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IV. PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

CV Titipan Kilat (TIKI) didirikan pada tahun 1965 yang mula-mula 

berkantor di Jalan Jendral Sudirman No.49 Jakarta dengan Akta Notaris 

Herman Sjukri S.H dengan Nomor 243/PP/P/I/1965. Pada awal beroperasi di 

Kotamadya Bandarlampung pada tahun 1987 CV Titipan Kilat (TIKI) pada 

Jalan Simba Nomor 325 Teluk Betung. Maka dalam upaya pemasarannya 

CV Titipan Kilat (TIKI) menempatkan dirinya sebagai TIKI. 

 

Dewasa ini dalam operasi pemasaran CV Titipan Kilat (TIKI) cabang 

Bandarlampung telah mendirikan tiga buah kantor pemasaran yang terletak 

di Jalan Kolonel Katamso Bandarlampung, Jalan Ikan Simba Teluk Betung 

dan Jalan Teuku Umar Kedaton Bandarlampung, disamping menjalankan 

bisnis utamanya yaitu jasa pengiriman barang difersifikasi produksian yang 

dilakukan CV Titipan Kilat (TIKI) adalah menambah lini produksian yaitu 

dengan melayani titipan berupa uang dan parcel baik ke daerah tujuan ke 

seluruh Indonesia maupun ke beberapa negara di luar negeri. Hal ini 

dimaksudkan agar para pengguna jasa pengiriman tetap menggunakan CV 

Titipan Kilat (TIKI) sebagai perusahaan pengiriman terpercaya. 
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4.1.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi perusahaan merupakan penggambaran bidang-bidang 

pekerjaan yang ada di dalamnya. Menurut Basu Swastha DH (1995: 131), 

 Merupakan sistem tugas, hubungan wewenang, tanggung jawab, dan 

pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan 

dapat dilakukan. 

 

Struktur formal ini dibuat untuk meliputi pekerjaan yang harus dilakukan 

untuk memberikan suatu kerangka bagi pelaku pekerjaan agar dapat 

mencapai tujuan keseluruhan. Secara umum, bentuk struktur organisasi 

terbagi atas dua yakni struktur organisasi garis, dan struktur organisasi garis 

dan staf. Untuk mengetahui bentuk struktur organisasi CV Titipan Kilat 

(TIKI) dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi CV Titipan Kilat (TIKI) 

Sumber: CV Titipan Kilat (TIKI) 

 

CV Titipan Kilat (TIKI) dipimpin oleh seorang pengelola dan membawahi 

enam bagian yaitu : 

1. Bagian Pemasaran 

Fungsi dan tugas dari divisi pemasaran ini terdiri dari: 

BAGIAN 

UMUM DAN 
PERSONALIA 

DIVISI 

UMUM DAN 

PERSONALIA 

DIVISI 

PENGENDALIAN 

BIAYA 

BAGIAN  

KEUANGAN 
 

DIVISI 

BENDAHARA 

 

BAGIAN 

PEMBUKUAN 
 

DIVISI 

AKUNTANSI 

 

 

PENGELOLA 

 

BAGIAN 

ADMINISTRASI 
PEMASARAN 

BAGIAN  

PENGENDALIAN 
 

BAGIAN  

EVALUASI BIAYA 
 

DIVISI 

PEMASARAN 

 

DIVISI 

PENGENDALIAN 

OPERASI 



 30 

a. Menyusun strategi pemasaran dan membuat program kerja 

pemasaran yang berorientasi kepada peraihan pasar dalam negeri 

maupun luar negeri. 

b. Meningkatkan terobosan-terobosan pemasaran dengan terus 

mengantisipasi pusat-pusat order. 

c. Mempertahankan pangsa pasar yang telah dikuasai disamping 

berusaha untuk mengembangkannya. 

d. Mengadakan kerjasama dengan mitra usaha diluar negeri agar 

pembeli menomisasikan perusahaan dalam Letter of Credit (L/C) 

sebagai pelaksana pengirimnnya. 

e. Menyusun jaringan pemasaran (marketing) yang tangguh untuk 

mendapatkan segmen pasar. 

f. Memelihara para pelanggan yang sudah didapat dengan memenuhi 

segala aturan main yang telah digariskan. 

g. Membuat kontrak kerja dengan relasi terhadap order yang diraih 

kantor pusat dan meneliti kontrak kerja yang dilaksanakan oleh 

cabang-cabang. 

 

Pada Divisi Pemasaran terdapat Bagian Administrasi yang mempunyai 

tugas: 

a. Menyelenggarakan administrasi pemasaran dan mengevaluasi 

terhadap penawaran jasa yang disampaikan kepada relasi. 

b. Membuat analisa pentarifan untuk setiap pengajuan proposal kepada 

pelanggan. 

c. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan tender. 
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d. Menyiapkan bahan-bahan kontrak kerja dengan pemberi order, 

setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan cabang terkait. 

 

2. Divisi Pengendalian Operasi 

Fungsi pokok Divisi Pengendalian Operasi adalah: 

a. Menyusun mekanisme kerja untuk meningkatkan penyampaian 

barang dengan cepat, aman, dan murah. 

b. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan seluruh kegiatan 

operasi dan alat produksi utama. 

c. Mengurus dan menyelesaikan kelengkapan dokumen untuk proses 

pekerjaan terhadap order yang diraih kantor pusat, sedangkan 

pelaksanaan pekerjaannya di cabang-cabang. 

d. Menyelesaikan masalah-masalah relasi yang terjadi di cabang-

cabang. 

 

Pada Divisi Pengendalian ini terdapat Bagian Pengendalian yang 

mempunyai tugas: 

a. Mengambil dokumen dari relasi dan mengirimkannya ke cabang-

cabang yang terkait  

b. Memonitor, membimbing atas moving barang yang dilaksanakan 

cabang serta memberikan infomasi kepada pemberi order. 

c. Mengikuti proses yang menyangkut berita acara penyerahan barang 

dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan 

kelengkapan dokumen untuk penagihan. 
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d. Membantu mengatasi hambatan-hambatan yang telah terjadi dalam 

operasi di cabang-cabang. 

e. Menyelesaikan dan melaksanakan pengiriman dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan masalah order. 

 

3. Divisi Pengendalian Biaya 

Divisi Pengendalian Biaya ini mempunyai fungsi: 

a. Membuat standar harga pokok, sebagai pedoman pentarifan dalam 

negosiasi tarif dengan relasi. 

b. Menelaah dan meneliti perkembangan tarif serta menyiapkan saran-

saran dalam menghadapi pasar. 

c. Meneliti dan menganalisa biaya langsung melalui kalkulasi 

pendahuluan dan kalkulasi definitive yang diajukan divisi 

pengendalian operasi kantor pusat dan cabang-cabang. 

d. Meneliti konsep penawaran harga maupun kontrak-kontrak yang 

dilaksanakan cabang. 

Divisi Pengendalian Biaya membawahi Bagian Evaluasi Biaya yang 

mempunyai tugas: 

a. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen dari laporan 

pertanggungjawaban usaha, laporan bongkar muat dan laporan 

kegiatan. 

b. Memeriksa dan mengevaluasi biaya langsung melalui kalkulasi 

pendahuluan dan kalkulasi definitif. 

c. Melaksanakan verifikasi terhadap biaya langsung kantor pusat dan 

cabang. 
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d. Membuat surat teguran ke cabang-cabang terhadap penyimpangan 

realisasi biaya langsung dari anggarannya. 

e. Membuat pertanggungjawaban usaha kantor pusat, cabang-cabang 

maupun gabungan secara berkala (triwulan, semester, dan tahunan). 

f. Membuat data per relasi untuk menentukan rangking pelanggan serta 

komoditi yang dikerjakan secara berkala (triwulan, semester, dan 

tahunan). 

 

4. Divisi Perbendaharaan 

Pada Divisi Perbendaharaan ini mempunyai tugas: 

a. Mengelola penerimaan uang masuk, baik dari hasil usaha maupun 

penerimaan lainnya dan pembayaran yang menjadi kewajiban 

perusahaan. 

b. Mengelola penagihan-penagihan yang berasal dari hasil usaha, 

cabang dan tagihan lainnya. 

c. Menyimpan semua pendapatan dan penerimaannya lainnya dalam 

kas atau bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta 

menyimpan bukti pemilikan asset. 

 

Di Divisi Perbendaharaan ini membawahi Bagian Keuangan, yang 

bertugas: 

a. Menyimpan uang di dalam kas dan di bank. 

b. Melaksanakan penerimaan dan pembayaran setelah diadakan 

verifikasi atas semua bukti-bukti kas dan bank sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
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c. Menyiapkan anggaran kas harian dan laporan harian mengenai posisi 

keuangan kantor pusat. 

 

5. Divisi Akuntansi 

Divisi ini mempunyai tugas: 

a. Menyelenggarakan pembukuan kantor pusat dan cabang-cabang. 

b. Menyusun laporan keuangan secara berkala. 

c. Menyusun sistem dan prosedur administrasi pembukuan dan 

mengawasi pelaksanaanya. 

d. Membuat surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan. 

 

Divisi Akuntansi membawahi Bagian Pembukuan, yang mempunyai 

tugas: 

a. Meneliti semua bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas dan 

bank serta dokumen pendukung pembukuan lainnya. 

b. Mengklasifikasikan semua transaksi ke dalam masing-masing 

perkiraan. 

c. Memasukkan data pembukuan melalui komputer. 

d. Menyusun laporan keuangan, berupa: 

 Perhitungan rugi laba bulanan 

 Pertanggungjawaban keuangan triwulan 

 Neraca dan perhitungan rugi laba tahunan 

e. Menyusun daftar inventaris secara lengkap. 
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6. Divisi Umum dan Personalia 

Divisi ini mempunyai tugas antara lain: 

a. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian. 

b. Melakukan pembinaan dan penilaian terhadap pegawai, berupa 

penghargaan maupun hukuman. 

c. Melaksanakan pendidikan, latihan pegawai dan jenjang karir serta 

menyelenggarakan pelaksanaan kesejahteraan. 

d. Menyelenggarakan kegiatan tata usaha, pengadaan alat-alat tulis, 

barang cetakan dan inventaris termasuk pemeliharaan dan 

perbaikannya. 

e. Membuat konsep-konsep yang menyangkut peraturan-peraturan, 

kontrak-kontrak kerja dan memberikan saran pertimbangan dan 

bantuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. 

 

CV Titipan Kilat (TIKI) mempunyai struktur organisasi yang berbentuk line-staff 

organization. Hal ini merupakan kombinasi antara bentuk staff dan bentuk line. 

Manajer dibantu oleh staff yang memiliki wewenang secara fungsional.  
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4.2 Analisis Kuantitatif 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 4 maka data yang diperlukan untuk 

perhitungan koefisien korelasi product moment tentang pengaruh program 

pengembangan karyawan (X) yang dilakukan CV Titipan Kilat (TIKI) terhadap 

produktivitas kerja (Y) dapat diuraikan sebagai berikut: 

N =  25   ∑X² =  15441 

∑X =  615   ∑Y² =  15861 

∑Y =  623   ∑XY =  15608 

 

Selanjutnya data-data tersebut dimasukkan kedalam rumus koefisien korelasi 

product moment yang hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

  rxy   = 
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Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa r hitung sebesar 0,8717. Bila 

dilihat berdasarkan kategori koefisien korelasi maka dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh program pengembangan karyawan (X) yang dilakukan CV Titipan Kilat 

(TIKI) terhadap produktivitas kerja (Y) adalah sangat kuat. 

 

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variable X terhadap Y, nilai r 

hitung tersebut dimasukkan kedalam rumus Koefisien Penentu (KP) sebagai 

berikut: 

 KP = r² x 100% 

                  = (0,8717)² x 100% 

       = 75,98% 

Berdasarkan perhitungan dapat dijelaskan bahwa pengaruh program 

pengembangan karyawan (X) yang dilakukan CV Titipan Kilat (TIKI) terhadap 

produktivitas kerja (Y) adalah sebesar 75,98% sedangkan sisanya sebesar 24,02% 

dipengaruhi faktor lain. 

 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t dengan rumus sebagai berikut: 

21

1

r

Nr
t




  

   2)0,8717(1

1250,8717






 

   7598,01

240,8717




 

   2402,0

9890,4.0,8717
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 4901,0

2704,4


 

 
7134,8

 

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 8,7134 

lebih besar dari t tabel (1,717) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

berarti bahwa program pengembangan karyawan yang dilakukan CV Titipan Kilat 

(TIKI) memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. 

 

Hal positif ini memperlihatkan adanya hubungan yang searah antara program 

pengembangan karyawan dengan produktivitas kerja karyawan, artinya semakin 

baik program pengembangan yang dilakukan perusahaan maka produktivitas kerja 

karyawan pun akan meningkat, begitupun sebaliknya, sehingga perlu ditingkatkan 

lagi kualitas maupun kuantitas program pengembangan karyawan yang selama ini 

dilaksanakan unuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

 

4.2.1 Perhitungan Reliabilitas Pertanyaan 

Uji kevalidan dan kereliabelan dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS. 

Setiap butir pertanyaan pada masing-masing variabel di uji tingkat validitasnya 

dengan mengeksekusi item pertanyaan yang dianggap tidak valid. 

Tabel 6. Hasil Perhitungan Realibilitas Pada Masing-Masing Variabel 

Variabel 

Tingkat 

Validitas Kesimpulan 

Variabel Program Pengembangan Karyawan (X) .810 Reliabel 

Variabel Produktivitas Kerja (Y) .851 Reliabel 

Sumber : Data Lampiran Hasil Output SPSS, 2009  

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, maka pada masing-

masing variabel dinyatakan memiliki tingkat realibilitas yang baik karena nilai 
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rhitung > rtabel (0,396) pada N = 25 dan tingkat kepercayaan 95%, serta tingkat 

kesalahan (α = 5%). 

Tabel 7. Nilai Interprestasi Kereliabelan 

Besarnya nilai r Interprestasi 

Antara 0,8000 – 0,10000 

Antara 0,6000 – 0,7999 

Antara 0,4000 – 0,5999 

Antara 0,2000 – 0,3999 

Antara 0,0000 – 0,1999 

Tinggi 

Cukup 

Agak rendah 

Rendah  

Sangat rendah 

 

 

4.2.2 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu SPSS. Setiap butir 

pertanyaan pada masing-masing variabel di uji tingkat validitasnya dengan 

mengeksekusi item pertanyaan yang dianggap tidak valid. Nilai uji validitas yang 

diperoleh dari perhitungan SPSS pada variabel (X) semua pertanyaan dinyatakan 

valid dan variabel (Y) semua pertanyaan dinyatakan valid. Selanjutnya hasil 

perhitungan validitas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : 

Tabel 8. Hasil Perhitungan Validitas pada Masing-Masing Variabel 

Pertanyaan  Variabel Program 

Pengembangan Karyawan (X) 

Pertanyaan  Variabel Produktivitas 

Kerja Karyawan (Y) 

1. .508 1. .705 

2. .479 2. .495 

3. .512 3. .638 

4. .397 4. .426 

5. .447 5. .485 

6. .471 6. .409 

7. .475 7. .822 

8. .564 8. .442 

9. .448 9. .412 

10. .600 10. .852 

Sumber : Data Lampiran Hasil Output SPSS, 2010 
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Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, maka semua 

pertanyaan pada masing-masing variabel dinyatakan memiliki tingkat validitas 

yang baik karena nilai rhitung > nilai rtabel (0,396) pada N = 25 dan tingkat 

kepercayaan 95%, serta tingkat kesalahan (α = 5%). 

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel Program 

Pengembangan Karyawan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, digunakan 

rumus Koefisien Penentu 

Koefisien Penentu = (rhitung)
2
 x 100% 

KP = r² x 100% 

                  = (0,8717)² x 100% 

       = 75,98% 

 
Kemudian untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh program pengembangan 

karyawan terhadap produktivitas kerja, digunakan hasil (rhitung)
2
 dan dikalikan 

100% didapat nilai Koefisien Penentu sebesar 75,98% dan sisanya 24,02% 

dipengaruhi oleh faktor lain 

Untuk memberikan interprestasi seberapa besar hubungan itu, maka dapat 

digunakan pedoman standar interprestasi penentu yaitu : 

Tabel 9.  Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Penentu 

Interval Koefisien Tingkat Pengaruh 

0% - 19,9% 

20% - 39,9% 

40% - 59,9% 

60% - 79,9% 

80% - 100% 

Sangat Lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 
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4.3 Analisis Kualitatif 

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai 

hasil jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang 

pengaruh program pengembangan karyawan terhadap produktivitas kerja. Berikut 

ini disajikan tabulasi hasil jawaban responden berdasarkan pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan. 

 

4.3.1  Program Pengembangan Karyawan 

Tabel 10.  Jawaban Responden tentang Keharusan Diklat Yang Diadakan 

Perusahaan Membutuhkan Syarat-Syarat Khusus bagi Pesertanya Pada 

CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007. 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Ya 10 40 

2 Kurang 11 44 

3 Tidak 4 16 

Jumlah 25 100 

Sumber: Hasil perhitungan, 2008 

 

 

Tabel 10   Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “ya” tentang 

keharusan diklat yang diadakan perusahaan membutuhkan syarat-syarat khusus 

sebanyak 10 orang (40%), “kurang” sebanyak 11 orang (44%), dan “tidak” 

sebanyak 4 orang (16%). Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang 

menginginkan diklat yang diadakan perusahaan tidak membutuhkan syarat-syarat 

khusus ( seperti Toefl, sertifikat kursus ). 
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Tabel 11.  Tanggapan Responden tentang Pihak Perusahaan Selalu Memberikan 

Diklat Bila Ada Perubahan Metode Kerja/Teknologi CV Titipan Kilat 

(TIKI) Tahun 2007. 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Ya 14 56 

2 Kadang-kadang 11 44 

3 Tidak 0 0 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan, 2008 

 

Tabel 11 Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “ya” tentang pihak 

perusahaan selalu memberikan diklat bila ada perubahan metode kerja/teknologi 

sebanyak 14 orang (56%), “kadang-kadang” sebanyak 11 orang (44%), dan 

“tidak” sebanyak 0 orang (0%). Hal ini menunjukkan masih banyak responden 

yang berpendapat bahwa pihak perusahaan selalu memberikan diklat bila ada 

perubahan metode kerja/teknologi. 

 

Tabel 12.  Tanggapan Responden tentang Pernah Mengikuti Diklat yang Diadakan 

Perusahaan pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007. 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Ya, lebih dari sekali 18 72 

2 Pernah, 1 kali 7 28 

3 Tidak pernah 0 0 

Jumlah 25 100 

Sumber: Hasil perhitungan, 2008 

 

 Tabel 12 Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “ya, lebih dari 

sekali” tentang pernah mengikuti diklat yang diadakan perusahaan sebanyak 18 

orang (72%), “pernah, sekali” sebanyak 7 orang (28%), dan “tidak” sebanyak 0 

orang (48%). Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang menginginkan 

dapat mengikuti lagi diklat yang diadakan perusahaan. 
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Tabel 13.  Tanggapan Responden tentang Metode Diklat yang Diperoleh Dari 

Perusahaan pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007. 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Disekolahkan dan dikursuskan 16 64 

2 Disekolahkan 9 36 

3 Dikursuskan 0 0 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan, 2008 

 

Tabel 13 Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Disekolahkan dan 

dikursuskan” tentang pernah mengikuti diklat yang diadakan perusahaan sebanyak 

16 orang (64%), “Disekolahkan” sebanyak 9 orang (36%), dan “Dikursuskan” 

sebanyak 0 orang (0%). Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang 

mendapatkan metode diklat yang diadakan perusahaan dengan disekolahkan dan 

dikursuskan. 

 

Tabel 14.  Tanggapan Responden tentang Materi Yang Diberikan Dalam Diklat 

Sudah Relevan Dengan Pekerjaan pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 

2007. 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Ya 9 36 

2 Kurang 13 52 

3 Tidak 3 12 

Jumlah 25 100 

Sumber: Hasil perhitungan, 2008 

 

Tabel 14 Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Ya” tentang 

materi yang diberikan dalam diklat sudah relevan dengan anda, sebanyak 9 orang 

(36%), “Kurang” sebanyak 13 orang (52%), dan “Tidak” sebanyak 3 orang (12%). 

Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang berpendapat bahwa materi 

yang diberikan dalam diklat masih kurang relevan dengan pekerjaan. 
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 Tabel 15.  Tanggapan Responden tentang Nara Sumber yang Mengajar Dalam 

Diklat Sudah Relevan Dengan Bidang Pekerjaan dan Materi pada CV 

Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007. 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Ya 9 36 

2 Kurang 15 60 

3 Tidak 1 4 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan, 2008 

 

Tabel 15  Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Ya” tentang nara 

sumber yang mengajar dalam diklat sudah relevan dengan bidang pekerjaan dan 

materi sebanyak 9 orang (36%), “Kurang” sebanyak 15 orang (60%), dan “Tidak” 

sebanyak 1 orang (4%). Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang 

berpendapat bahwa nara sumber yang mengajar dalam diklat masih kurang 

relevan dengan bidang pekerjaan dan materi diklat. 

 

Tabel 16.  Tanggapan Responden tentang Metode Diklat yang Diberikan Belum 

Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Dalam Pekerjaan pada CV Titipan 

Kilat (TIKI) Tahun 2007. 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Ya 18 72 

2 Kurang 7 28 

3 Tidak 0 0 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan, 2008 

 

Tabel 16  Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Ya” tentang 

metode diklat yang diberikan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam 

pekerjaan anda, sebanyak 18 orang (72%), “Kurang” sebanyak 7 orang (28%), 

dan “tidak” sebanyak 0 orang (0%). Hal ini menunjukkan masih banyak 

responden yang berpendapat bahwa metode diklat yang diberikan belum sesuai 

dengan yang dibutuhkan dalam pekerjaan. 
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Tabel 17.  Tanggapan Responden tentang Waktu Pelaksanaan Diklat Mengganggu 

Jadwal/Waktu Kerja pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007. 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Ya, mengganggu 2 8 

2 Cukup mengganggu 18 72 

3 Tidak mengganggu 5 20 

Jumlah 25 100 

Sumber: Hasil perhitungan, 2008 

 

Tabel 17  Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Ya, mengganggu” 

tentang waktu pelaksanaan diklat mengganggu jadwal/waktu kerja anda, sebanyak 

2 orang (8%), “Cukup mengganggu” sebanyak 18 orang (72%), dan “Tidak 

mengganggu” sebanyak 5 orang (20%). Hal ini menunjukkan masih banyak 

responden yang merasakan waktu pelaksanaan diklat masih mengganggu jadwal 

atau waktu kerja. 

 

Tabel 18.  Tanggapan Responden tentang Diklat yang Anda Ikuti Dapat 

Meningkatkan Kemampuan Kerja pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 

2007. 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Belum 17 68 

2 Kurang 8 32 

3 Ya 0 0 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan, 2008 

 

Tabel 18  Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Ya” tentang diklat 

yang anda ikuti dapat meningkatkan kemampuan kerja anda, sebanyak 17 orang 

(68%), “Kurang” sebanyak 8 orang (32%), dan “Tidak” sebanyak 0 orang (0%). 

Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang berpendapat bahwa diklat 

yang diikuti Belum dapat meningkatkan kemampuan kerja. 
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Tabel 19.  Tanggapan Responden tentang Diklat yang Anda Ikuti Dapat 

Meningkatkan Karir Kerja Anda pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 

2007. 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Belum 15 60 

2 Kurang 10 40 

3 Ya 0 0 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan, 2008 

 

Tabel 19  Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Belum” tentang 

diklat yang anda ikuti dapat meningkatkan karir kerja anda, sebanyak 15 orang 

(60%), “Kurang” sebanyak 10 orang (40%), dan “Ya” sebanyak 0 orang (0%). Hal 

ini menunjukkan masih banyak responden yang berpendapat bahwa diklat yang 

diikuti belum dapat meningkatkan karir kerja. 

 

Secara keseluruhan petanyaan program pengembangan karyawan dapat dilihat 

pada Tabel 20. 

 

Table 20. Ringkasan Jawaban Responden tentang Program Pengembangan 

Karyawan pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007. 

No. 
Pilihan 

Jawaban 

Frekuensi Jawaban Pertanyaan Rata-

rata 

Prosentase 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 a 10 14 18 16 9 9 18 2 17 15 13 51 

2 b 11 11 7 9 13 15 7 18 8 10 11 44 

3 c 4 0 0 0 3 1 0 5 0 0 1 5 

Jumlah 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 

Sumber: Hasil perhitungan, 2008 

Tabel 20  Menunjukkan bahwa secara keseluruhan jawaban responden tentang 

program pengembangan karyawan yang rata-rata memilih jawaban ”a” sebanyak 

13 orang (51%), “b” sebanyak 11 orang (44%), “c” sebanyak 1 orang (5%). Hasil 

ini menunjukkan bahwa program pengembangan karyawan yang dilaksanakan 

perusahaan selama ini masih banyak dirasakan karyawan kurang bermanfaat 

dalam menunjang aktifitas kerjanya. 
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4.3.2 Produktivitas Kerja 

Tabel 21. Tanggapan Reponden tentang Latar Belakang Pendidikan Anda Dapat 

Mempengaruhi Prestasi Kerja pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 

2007 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Tidak 12 48 

2 Kurang 9 36 

3 Ya 4 16 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan 2008 

Tabel 21  Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Ya” tentang latar 

belakang pendidikan dapat mempengaruhi prestasi kerja sebanyak 12 orang 

(48%), “Kurang” sebanyak 9 orang (36%), dan “Tidak” sebanyak 4 orang (16%). 

Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang berpendapat bahwa latar 

belakang pendidikan kurang dapat mempengaruhi prestasi kerja. 

 

Tabel 22. Tanggapan Reponden tentang Pengalaman Kerja Anda Dapat 

Mempengaruhi Kemampuan Kerja pada CV Titipan Kilat (TIKI) 

Tahun 2007 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Tidak 14 56 

2 Kurang 10 40 

3 Ya 1 4 

Jumlah 25 100 

Sumber: Hasil perhitungan 2008 

Tabel 22  Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Tidak” tentang 

pengalaman kerja anda dapat mempengaruhi kemampuan kerja sebanyak 14 orang 

(56%), “Kurang” sebanyak 10 orang (40%), dan “Ya” sebanyak 1 orang (4%). Hal 

ini menunjukkan masih banyak responden yang berpendapat bahwa pengalaman 

kerja kurang dapat mempengaruhi prestasi kerja. 
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Tabel 23. Tanggapan Reponden tentang Selama Sekerja Disini Apakah Anda 

Pernah Ditegur Oleh Pimpinan Karena Melakukan Kesalahan pada CV 

Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007  

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Sering 17 68 

2 Kadang-kadang 8 32 

3 Tidak 0 0 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan 2008 

Tabel 23  Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Sering” tentang 

selama bekerja disini apakah anda pernah ditegur oleh pimpinan karena 

melakukan kesalahan sebanyak 17 orang (68%), “Kadang-kadang” sebanyak 8 

orang (32%), dan “Tidak” sebanyak 0 orang (0%). Hal ini menunjukkan masih 

banyak responden yang selama bekerja sering ditegur oleh pimpinan karena 

melakukan kesalahan. 

Tabel 24. Tanggapan Reponden tentang Hasil Kerja yang Ditentukan Oleh 

Perusahaan Sudah Sesuai Dengan Kemampuan pada CV Titipan Kilat 

(TIKI) Tahun 2007 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Tidak 15 60 

2 Kurang 8 32 

3 Ya 2 8 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan 2008 

Tabel 24  Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Ya” tentang hasil 

kerja yang ditentukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan kemampuan sebanyak 

15 orang (60%), “Kurang” sebanyak 8 orang (32%), dan “Tidak” sebanyak 2 

orang (8%). Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang berpendapat 

bahwa hasil kerja yang ditentukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan 

kemampuan. 
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Tabel 25. Tanggapan Reponden tentang Tingkat Kehadiran Dalam Sebulan pada 

CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 1-3 kali absen 14 56 

2 Lebih dari 3 kali absen 9 36 

3 Hadir Terus 2 8 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan 2008 

Tabel 25 Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “1-3 kali absen” 

tentang tingkat kehadiran dalam sebulan sebanyak 14 orang (56%), “Lebih dari 3 

kali absen” sebanyak 9 orang (36%), dan “Hadir terus” sebanyak 2 orang (8%). 

Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang kehadirannya dalam sebulan 

melakukan 1-3 kali absen. 

 

Tabel 26. Tanggapan Reponden tentang pekerjaan yang telah dilakukan sudah 

efektif dan efisien pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Tidak 15 60 

2 Kurang 10 40 

3 Ya 0 0 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan 2008 

Tabel 26  Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Tidak” tentang 

pekerjaan yang telah dilakukan sudah efektif dan efisien sebanyak 15 orang 

(60%), “Kurang” sebanyak 10 orang (40%), dan “Ya” sebanyak 0 orang (0%). Hal 

ini menunjukkan masih banyak responden yang berpendapat bahwa pekerjaan 

yang telah dilakukan belum efektif dan efisien. 
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Tabel 27. Tanggapan Reponden tentang Pencapaian Target yang Diinginkan 

Oleh Perusahaan Dalam Sebulan pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 

2007 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase  

(%) 

1 Tidak 18 72 

2 Kurang 6 24 

3 Ya 1 4 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan 2008 

Tabel 27 Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Tidak” tentang 

pencapaian target yang diinginkan oleh perusahaan dalam sebulan sebanyak 18 

orang (72%), “Kurang” sebanyak 6 orang (24%), dan “Ya” sebanyak 1 orang 

(4%). Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang berpendapat bahwa 

tidak mendapatkan pencapaian target dalam sebulan. 

 

Tabel 28. Tanggapan Reponden tentang Jam Kerja Dipakai Secara Penuh Selama 

Bekerja pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Ya 2 4 

2 Kadang-kadang 20 8 

3 Tidak pernah 3 12 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan 2008 

Tabel 28  Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Ya” tentang jam 

kerja dipakai secara penuh selama bekerja sebanyak 2 orang (8%), “Kadang-

kadang” sebanyak 20 orang (80%), dan “Tidak Pernah” sebanyak 3 orang (12%). 

Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang jam kerjanya kadang-kadang 

dipakai secara penuh selama bekerja. 
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Tabel 29. Tanggapan Reponden tentang Produktivitas Kerja Pada Perusahaan 

Tempat Bekerja pada CV Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Tidak baik 11 44 

2 Kurang baik 13 52 

3 Baik 1 4 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan 2008 

Tabel 29 Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Tidak baik” 

tentang produktivitas kerja anda pada perusahaan tempat bekerja sebanyak 11 

orang (44%), “Kurang baik” sebanyak 13 orang (52%), dan “Baik” sebanyak 1 

orang (4%). Hal ini menunjukkan masih banyak responden yang berpendapat 

bahwa produktivitas kerjanya masih tidak baik pada perusahaan tempat kerjanya. 

 

Tabel 30. Tanggapan Reponden tentang fasilitas-fasilitas kerja yang disediakan 

perusahaan dapat meningkatkan kemampuan kerja pada CV Titipan 

Kilat (TIKI) Tahun 2007 

No. Jawaban Frekuensi 
Prosentase 

(%) 

1 Kurang  19 76 

2 Tidak  6 24 

3 Ya 0 0 

Jumlah 25 100 

 Sumber: Hasil perhitungan 2008 

Tabel 30 Memperlihatkan bahwa responden yang menjawab “Kurang” tentang 

fasilitas-fasilitas kerja yang disediakan perusahaan dapat meningkatkan 

kemampuan kerja sebanyak 19 orang (76%), “Tidak” sebanyak 6 orang (24%), 

dan “Ya” sebanyak 0 orang (0%). Hal ini menunjukkan masih banyak responden 

yang merasakan bahwa fasilitas-fasilitas kerja yang disediakan perusahaan masih 

kurang dapat meningkatkan kemampuan kerja. 
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Secara keseluruhan pertanyaan tentang produktivitas kerja dapat dilihat pada tabel 

31. 

Tabel 31. Ringkasan Jawaban Responden tentang Produktivitas Kerja pada CV 

Titipan Kilat (TIKI) Tahun 2007 

No. 
Pilihan 

Jawaban 

Frekuensi Jawaban Pertanyaan Rata-

rata 

Prosentase 

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 a 12 14 17 15 14 15 18 2 11 19 14 56 

2 b 9 10 8 8 9 10 6 20 13 6 10 40 

3 c 4 1 0 2 2 0 1 3 1 0 1 4 

 Jumlah  25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 

Sumber: Hasil perhitungan 2008 

Tabel 31 Memperlihatkan secara keseluruhan jawaban responden tentang 

produktivitas kerja yang rata-rata memilih jawaban “a” sebanyak 14 orang (56%), 

“b” sebanyak 10 orang (40%), “c” sebanyak 1 orang (4%). Hasil ini menunjukkan 

bahwa masih banyak karyawan CV Titipan Kilat (TIKI) khususnya pada divisi 

pemasaran yang produktivitas kerjanya masih rendah. 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis kualitatif diatas terlihat bahwa 

masih banyak karyawan yang merasakan bahwa program pengembangan 

karyawan yang dilaksanakan perusahaan selama ini masih kurang dapat dirasakan 

manfaatnya oleh karyawan sehingga hal tersebut mengakibatkan produktivitas 

kerja karyawan rendah. 

 

 


