seleksi dan pelatihan bagi setiap karyawannya.  

 Dengan melihat banyaknya perusahaan sekuritas yang ada, maka proses 

seleksi dan pelatihan tentu diperlukan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Sehingga 

berdasarkan latar belakang tersebut maka proses seleksi dan pelatihan sangat dibutuhkan 

oleh setiap perusahaan termasuk PT Kresna Graha Sekurindo, untuk meningkatkan 

http://www.kresnasecurities.com/


kinerja perusahaan tersebut. Oleh karena itu penulis mengambil judul Pengaruh Seleksi 

dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Divisi MDP PT Kresna Graha Sekurindo.  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, ditemukan sejumlah fakta bahwa seleksi dan  

pelatihan karyawan akan berdampak pada kinerja karyawan. Berdasarkan fakta tersebut, 

maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Apakah proses seleksi penerimaan karyawan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja? 

2. Apakah proses pelatihan terhadap karyawan memiliki pengaruh signifikan 

terhadan kinerja? 

3. Variabel apakah yang paling dominan antara proses seleksi dan pelatihan 

karyawan pada PT Kresna Graha Sekurindo? 

 

1.3. Tujuan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitiann  ini sebagai berikut: 

1. Apakah proses seleksi penerimaan karyawan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja? 

2. Apakah proses pelatihan terhadap karyawan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap    kinerja? 

3. Variable apakah yang paling dominan antara proses seleksi dan pelatihan 

pada PT Kresna Graha Sekurindo? 

II.Landasan Teori 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dessler (2005) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai praktek 

dan kebijakan yang dilibatkan untuk menyelesaikan aspek personal atau sumber daya 



manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, seleksi, pelatihan, penghargaan 

dan penilaian 

Mathis dan Jackson (2006) mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah 

rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan 

bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasional 

Selanjutnya Mondy (2008) mengemukakan bahwa, manajemen sumber daya 

manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Konsekuensinya, para manajer disetiap tingkat harus melibatkan diri mereka dengan 

manajemen sumber daya manusia 

2.1.2. Definisi Seleksi karyawan 

 Menurut Mathis dan Jackson (2006) definisi dari seleksi adalah proses pemilihan 

orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan-lowongan 

pekerjaan di sebuah organisasi. 

Menurut Gatewood dan Field (2001), menyatakan bahwa seleksi adalah proses 

pengumpulan dan evaluasi informasi tentang individu yang memperoleh tawaran 

pekerjaan 

Sementara menurut Mondy (2008), seleksi adalah proses memilih sekelompok 

pelamar, orang yang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu dan untuk organisasi  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa seleksi merupakan kegiatan pemilihan dan penentuan 

pelamar yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

2.1.3 Defini Pelatihan Karyawan  

Menurut Jackson (2006) pelatihan adalah sebuah proses dimana orang 

memperoleh kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. 

Menurut Dessler (2009) “Pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan baru 

atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan 

pekerjaan mereka 



Menurut Simamora (2006) “Pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran 

yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan 

kinerja karyawan 

2.1.4. Definisi Kinerja 

Menurut Rivai ( 2006 ) kinerja adalah kesediaan seseorang atau sekelompok orang 

untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung 

jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan  

Menurut Dessler (2006). Kinerja ( prestasi kerja ) adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai sebseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan , pengalaman, dan kesungguhan serta waktu 

Menurut Mangkunegara (2005). Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

2.2. Keterkaitan Antar Variabel 

2.2.1 Hubungan Antara Proses Seleksi dengan Kinerja Karyawan 

 Proses seleksi pada dasarnya merupakan serangkaian tes-tes kerja yang 

digunakan untuk memilih calon karyawan yang terbaik untuk mengisi posisi yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Mondy (2008), bahwa proses 

seleksi dimulai dari tes wawancara pendahuluan dan diakhiri dengan tes kesehatan yang 

hasilnya adalah penerimaan atau penolakan calon karyawan. Tes-tes kerja tersebut 

berdasarkan tujuannya bisa diklafikasikan menjadi lima hal, yaitu untuk melihat 

knowledge, skill, attitude ,aptitude, dan physic para karyawan. Proses seleksi yang baik 

harus dapat mengukur kelima hal tersebut. Hal ini berguna sebagai bahan evaluasi awal 

perusahan, untuk meramalkan bagaimana kinerja calon karyawan tersebut dimasa 

mendatang. 

 Lynch dan Smith (2010) dan Cunningham, I. (1999), Rekrutmen dan seleksi 

adalah proses awal untuk mengevaluasi calon karyawan. hal ini berkaitan dengan 

identifikasi, penarikan, dan seleksi dari orang yang dirasa cocok dan sanggup memenuhi 



standart pekerjaan yang ditawarkan dalam organisasi. proses ini penting agar karyawan 

yang baru nanti memiliki kinerja tinggi untuk melaksanakan pekerjaannya. Hal tersebut 

mendukung pendapat Qureshi dan Ramay (2006) yang menyatakan bahwa praktek 

sumber daya manusia berkorelasi positif dengan kinerja karyawan sedangkan proses 

seleksi dan pelatihan lebih mempengaruhi kinerja daripada praktek lainnya. 

2.2.2 Hubungan Antara Pelatihan dengan Kinerja Karyawan 

 Menurut Simamora (2004), Tujuan setiap perusahaan pada umumnya adalah 

untuk mencapai tingkat profitabilitas tinggi, dan diharapkan dalam setiap proses 

mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk dapat memperoleh kinerja 

yang baik, maka berarti kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para karyawan 

perusahaan harus baik pula, dan hal ini akan terjadi jika diadakan pelatihan yang ditujukan 

untuk para karyawan.  

 Seperti kita ketahui bahwa latihan kerja atau pelatihan merupakan kegiatan 

perusahaan dengan maksud dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah 

laku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawan sesuai keinginan perusahaan yang 

bersangkutan. Apabila karyawan telah dilatih maka mereka akan memiliki kemampuan 

dan keterampilan lebih baik, sehingga mereka mampu bekerja lebih efektif dan efisien, 

dan akhirnya karyawan tersebut mendapat penilaian kerja yang baik pula (Pangabean, 

2004) 

 Menurut Mondy (2008) Pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki 

kemampuan kerja karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan 

penerapannya guna meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan 

organisasi dalam mencapai tujuan yang juga disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan yang 

akan diemban oleh seorang karyawan. 

 Dr .Amir Elnaga (2013)  berpendapat bahwa  pelatihan dan kinerja mempunyai 

hubungan yang sangat erat karena untuk dapat mencapai kinerja yang tinggi sangat 

ditentukan oleh adanya kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan karyawan yang 

tinggi pula dari hasil pelatihan Pelaksanaan kerja dalam arti kinerja tidak hanya menilai 

fisik yang telah dihasilkan oleh seorang karyawan. 

  Pelaksanaan pekerjaan disini dalam artian secara keseluruhan, sehingga 

dalam penilaian kinerja ditunjukkan pada berbagai bidang seperti kemampuan kerja, 

kerajinan, hubungan kerja, prakarsa, kepemimpinan atau hal-hal khusus sesuai dengan 



bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. Oleh karena itulah penilaian kinerja secara 

rutin perlu dilakukan agar diketahui peranan aktif para karyawan dalam mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan              (Samuel Howard Quartey, 2013) 

 

2.3. Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah dan teori yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

• Ho1 : Proses seleksi karyawan (X1) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja karyawan (Y) 

• Ha1 : Proses seleksi karyawan (X1)  berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja       karyawan (Y) 

• Ho2 : Pelatihan karyawan (X2)  tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Y) 

• Ha2 : Pelatihan karyawan (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. 

 

III. Metodologi Penelitian  

Proses Seleksi 

(X1) 

Pelatihan 

(X2) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Ha1 

Ha2 



3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia khususnya 

mengenai proses seleksi  dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun yang 

menjadi objek penelitian kali ini adalah karyawan yang berada di divisi MDP (manjemen 

Development Program  PT Kresna Graha Sekurindo Tbk yang berlokasi di Jl Jend. 

Sudirman Kav 52-23 Jakarta 12190, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 

2013 – Juni  2013 

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi adalah cara menghimpun data yang dilakukan dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

dijadikan sasaran pengamatan (Sugiyono, 2009). Dan didalam penelitian ini dilakukan 

pengamatan secara langsung terhadap PT Kresna Graha Sekurindo yang bertujuan untuk 

memperhatikan, mengamati bagaimana proses seleksi dan pelatihan dilakukan 

b. Kuesioner menurut Malhotra (2006) adalah teknik terstruktur untuk memperoleh 

data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis ataupun verbal yang akan dijawab 

oleh responden. Adapun tujuan kuesioner adalah sebagai berikut: 

•  Kuesioner harus mampu menterjemahkan informasi yang diperlukan ke dalam 

serangkaian pertanyaan spesifik yang dapat dijawab oleh responden 

• Kuesioner harus menguatkan, memotivasi, mendorong responden untuk terlibat 

dalam wawancara serta bekerjasama untuk menyelasaikan tanya jawab 

• Kuesioner harus meminimalkan kesalahan respon 

 Kuesioner didalam penelitian ini menggunakan skala likert, hal tersebut 

disesuaikan dengan apa yang diteliti. Dimana menurut Sarwono (2012) skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap responden dalam memberikan tanggapan terhadap 

pertanyaan atau masalah yang diberikan kepada yang bersangkutan di dalam suatu riset 

tertentu dan di dalam skala likert pertanyaan yang diberikan berbentuk pernyataan. Skala 

ini menggunakan lima titik pada kedua ujung label dengan ketentuan semakin mendekati 



ke arah titik 1 artinya sangat tidak setuju, sedangkan semakin mendekati ke arah ujung 

titik 5 artinya sangat setuju 

IV. Analisis Dan Pembahasan 

4.1. Profil Responden 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berasal 

dari angkatan pertama Management Development Program (MDP)  berjumlah 35 orang 

atau sebesar 44% dari total responden yang berjumlah 80 orang, sedangkan responden 

yang berasal dari angkatan kedua Management Development Program (MDP) berjumlah 

25 orang atau sebesar 31% dari total responden yang berjumlahn 80 orang, sedangkan 

responden yang berasal dari angkatan ketiga Management Development Program (MDP) 

berjumlah 20 orang atau sebesar 25% dari total responden yang berjumlahn 80 orang. 

4.2. Jenis Kelamin 

 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 25 orang atau sebesar 31% dari total responden yang 

berjumlah 80 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 

44%

31%25%

Angkatan MDP

angkatan 1 angkatan 2 angkatan 3

69%

31%

Jenis Kelamin

perempuan laki-laki



55 orang atau sebesar 69%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden 

adalah perempuan 

4.3 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 STOT PTOT KTOT 

N 80 80 80 

Normal Parametersa,b Mean 25.70 13.33 52.30 

Std. Deviation 4.232 2.954 8.397 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .120 .136 .145 

Positive .104 .136 .095 

Negative -.120 -.127 -.145 

Kolmogo rov-Smirnov Z 1.075 1.213 1.301 

Asymp. Sig. (2-tailed) .198 .106 .068 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas residual, diketahui bahwa residual model 

persamaan regresi memiliki nilai Asymp. Sig 0.068 s/d 0,198. > alpha 0,05. Maka H0 

diterima, artinya sebaran nilai residual pada seluruh model persamaan regresi dinyatakan 

berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

         



4.3. Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, terlihat bahwa variabel proses seleksi dan pelatihan 

memiliki nilai VIF=1,164 dan nilai Tolerance > 0,1 sehingga dapat dinyatakan model 

regresi tidak terdapat masalah kolinieraritas 

 

4.4. Impilkasi Manajerial 

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

juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke dalam 

implikasi manajerialnya. Peneliti mencoba untuk memberikan analisis tambahan untuk 

memperkuat gambaran penelitian tersebut agar para praktisi khususya  pimpinan 

(direktur) PT Kresna Graha Sekurindo, dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan 

mereka dalam meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan tersebut. Pada analisa 

tambahan ini penulis akan menggunakan data pada peringkat pernyataan berdasarkan 

rata-rata jawaban responden tiap pernyataan varaibel independent. Berikut tabel hasil 

pemeringkatan rata-rata tiap pernyataan seperti yang ada pada deskripsi masing-masing 

variabel: 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant

) 

11.985 4.288 
 

2.795 .007 
  

STOT 1.124 .165 .566 6.794 .000 .859 1.164 

PTOT .858 .237 .302 3.620 .001 .859 1.164 

a. Dependent Variable: KTOT 

 
 



Tabel 4. 1 Avarage Value pernyataan variabel proses seleksi 

No Pernyataan Rata-rata Ranking 

1 Penyeleksi menguasai materi/teknik dalam penyeleksian 

karyawan 

3.01 

 

8 

2 Proses seleksi dapat memprediksi kinerja pelamar di tempat 

kerja 

3.33 

 

1 

3 Persyaratan dalam proses seleksi dijalankan secara 

konsisten 

3.15 

 

7 

4 Menggunakan standart penerimaan dalam proses seleksi 

yang sama untuk semua pelamar 

3.25 

 

3 

5 Penyeleksi melakukan  seleksi pelamar berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang hanya berkaitan dengan 

pekerjaan saja 

3.17 

 

6 

6 Selama proses seleksi, pelamar dan pewawancara 

menggunakan waktu dengan efektif 

3.21 

 

5 

7 Pelamar memperoleh manfaat dengan mengikuti proses 

seleksi 

3.31 

 

2 

8 Selama proses seleksi harga diri anda sebagai pelamar kerja 

tetap terjaga 

3.25 

 

4 

Rata-rata Keseluruhan 3.21 

 

Sumber: Data yang diolah peneliti 



 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya 

sudah setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap pernyataan berada 

diatas 3 sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban 

responden pada variabel proses seleksi adalah sebesar 3,21. Walaupun umumnya 

responden telah cenderung menyatakan setuju dengan masing-masing pernyataan, dari 

kedelapan indikator pernyataan ternyata terdapat 2 pernyataan yang nilainya berada 

dibawah rata-rata keseluruhan. Sedangkan 6 pernyataan yaitu Proses seleksi dapat 

memprediksi kinerja pelamar di tempat kerja, Pelamar memperoleh manfaat dengan 

mengikuti proses seleksi, Penyeleksi menguasai materi/teknik dalam penyeleksian 

karyawan, Menggunakan standart penerimaan dalam proses seleksi yang sama untuk 

semua pelamar, Selama proses seleksi harga diri anda sebagai pelamar kerja tetap 

terjaga, dan selama proses seleksi, pelamar dan pewawancara menggunakan waktu 

dengan efektuf, Lebih mampu  mempengaruhi kinerja karena sudah berada diatas rata-

rata keseluruhan. Artinya pihak perusahan perlu memperhatikan hal yang seperti, selama 

proses seleksi berlangsung pihak penyeleksi cenderung kurang menguasai materi/teknik 

dalam penyeleksian karyawan dan selama proses seleksi berlangsung penyeleksi 

cenderung kurang menjalankan proses seleksi secara konsisten. 

 

Tabel 4. 2 Avarage Value pernyataan variabel pelatihan karyawan 

NO Pernyataan Rata-rata Ranking 

1 Seluruh karyawan di Kresna Graha Sekurindo, biasanya 

akan melalui program pelatihan setiap tahun 

2,88 4 

2 Kebutuhan pelatihan  diidentifikasi melalui mekanisme 

penilaian kinerja secara formal 

3,45 2 

3 Program pelatihan formal, untuk mengajarkan karyawan  

keterampilan, yang mereka butuhkan untuk pekerjaan 

mereka 

3,41 3 



NO Pernyataan Rata-rata Ranking 

4 Pengetahuan dan keterampilan  disampaikan kepada 

karyawan secara berkala dalam bekerja 

3,57 1 

Rata-rata Keseluruhan 3,33 

Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden seluruhnya 

sudah setuju dengan masing-masing pernyataan, karena rata-rata tiap pernyataan berada 

diatas 3 sebagai standar penilaian minimum setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban 

responden pada variabel pelatihan karyawan adalah sebesar 3,33. Walaupun umumnya 

responden telah setuju dengan masing-masing pernyataan, dari keempat indikator 

pernyataan ternyata terdapat 1 pernyataan yang nilainya berada dibawah rata-rata 

keseluruhan. Sedangkan 3 pernyataan yaitu, 

 Pengetahuan dan keterampilan  disampaikan kepada karyawan secara berkala dalam 

bekerja,  Kebutuhan pelatihan  diidentifikasi melalui mekanisme penilaian kinerja secara 

formal, dan Program pelatihan formal, untuk mengajarkan karyawan  keterampilan, yang 

mereka butuhkan untuk pekerjaan mereka. Lebih mampu mempengaruhi kinerja karena 

sudah berada diatas rata-rata keseluruhan. Artinya pihak perusahaan perlu untuk  

memperhatikan hal seperti program pelatihan yang cenderung kurang diikuti oleh 

karyawan setiap tahunnya. 

 

V. Kesimpulan Dan Saran 

5.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel proses seleksi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Kresna Graha 

Sekurindo. 



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

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Kresna Graha 

Sekurindo. 

3. Berdasarkan dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variable yang memiliki 

pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan PT Kresna Graha Sekurindo 

adalah proses seleksi. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan implikasi manajerial yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menyusun saran bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

A. pabila PT. Kresna Graha Sekurindo ingin meningkatkan kinerja karyawan agar 

lebih baik lagi sebaiknya menitik-beratkan kepada beberapa hal, diantaranya 

adalah sebagai berikut :. 

1. Sebaiknya pihak perusahaan memilih penyeleksi yang menguasai materi/teknik 

dalam penyeleksian karyawan sehingga karyawan yang didapat sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

2. Sebaiknya pihak perusahaan tetap menjalankan proses seleksi secara konsisten, 

tidak hanya melihat dari fisik dan penampilan dari calon pelamar saja, tetapi juga 

lebih mempertimbangkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh calom 

pelamar. 

3. Sebaiknya pihak perusahaan memberikan pelatihan sekali dalam satu tahun untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga kinerja karyawan juga 

dapat meningkat 

 

B. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Penulis menghimbau untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dan 

analisis lebih dalam terhadap indikator-indikator dari variabel proses seleksi 

dan pelatihan karyawan yang masih dibawah rata-rata untuk diteliti kembali. 

2. Penulis menghimbau untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dan 

analisis lebih dalam terhadap sistem yang dijalankan perusahaan dalam 

melakukan penyeleksian karyawan dan pemberian pelatihan karyawan di PT. 

Kresna Graha Sekurindo 
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