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ABSTRAK

PENGARUH PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN, TERHADAP
KINERJA PEGAWAI DENGAN KOMPENSASI SEBAGAI

VARIABEL PEMODERASI PADA PERUM
DAMRI DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

Noppy Eri Yane

Setiap perusahaan harus mempersiapkan sumberdaya manusia yang
berkualitas untuk menjalankan usahanya, peran manusia sebagai sumber daya
dalam organisasi semakin penting, karena kemampuan pegawai sangat menentukan
keberhasilan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan, permasalahan pada Perum
Damri Bandar Lampung adalah mengetahui tentang pengaruh program pelatihan
dan pengembangan dan pemberian kompensasi terhadap kinerja pegawai, apakah
kompensasi memperkuat atau memperlemah pelatihan dan pengembangan,
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelatihan dan pengembangan
terhadap kinerja pegawai dengan kompensasi sebagai variabel pemoderasi di
Perum Damri Bandar Lampung. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan
metode deskriptif kuantitatif dan di analisis dengan menggunakan Moderated
Regression Analysis (MRA). Data yang di gunakan dalam penelitian ini
menggunakan data primer yang di peroleh dari jawaban 164 pegawai Perum Damri
Bandar Lampung. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh hasil uji
terdukung. Pelatihan memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai, pengembangan
memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai kompensasi memiliki pengaruh
terhadap kinerja pegawai dan pelatihan dan pengembangan berpengaruh secara
simultan terhadap kinerja pegawai yang di perkuat oleh kompensasi. Perum Damri
Bandar Lampung sebaiknya memberikan motivasi agar pegawai lebih
meningkatkan  kemampuan untuk mengoperasikan mesin baru, meningkatkan
metode roleplay dalam program pengembangan agar lebih siap secara mental dan
teknis dalam pengembangan, memperhatikan kesesuaian antara waktu lembur dan
uang lembur, lebih meningkatkan motivasi pegawainya melalui pelatihan dan
pengembangan serta pemberian kompensasi yang sesuai.

Kata Kunci: Pelatihan, Pengembangan, Kompensasi, Kinerja Pegawai



ABSTRACT

EFFECT OF TRAINING AND DEVELOPMENT ON EMPLOYEE
PERFORMANCE WITH COMPENSATION AS MODERN

VARIABLES IN PERUM DAMRI IN
BANDAR LAMPUNG

By

Noppy Eri Yane

Each company must prepare qualified human resources to run its business,
the role of human resources as an organization in increasingly important, because
the ability of employees to determine the success for the company in achieving the
objectives, problems at Bandar Lampung Damri Perum is to know about the
influence of training and development programs and grants compensation for
employee performance, whether the compensation strengthen or weaken the
training and development, this study aims to analyze the role of training and
development on employee performance with compensation as a moderating
variable in Perum Damri Bandar Lampung. This research is done by using
descriptive method quantitative and in the analysis by using Moderated Regression
Analysis (MRA). The data used in this study using Primary data obtained from the
answer 164 employees Dam Bandar Bandar Lampung. The findings of this study
indicate that all test results are supported. Training has an influence on employee
performance, development has an effect on employee performance compensation
has an effect on employee performance and training and development influence
simultaneously to employee performance reinforced by compensation. Perum
Damri Bandar Lampung should motivate employees to improve their ability to
operate new machines, improve roleplay methods in development programs to be
more mentally and technically prepared for development, pay attention to the
suitability between overtime and overtime, increase employee motivation through
training and development and appropriate compensation

Keywords: Training, Development, Compensation, Employee Performance
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi yang semakin cepat dan persaingan di bidang

transportasi yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan transportasi untuk

mampu bertahan dalam menghadapi persaingan pada tantangan global. Setiap

perusahaan harus mempersiapkan sumberdaya manusia yang handal untuk

menjalankan usahanya, peran manusia sebagai sumber daya dalam organisasi

semakin penting, sehingga mendorong perkembangan ilmu tentang bagaimana

mendayagunakan sumber daya manusia tersebut agar mencapai kondisi yang

optimal. Manajemen melakukan berbagai pendekatan dalam mengelola sumber

daya manusia agar dapat berkembang dan memiliki kinerja yang baik.

Organisasi di bentuk agar dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan

secara bersama-sama berdasarkan pembagian tugasnya masing-masing, oleh

karena itu agar tujuan lebih cepat tercapai maka di perlukan manajemen yang baik

dan benar, karena keberhasilan kinerja organisasi di tentukan oleh kinerja dari

sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan

sumber daya manusia dalam organisasi yang di lakukan, melalui fungsi-fungsi

perencanaan sumber daya manusia, pengembangan karir, pemberian kompensasi

dan kesejahteraan.
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Sumber daya manusia merupakan asset penting bagi perusahaan, karena

kemampuan pegawai sangat menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan dalam

pencapaian tujuan, oleh karena itu perusahaan selalu berusaha mendapatkan

pegawai yang berkompetensi berdasarkan kebutuhan perusahaan. Upaya

perusahaan dalam mendapatkan pegawai yang berkualitas yaitu dengan

mengadakan program pelatihan agar dapat memperoleh pegawai yang sesuai

dengan kebutuhan perusahaan.

Ivancevich (2008), pelatihan adalah sebuah proses sistematis untuk

mengubah perilaku kerja seorang atau sekelompok pegawai dalam usaha

meningkatkan kinerja organisasi. Upaya meningkatkan keberhasilan manajemen

untuk meningkatkan kinerja pegawai juga di butuhkan pengembangan pegawai

agar dapat meningkatkan kinerja dari pegawai. Menurut Mathis dalam

Ranupandojo dan Hasan (2004: 255), pengembangan pegawai adalah usaha untuk

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan umum bagi pegawai agar pencapaian

lebih efisien.

Pengembangan pegawai merupakan salah satu upaya perusahaan

mempersiapkan jenjang karier pegawai jangka panjang, pegawai yang memiliki

kinerja yang baik akan di beri penghargaan dari perusahaan sebagai bentuk

kompensasi. Menurut Hasibuan (2002: 54), kompensasi adalah semua pendapatan

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang di terima

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang di berikan kepada perusahaan.
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Kompensasi merupakan bentuk penghargaan perusahaan kepada pegawai,

kompensasi berbentuk gaji, insentif, bonus, upah, premi asuransi, serta pujian

sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah di capai. Pemberian kompensasi di

sesuaikan berdasarkan jabatan dan kinerja pegawai, dengan tujuan agar pegawai

termotivasi dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas pekerjaannya sehingga

kinerja dari pegawai meningkat.

Simanjuntak (2005), kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan

tugas tertentu, kinerja individu, sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja

seseorang dari sasaran yang harus di capai atau tugas yang harus di laksanakan

dalam kurun waktu tertentu. Kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha

dan kesempatan, yang dapat di nilai dari hasil kerja yang di peroleh selama periode

waktu tertentu.

Kinerja seorang pegawai di katakan baik apabila memiliki semangat kerja

yang tinggi, dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, memberikan kontribusi dan

memiliki perilaku yang baik sesuai standar kerja yang telah di tentukan baik oleh

organisasi maupun nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan pekerjaan (Negara,

2012: 75). Kinerja dapat di lihat dari output yang di hasilkan pegawai dalam

pekerjaannya pada periode tertentu. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, dapat di

lakukan melalui program pelatihan dan pengembangan serta pemberian

kompensasi yang sesuai juga dapat meningkatkan kinerja.
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Faktor yang dapat menentukan keberhasilan organisasi jangka panjang di

lihat dari bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengukur seberapa baik

karyawan saat berkerja dan menggunakan informasi yang di dapatkan, pelatihan,

pengembangan karyawan dan pemberian kompensasi yang sesuai akan dapat

mempengaruhi kinerja dari pegawai. Berdasarkan uraian di atas maka, dukungan

dari atasan dan semua pihak sangat di perlukan agar kinerja pegawai dapat lebih

meningkat.

Penulis melihat Perum Damri Bandar Lampung, dalam lima tahun terakhir

mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam bentuk tambahan modal

usaha sehingga dapat di gunakan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui

program pelatihan, serta mengganti sarana prasarana dan menambah armada bus.

Perum Damri berhasil menunjukkan kinerja positif dalam lima tahun terakhir, hal

tersebut di buktikan dengan kenaikan pendapatan, yang cukup signifikan pada

setiap tahunnya di karenakan pembenahan pada strategi peningkatan kinerja, dari

segi pelayanan kepada konsumen, pengemudi tertib dan memiliki kompetensi yang

baik. Pembenahan efisiensi dalam jalur dan peningkatan SDM secara keseluruhan

menjadi fokus untuk peningkatan pendapatan.

Perum Damri berkerjasama dengan kementrian perhubungan, dalam

mengadakan pelatihan yang di adakan di beberapa tempat yang dapat di ikuti

berdasarkan delegasi dari perusahaan, dengan tujuan agar mampu meningkatkan

kemampuan yang di miliki pegawai. Jenis pelatihan yang di adakan yaitu pelatihan

mengemudi, teknis, mekanik, dan asosiasi sistem keuangan, Pelatihan yang paling

sering di adakan adalah pelatihan mengemudi, hal ini bertujuan agar para supir
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yang berkerja dapat mengetahui teknis terbaru dalam penggunaan alat dan mesin

kendaraan, agar kendaraan dapat berjalan normal dan konsumen merasa nyaman

selama di perjalanan.

Uraian di atas agar kinerja pegawai mengalami peningkatan, di perlukan

adanya program pelatihan, agar pegawai lebih bersemangat dan mendapatkan

pengetahuan baru seputar pekerjaannya sehigga menambah kemampuan pegawai

yang dapat di terapkan pada pekerjaannya, perusahaan juga perlu mengadakan

pengembangan untuk persiapan jenjang karier pegawai di masa depan, yang di

arahkan oleh perusahaan berdasarkan potensi dan kinerja dari pegawai. Pemberian

kompensasi juga dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai, apabila pemenuhan

kebutuhan pegawai telah terpenuhi oleh perusahaan, maka pegawai bersemangat

dalam berkerja serta loyal terhadap perusahaan, sehingga target yang di terntukan

akan lebih mudah tercapai.

Pengembangan  pegawai pada Perum Damri Bandar Lampung, memberikan

kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan jenjang kariernya, yaitu

dengan mengikut sertakan pegawai dalam program pelatihan tingkat lanjutan dan

rolling jabatan dengan tujuan agar pegawai lebih meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan umum seputar pekerjaan sehingga lebih siap dalam menjalankan

tugasnya, lebih terampil dan dapat berkerja lebih efektif dan efisien,

pengembangan juga di lakukan dengan meningkatkan kualitas SDM, melalui

pendidikan Perum Damri Bandar Lampung mendukung dan membiayai pegawai

yang memiliki kinerja yang baik, untuk melanjutkan jenjang pendidikan agar

menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat di terapkan di perusahaan, pegawai
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akan lebih termotivasi dalam meningkatkan kemampuannya dengan harapan

setelah pegawai mengikuti program pengembangan pegawai akan lebih terampil

sehingga memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kinerjanya menjadi lebih

baik (wawancara dengan Rita Amaliyah).

Perum Damri Bandar Lampung juga berkomitmen terhadap pemberian

kompensasi kepada pegawai yaitu dengan pemberian bonus berdasarkan presentase

pendapatan pada pengemudi dan kondektur, uang makan dan uang lembur, serta

bonus apabila mencapai target, asuransi kesehatan, dan asuransi hari tua. Untuk

mengawasi peningkatan pada kinerja pegawai, maka motto Perum Damri adalah

“lebih baik tidak berangkat dari pada tidak sampai”, maka sebelum berangkat

kendaraan pengemudi dan kondektur harus dalam keadaan siap, Perum Damri juga

menyediakan fasilitas pengaduan melalui pesan singkat, website, dan email yang

alamatnya di pasang pada stiker di setiap bus.

Perum Damri, merupakan kepanjangan dari Djawatan Angkoetan Motor

Repoeblik Indonesia, yang di bentuk berdasarkan maklumat Kementrian

Perhubungan RI No.01/DAMRI/46 Tanggal 25 November 1946 dengan tugas

utamanya menyelenggarakan angkutan jasa dan barang. Dalam memberikan

keleluasaan dalam menjalankan usahanya, sebagai perusahaan angkutan milik

Negara, maka terhitung mulai 1 januari 1990 sampai dengan 31 Mei 1963 menteri

perhubungan mengeluarkan surat keputusan Nomor T.112 / 1 / 21 Tanggal 21 Mei

1960 memberikan status di berlakukan sebagai perusahaan negara dalam Indische

Bedrijven Wet (IBW) atas dasar swasembada. Pada tanggal 20 januari dan 3

februari 1977 di resmikannya pembukaan angkutan bus kota PN. DAMRI
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kemudian berdasarkan peraturan pemerintah No. 30 tanggal 29 September 1982

mengenai status hukum menjadi Perum Damri.

Pengamatan tersebut, peneliti melihat Perum Damri Bandar Lampung,

mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir setelah mendapatkan perhatian

khusus dari pemerintah dalam bentuk tambahan modal yang di gunakan untuk

menambah armada serta meningkatkan kualitas bus. Pembenahan tersebut di

harapkan dapat mengembalikan minat masyarakat untuk menggunakan bus Damri

sebagai sarana transportasi darat. Perum Damri juga dapat melakukan berbagai

peningkatan kualitas dari kinerja pegawai melalui berbagai pelatihan yang di

adakan oleh kantor pusat. Berikut data jumlah pegawai di Perum Damri dapat di

lihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Perum Damri Bandar Lampung Tahun 2017.
No Unit Kerja / Jabatan Jumlah ( Orang )
1 Pimpinan 10
2 Staf Administrasi

1. Staf Keuagan
2. Staf Kepegawaian
3. Staf Umum
4. Staf Usaha
5. Staf Teknik

34
7
2
6

14
5

3 Pelaksana Teknik 15
4 Petugas PPA / Timer 37
5 Pengemudi AKAP dan AKDP 118
6 Kondektur 54
7 Satpam 9
Jumlah 277

Sumber: Perum Damri Bandar Lampung, 2017

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Perum Damri Bandar

Lampung, pada tahun 2017 berjumlah 277 pegawai yang terbagi menjadi

Pimpinan, Staf Administrasi, Pelaksana Teknik, Petugas PPA Timer, Pengemudi

AKAP Dan AKDP, Kondektur dan Satpam. Beberapa pilihan jenis pelayanan dan
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jumlah bus, jumlah bus oprasional di Perum Damri Bandar Lampung pada tahun

2017 dapat di lihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jenis dan Jumlah Bus Perum Damri Bandar Lampung.
No Keterangan Jumlah Bus
1 AKAP 78
2 AKDP 15
3 PERINTIS 15

Jumlah Bus Oprasional 108
Sumber: Perum Damri Bandar Lampung, 2017

Tabel 1.2 menunjukan terdapat tiga jenis armada bus Perum Damri, jumlah

dengan rute bus antar kota antar provinsi (AKAP) yang biasa beroprasional setiap

harinya yaitu 78 bus, bus antar kota antar daerah (AKDP) yaitu 15 bus, dan bus

Pariwisata (Perintis) yaitu 15 bus, dan total bus yang beroprasional setiap harinya

yaitu 108 bus. Latar belakang pendidikan pegawai di Perum Damri Bandar

Lampung pada tahun 2017 dapat di lihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Data Karyawan dan Pendidikan Terakhir Karyawan Perum Damri
Bandar Lampung 2017.

No Pendidikan Terakhir Jumlah
1 Strata dua 1
2 Strata Satu 10
3 Diploma 5
4 SMA / sederajat 219
5 Tanpa Izasah 42

Jumlah 277
Sumber: Perum Damri Bandar Lampung, 2017

Tabel 1.3, menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Perum Damri Bandar

Lampung memiliki latar belakang pendidikan lulusan SMA atau sederajat yaitu:

219 orang, strata dua 1 orang, strata satu 10 orang, diploma yaitu 5 orang dan tanpa

izasah sejumlah 42 orang. Perum Damri Bandar Lampung menargetkan

pendapatan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 104.387.000.000 pada angkutan

AKAP dan AKDP  dan Rp. 4.568.727.000 pada angkutan Perintis, total target



9

pendapatan yang ingin di capai Perum Damri adalah Rp. 108.955.727.000, Target

pendapatan Perum Damri dan realisasi pendapatannya, dapat di lihat pada Tabel

1.4.

Tabel 1.4 Pendapatan AKAP dan AKDP Perum Damri Bandar Lampung.
Bulan Target Realisasi
Januari 8.507.000.000 9.253.000.000
Februari 7.767.000.000 7.813.000.000
Maret 7.683.000.000 8.986.000.000
April 7.325.000.000 8.731.000.000
Mei 9.008.000.000 9.346.000.000
Juni 9.182.000.000 8.627.000.000
Juli 10.321.000.000 14.062.000.000

Agustus 8.542.000.000 8.913.000.000
September 8.983.000.000 9.197.000.000
Oktober 8.768.000.000 9.218.000.000

November 7.919.000.000 8.738.000.000
Desember 9.482.000.000 10.876.000.000

Total 104.387.000.000 113.760.000.000
Laba 9.373.000.000

Sumber: Perum Damri Bandar Lampung, 2016

Tabel 1.4 menunjukkan target pendapatan Perum Damri Bandar Lampung

pada tahun 2016 yaitu Rp. 104.387.000.000, yang terbagi menjadi pendapatan pada

AKAP dan AKDP realisasi pendapatan pada tahun 2016 yaitu Rp.

113.760.000.000, pada tahun 2016 Perum Damri dapat mencapai target pendapatan

pada armada AKAP dan AKDP dengan laba Rp. 9.373.000.000. Sedangkan pada

angkutan Perintis Perum Damri menargetkan pendapatan sebesar Rp.

4.568.727.000, pendapatan dan target Perum angkutan Perintis dapat di lihat pada

Tabel 1.5.
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Tabel 1.5 Pendapatan Perintis Perum Damri Bandar Lampung 2016.
Bulan Target Realisasi
Januari 384.989.000 359.061.000
Februari 489.172.000 474.000.000
Maret 411.127.000 365.906.000
April 405.487.000 377.000.000
Mei 405.388.000 526.000.000
Juni 405.388.000 405.383.000
Juli 405.392.000 450.500.000

Agustus 405.338.000 494.000.000
September 405.338.000 417.977.000
Oktober 405.338.000 415.993.000

November 405.336.000 417.000.000
Desember 405.342.000 400.285.000

Total 4.568.727.000 5.103.105.000
Laba 534.378.000

Sumber: Perum Damri Bandar Lampung, 2016

Tabel 1.5 target pendapatan bus Perintis yaitu Rp. 4.568.727.000 dan

realisasi pendapatan yang di capai Perum Damri Bandar Lampung yaitu Rp

5.103.105.000, pada tahun 2016 Perum Damri Bandar Lampung telah dapat

mencapai target pendapatan bus perintis dengan laba Rp. 534.378.000. Total

keseluruhan pendapatan Perum Damri pada tahun 2016 yaitu Rp

9.907.378.000.000.

Kompensasi atau gaji yang di terima oleh pegawai Perum Damri Bandar

Lampung akan di bayarkan berdasarkan jenis pekerjaannya, pemberian kompensasi

telah di atur dengan surat kesepakatan kerja, jumlah kompensasi yang di terima

oleh pegawai Perum Damri dapat di lihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Daftar Kompensasi Sesuai Jabatan Pegawai Perum Damri 2017.
No Jabatan Kompensasi / Tip
1 Mekanik 2.300.000
2 Staf 2.300.000
3 Agen 8,5%
4 Supir 7 %
5 Kondektur 3%
6 Lembur 50.000

Sumber: Perum Damri Bandar Lampung, 2017
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Tabel 1.6. menunjukkan kompensasi yang di terima pegawai Perum Damri

Bandar Lampung tidak sama menyesuaikan jabatannya, pendapatan supir dan

kondektur menggunakan presentase pembayaran yang di terima supir adalah 7%

dari pendapatan kotor, serta 3% untuk pendapatan kondektur. Perbedaan

kompensasi tersebut membuat pendapatan supir dan kondektur tidak terbatas

sesuai dengan hasil yang di peroleh, sehingga menjadi motivasi pegawai dalam

berkerja. Pegawai staf dan mekanik menerima kompensasi sebesar Rp. 2.300.000

perbulan, komisi untuk agen yaitu 8,5% dari pendapatan kotor, dan pemberian

uang lembur Rp 50.000 perhari.

Selain pemberian kompensasi berupa upah, Perum Damri juga memberikan

uang makan dan uang transportasi yang dapat di lihat pada Tabel 1.7

Tabel 1.7 Uang Makan dan Transportasi Pegawai.
NO JT U UM T UT UP JUMLAH
1 SPA Lama

Baru
30.000
30.000

15.000
20.000

50.000
50.000

-
-

95.000
10.000

2 PT Lama
Baru

30.000
45.000

15.000
35.000

-
-

50.000
50.000

95.000
130.000

3 PAU AKAP Lama
Baru

30.000
30.000

15.000
20.000

-
-

50.000
60.000

95.000
110.000

4 PAU PA/P Lama

Baru

30.000

30.000

15.000

20.000

-
-

25.000
35.000

70.000
85.000

5 PDLM Lama

Baru

30.000

30.000

15.000

20.000

25.000

25.000

-

-

70.000

75.000
6 PDTK Lama

Baru

30.000

30.000

15.000

20.000

35.000

35.000

-

-

80.000

85.000
7 PDPGJ Lama

Baru

30.000

30.000

15.000

20.000

105.000

105.000

-

-

150.000

155.000
8 KL Lama

Baru
30.000
30.000

15.000
20.000

70.000
70.000

-
-

115.000
120.000

9 KJ Lama
Baru

30.000
30.000

15.000
20.000

155.000
155.000

-
-

200.000
205.000

10 KP Lama
Baru

30.000
30.000

15.000
20.000

80.000
80.000

-
-

125.000
130.000

11 PPCPL Lama
Baru

30.000
30.000

15.000
20.000

45.000
45.000

-
-

90.000
95.000
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NO JT U UM T UT UP JUMLAH
12 AM - - - - 175.000
13 M - - - - 195.000
14 GM - - - - 200.000

Sumber: Perum Damri Bandar Lampung, 2017

Keterangan:

SPA : Staf Pelaksana Administrasi
PT : Pelaksana Teknik
PAU : Pelaksana Adm. Usaha (Pool AKAP)
PAU PA/P : Pelaksana Adm Usaha (Pool AKDP / Perintis)
PDLM : Pemasaran Damri (Loket Metro Pool)
PDTK : Pemasaran Damri (Tanjung Karang)
PDPGJ : Pemasaran Damri / Paket (Gambir/Jakarta)
KL : Koordinator Lampung
KJ : Koordinator Jakarta
UM : Uang Makan
T : Transportasi
KP : Korlap Perintis
PPCPL : Petugas Paket / Cek In Petugas Lampung
AM : Assisten Manajer
M : Manager
GM : General Manager
JT : Jabatan Tugas
U : Uraian
UT : Uang Tambahan
UP : Uang Piket

Tabel 1.7 menunjukan pemberian kompensasi dalam bentuk uang makan,

uang lembur dan transportasi untuk pegawai atau staf, pemberian kompensasi

tersebut berdasarkan surat kesepakatan kerja. Pembagian jam kerja pegawai di

bidang teknik dan oprasional di bagi berdasarkan jam kerja piket bergantian,

sedangkan pada pegawai staff berkerja setiap hari senin sampai sabtu jam 8 sampai

dengan 17:00. Pelatihan yang di ikuti oleh pegawai Perum Damri Lampung yaitu

selama enam minggu yang dapat di ikuti oleh delegasi berdasarkan undangan dari

kantor pusat, yang menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, (Wawancara

dengan Rita Amaliyah). Pegawai yang mengikuti pelatihan akan tetap

mendapatkan gaji, tunjangan dan uang pesangon selama mengikuti pelatihan.
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Daftar peserta pelatihan yang di delegasikan Perum Damri Bandar Lampung pada

tahun 2016 dapat di lihat pada Tabel 1.8.

Tabel 1.8 Peserta Pelatihan Delegasi dari Perum Damri Bandar Lampung.
No Jenis Pelatihan Delegasi Peserta Waktu dan Lokasi

1
Pelatihan pengemudi

1. Feri
2. M rafi gajah
3. Rinto wahyu wijaya

Jogjakarta 31 Juli 2016

1. Sumarno
2. Andi setiawan
3. Hermansyah

Jogjakarta 7 Agustus
2016

1. Suhartiyo
2. Unang iskandar
3. Erwin

Jogjakarta 28 Agustus
2016

1. Marikun
2. Adisaputra
3. Toni fadriansyah
4. Mukhlis pohan
5. Aditya dwitanto

Tegal 11 September
2016

1. Lukito prawoto
2. Sutwanhari

Tegal 26 September
2016

1. Adwar
2. Anton

Tegal 3 Oktober 2016

1. Wahyudi
2. I putu sujana
3. Maradona

Tegal 14 Oktober 2016

2 Pelatihan assosiasi
sistem informasi

keuangan

1. Sugiyani
2. Masdar tajri

Tegal 15 Oktober
2016

3 Pelatihan pengemudi

1. I made budiarti
2. Indra bahtari

Tegal 19 Oktober 2016

1. Suwarjo
2. Winandri
3. Rahmadigumay
4. I gede sudiarte

Tegal 29 Oktober 2016

4 Pelatihan mekanik 1. Susanto
2. Cucu cahyana

Tegal 23 Oktober 2016

5
Pelatihan pengemudi

1. Ilyani
2. Sentot ts

PTKJ Tegal 6
November 2016

1. Rudiyanto
2. Miftahuddin
3. Senen
4. Junaidi Abdullah

PTKJ Tegal 11
November 2016

1. Syarifuddin
2. Acep sasrawi

STTD Bekasi 14
November 2016

1. Yusari mr
2. Agung broto

Ttkj Tegal 18
November 2016

1. Hermansyah
2. Sukmajaya

PTKJ Tegal 26
November 2016

1. Ridwan
2. Sukarmin

PTKJ Tegal 28
November 2016

Sumber: Perum Damri Bandar Lampung, 2016
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Tabel 1.8 menunjukan delegasi pegawai yang mengikuti pelatihan pada tahun

2016, mendelegasikan 45 orang pegawai yang terdiri dari 41 orang mengikuti

diklat pengemudi, 2 orang mengikuti diklat mekanik dan 2 orang mengikuti diklat

assosiasi sistem keuangan. Pegawai yang berkerja di Perum Damri Bandar

Lampung, rata-rata sudah bekerja di atas 15 tahun, dan telah dua kali mendapatkan

prestasi Perum Damri terbaik dalam segi pelayanan pada tahun 2014 dan 2016,

serta omset yang meningkat dalam setiap tahunnya.

Tabel 1.9 Data Pengembangan Pegawai Perum Damri Bandar Lampung 2016
No Jenis Pelatihan Delegasi Peserta Waktu dan Lokasi

1 Pelatihan Mengemudi Tingkat 2

1. Slamet Pamujo
2. Kadriana Sudding
3. Ahmad Zaini
4. Sirman
5. Imam Buhori
6. Rohadi
7. Agus Setiawan

Ali
8. Sunaryo
9. Darwis

Kurniawan
10. Edi Sukatno
11. Joni Wahyudi
12. Jauhari
13. Ramidi
14. Effendi
15. Supangat
16. Subhan
17. Budi Herman

Tegal 22 april 2016

2 Pelatihan Assosiasi System Info
Keuangan Tingkat 2

1. Rita Amaliyah
2. Nopi Kartika Sari

Tegal 7 mei 2016

3 Pelatihan Mekanik Tingkat 2

1. Junaidi
2. Sukidi
3. Agus
4. Hartanto
5. Rahmat
6. Mulyadi
7. Wawan

Tegal 15 juli 2017

4 Pelatihan Pengemudi Tingkat 3

1. Muhendar
2. Eli
3. Lukman
4. Daud
5. Sujito
6. Zainal abiding
7. Sumbodo
8. Aris Tegal 9 september
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No Jenis Pelatihan Delegasi Peserta Waktu dan Lokasi
9. iswantoni
10. Tugiman
11. Zulkipli
12. Bambang

2016

5 Pelatihan Mekanik Tingkat 3

1. Herlian
2. Suprianto
3. Marwanto
4. Pamudji
5. Surono

STTD Bekasi 8
November 2016

Sumber: SDM, Perum Damri Bandar Lampung, 2016.

Tabel 1.9 menunjukan delegasi pegawai yang mengikuti program

pengembangan, yang mendelegasikan 17 orang pegawai pengemudi mengikuti

program pengembangan pengemudi tingkat 2, assosiasi sistem keuangan tingkat 2,

yaitu 2 pegawai, pengembangan mekanik tingkat 2, 7 orang, pelatihan mengemudi

tingkat 3 yaitu 12 pegawai, dan pelatihan mekanik tingkat 3 yaitu 5 orang pegawai.

Damri Bandar Lampung dalam meningkatkan kemampuan pegawai, melalui

pengembangan, Perum, meningkatkan kinerja pegawai melalui jenjang pendidikan,

pegawai yang tekun dan memiliki potensi namun jenjang pendidikannya masih

rendah, maka Perum Damri Bandar Lampung, meningkatkan pegawai dengan

memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya yang di danai oleh

perusahaan, namun tetap tidak mengganggu aktifitas pekerjaan, berikut data

pegawai yang melanjutkan pendidikan Perum Damri Bandar Lampung:

Tabe1.10. Data Pegawai Melanjutkan Pendidikan Perum Damri 2016.
No Nama Jenjang pendidikan

1. Sumbodo Paket C SMA
2. Aris Paket C SMA
3. Hartanto Paket C SMA
4. Burhanuddin Paket C SMA
5. Marwanto Diploma
6. Dian Diploma

Sumber: SDM Perum Damri Bandar Lampung 2016.
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Tabel 1.10, menunjukkan data pegawai Perum Damri Bandar Lampung, yang

mengikuti pengembangan melalui melanjutkan pendidikan, dengan tujuan

meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dari pegawai.

Penelitian yang di lakukan oleh Djatmiko (2009), dengan teori yang di

gunakan teori-teori sumber daya manusia, yang berkaitan dengan teori tentang

pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan teori tentang kinerja pegawai. Dengan

metodologi penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data

menggunakan kuisioner, jumlah sampel yang di gunakan 58 orang pegawai pada

PT. PP. Lonsum Indonesia Tbk Medan. Model analisis data yang di gunakan untuk

menjawab Hipotesis pertama dan kedua adalah Analisis Regresi Berganda,

menggunakan taraf kepercayaan sebesar 95%. Hasil penelitian uji Hipotesis

Pertama menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.462, serta nilai t

hitung (23.647) lebih besar di bandingkan dengan nilai t Tabel (3.16), dan

signifikan (0.000) lebih kecil dari alpha 5% (0.05). Dengan demikian, pelatihan

dan pengembangan, serta kompensasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap kinerja pegawai pada PT. PP. Lonsum Indonesia Tbk Medan, dan secara

parsial pelatihan dan pengembangan berpengaruh lebih dominan dari pada

kompensasi. Selanjutnya pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai koefisien

determinasi (R2) sebesar 0.513, serta nilai t hitung (29.018) lebih besar di

bandingkan dengan nilai t tabel (3.16), dan signifikan (0.000) lebih kecil dari alpha

5% (0.05), dengan ini menyatakan, keadilan dan kelayakan secara serempak

berpengaruh sangat signifikan terhadap pemberian kompensasi, dan secara parsial

kelayakan berpengaruh lebih dominan dari pada keadilan. Kesimpulan pada
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penelitian ini adalah tingkat pengaruh yang signifikan bahwa pegawai dapat

meningkatkan kinerja setelah mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang di

selenggarakan perusahaan.

Penelitian terdahulu yang telah di jelaskan di atas, dapat di ketahui

pentingnya peningkatan pada kinerja pegawai di perusahaan, maka manajemen

harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, di antaranya

pelatihan, pengembangan serta kompensasi dari setiap karyawan yang dapat

mempengaruhi kinerja karyawan. Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang

akan saya pilih adalah “Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Terhadap

Kinerja Pegawai dengan Kompensasi Sebagai Variabel Pemoderasi Studi

Pada Perum Damri di Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan empat

perumusan masalah, yaitu:

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai ?

2. Apakah pengembangan berpengaruh terhadap kinerja pegawai ?

3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai ?

4. Apakah pelatihan dan pengembangan berpengaruh secara simultan terhadap

kinerja pegawai dengan di moderasi oleh kompensasi ?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai

2. Untuk mengetahui apakah pengembangan berpengaruh terhadap kinerja

pegawai

3. Untuk mengetahui apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja

pegawai

4. Untuk mengetahui apakah pelatihan dan pengembangan berpengaruh secara

simultan terhadap kinerja pegawai dengan di moderasi oleh kompensasi

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, penulis berharap agar penulisan tesis ini dapat di jadikan

masukan bagi perusahaan dalam pelatihan, pengembangan dan kompensasi

untuk meningkatkan kinerja pegawainya.

2. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan karena dapat

melihat langsung penerapan teori yang di terima selama kuliah.

3. Bagi pembaca, dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian-

penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan

pengembangan dan motivasi terhadap kinerja pegawai.



BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan teori manajemen sumber daya manusia sebagai

grand theory, teori perilaku organisasi sebagai middle theory, dan pelatihan

pengembangan, kompensasi dan kinerja sebagai applied theory.

Sumber daya manusia merupakan keseluruhan orang-orang dalam organisasi

yang dapat memberikan kontribusi terhadap jalannya organisasi. Sebagai sumber

daya utama organisasi, perhatian penuh terhadap sumber daya manusia harus di

berikan terutama dalam kondisi lingkungan yang serba tidak pasti. Selain itu juga

pemberian pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan baru bagi

pegawai, pemberian pengembangan dapat meningkatkan keterampilan sehingga

pencapaian pekerjaan lebih efisien, serta pemberian kompensasi yang sesuai juga

dapat membantu pegawai agar lebih bersemangat sehingga dapat meningkatkan

kinerjanya.

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya yang paling penting dalam manajemen adalah

sumber daya manusia atau human resources, pentingnya sumber daya manusia ini

perlu di sadari oleh semua tingkatan manajemen, bagaimanapun majunya

teknologi saat ini namun faktor manusia tetap memegang peranan penting bagi

keberhasilan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia memiliki dua
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fungsi, diantaranya fungsi manajerial dan fungsi operasional yang masing-masing

terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengerjaan, dan pengawasan atau

Pengendalian manusia yang merupakan asset penting bagi organisasi. Sedangkan

sebagai fungsi operasional pada karyawan termasuk pengadaan, pengembangan,

kompensasi, integrasi, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja. Intinya

pelaksanaan fungsi manajerial maupun fungsi operasional itu pada dasarnya di

arahkan agar di satu pihak kebutuhan dan kepuasan karyawan dapat di penuhi dan

di lain pihak tujuan organisasi pun dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Berikut ini penulis mengemukakan pendapat dari beberapa para ahli

mengenai definisi manajemen sumber daya manusia, menurut Marwansyah (2010:

3), manajemen sumber daya manusia dapat di artikan sebagai pendayagunaan

sumber daya manusia di dalam organisasi, yang di lakukan melalui fungsi-fungsi

perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber

daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial.

Manajemen sumber daya manusia sering di sebut juga dengan manajemen

personalia yang merupakan proses manajemen yang di terapkan terhadap

personalia yang ada di organisasi. Menurut Flippo (1994: 5), manajemen

personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian

atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan,

dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai

sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Dari beberapa pendapat ahli di

atas, dapat di simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses
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perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber

daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.2. Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu rencana untuk memfasilitasi, pembelajaran

tentang pekerjaan, yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan prilaku oleh

para pegawai. Hal ini berarti melakukan perubahan pada perilaku, sikap, keahlian,

dan pengetahuan yang khusus atau spesifik, agar pelatihan menjadi efektif maka

di dalam pelatihan harus mencakup pelajaran atas pengalaman, pelatihan harus di

rencanakan serta di rancang dalam menanggapi kebutuhan perusahaan.

Gary Dessler (2009: 59), pelatihan merupakan proses mengajarkan

karyawan baru, atau yang sudah lama berkerja yang berupa tambahan

keterampilan yang di butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Menurut

Noe (2014: 251) pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana untuk

memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan

pengetahuan, keahlian dan perilaku oleh para pegawai. Sedangkan menurut

Bernardin dan Russell (1998: 172) pelatihan di definisikan sebagai berbagai usaha

pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang di

pikulnya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini biasanya

berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang

khusus atau spesifik. dan agar pelatihan menjadi efektif maka di dalam pelatihan

harus mencakup suatu pembelajaraan atas pengalaman-pengalaman, pelatihan

harus menjadi kegiatan keorganisasian yang di rencanakan dan di rancang di

dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi.
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Mathis (2014:318), Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang

mencapai kemampuan tertentu untuk membantu dalam mencapai tujuan

organisasi. Ivancevich (2008: 45) Pelatihan adalah sebuah proses sistematis untuk

mengubah perilaku kerja seorang atau sekelompok pegawai dalam usaha

meningkatkan kinerja organisasi. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam

meningkatkan mutu sumber daya manusia di dalam dunia kerja. Pegawai perlu di

ikut sertakan dalam menyesuaikan dengan adanya tuntutan pekerjaan yang

berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.

Karena kemampuan dan keahlian pegawai perlu di tingkatkan, serta untuk

memberikan penyegaran dan menyesuaikan tuntutan pekerjaan yang berubah.

Pelatihan yang di ikuti oleh pegawai yang sudah lama berkerja dapat di gunakan

sebagai sarana untuk mengasah keterampilan mereka serta mengurangi kejenuhan

saat berkerja, sebagai akibat perubahan lingkungan atau strategi organisasi.

Menurut Anwar Mangku Negara (2013: 62), indikator pelatihan merupakan

unsur-unsur yang di perlukan pada saat pelatihan meliputi: jenis pelatihan, tujuan

pelatihan, materi yang akan di sampaikan, metode yang akan di gunakan,

kualifikasi peserta, kualifikasi pelatih, dan waktu atau pembagian banyaknya sesi

pelatihan, indikator tersebut dapat membantu agar dapat tercapainya tujuan

pelatihan yang di harapkan perusahaan. Sedangkan menurut Notoatmodjojo

(1991: 53), pelaksanaan program pelatihan dapat di katakan berhasil apabila

dalam diri peserta pelatihan tersebut terjadi suatu proses transformasi dalam:

a. Peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas

b. Perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, disiplin dan etos kerja.
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Tujuan dari pelatihan yaitu agar para pegawai dapat menguasai pengetahuan,

dan keahlian baru yang dapat di terapkan dalam aktivitas sehari-hari para pegawai

karena pelatihan mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan pegawai.

Manfaat dari pelatihan akan meningkatkan kenaikan produktifitas, modal kerja,

menurunkan pengawasan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan kemampuan

pribadi pegawai, menurut Soeprihanto (2009: 88), antara lain:

a. Kenaikan produktifitas baik kuantitas atau maupun jumlah kualitas atau mutu

tenaga kerja, dengan program pelatihan akan lebih banyak sedemikian rupa

produktifitas baik dari segi jumlah maupun mutu dapat di tingkatkan.

b. Kenaikan modal kerja, apabila penyelenggaraan latihan sesuai dengan tingkat

kebutuhan yang ada dalam organisasi perusahaan maka akan tercipta kondisi

kerja yang harmonis dan kinerja yang meningkat.

c. Menurunnya pengawasan, semakin pegawai percaya pada kemampuan dirinya

maka dengan kemauan dan kemampuan kerja tersebut para pengawas setiap

saat harus mengadakan pengawasan.

d. Menurunnya angka kecelakaan, selain menurunnya pengawasan, kemauan dan

kemampuan tersebut akan mengurangi pegawai dari kecelakaan.

e. Menaikan stabilitas dan flexibilitas tenaga kerja, stabilitas dalam hubungannya

dengan jumlah dan mutu produksi, flexibilitas dalam hubungannya dengan

mengganti sementara pegawai yang tidak hadir atau berhenti.

f. Mengembangkan pegawai, perusahaan mengadakan untuk memenuhi

pengembangan pegawai.
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Manfaat pelatihan akan di rasakan setelah pegawai menyelesaikan pelatihan

dan menerapkan pengetahuan baru yang di dapatkan pada bidang pekerjaannya,

pegawai akan lebih bersemangat, terampil dalam berkerja menyesuaikan teknik

dan alat terbaru, lebih cepat dalam menyelesaikan tugas, serta lebih aktif dalam

berjasama di dalam team. Agar kebutuhan pelatihan terpenuhi dan tepat sasaran

maka di perlukan adanya analisis kebutuhan pelatihan, dalam menentukan

kebutuhan pelatihan yaitu analisis organisasi, analisis oprasi, analisis individual.

Analisis kebutuhan pelatihan Menurut Zurnali (2004: 74), yaitu:

a. Analisis organisasi (organization analysis), pada pengenalan di dalam

organisasi di mana pelatihan di butuhkan.

b. Analisis operasi (operations analysis), mencoba mengenal isi pelatihan apa

yang tenaga kerja harus lakukan agar bekerja secara kompeten.

c. Analisis individual (individual analysis), menentukan seberapa baik setiap

pekerja atau pegawai yang sedang melakukan tugas dalam menyelesaikan

tugasnya.

Kebutuhan pelatihan dapat terpenuhi, maka pelatihan akan lebih fokus dan

tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang di harapkan perusahaan. Terdapat empat

komponen pelatihan yang di butuhkan yaitu peserta, pelatih, materi, metode yang

akan di jalankan. Menurut Mangkunegara (2011: 44), sebagai berikut:

a. Para pelatih (trainers) harus memiliki kualifikasi yang memadai

b. Materi latihan harus di sesuaikan dengan tujuan yang ingin di capai

c. Metode pelatihan menyesuaikan dengan kemampuan pegawai
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d. Peserta pelatihan (Trainee) harus memenuhi persyaratan yang di tentukan

Tahapan dalam penyusunan pelatihan agar kegiatan pelatihan dapat di

laksanakan secara efektif dan efisien yaitu:

a. Mengindentifikasi kebutuhan pelatihan

b. Menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan

c. Menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya

d. Menetapkan metode pelatihan

e. Mengadakan percobaan dan revisi

f. Mengimplementasikan dan mengevaluasi

Uraian di atas, bahwa yang di maksud dengan pelatihan adalah kegiatan

yang di selenggarakan organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai baik dalam

hal kompetensi kerja, produktifitas maupun keterampilan, yang di butuhkan dalam

suatu pekerjaan tertentu di organisasi tersebut adapun bentuk pelatihan dalam

penelitian ini adalah teknis fungsional, di dalam penelitian ini pelatihan di ukur

dari aspek pengetahuan dan keterampilan yang di peroleh setelah menerima

pelatihan.

Penelitian terdahulu terkait pelatihan pegawai di gunakan untuk

memperkaya teori dan kajian dari penelitian ini:

1. Lubis (2008)

Melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pelatihan dan

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Perkebunan Nusantara IV

Persero Medan”, baik secara parsial maupun simultan, populasi pada

penelitian ini adalah seluruh karyawan dan pimpinan, di kantor pusat PT
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Perkebunan Nusantara IV Persero Medan, yang berjumlah 155 orang, teknik

pengambilan sampel dengan Purposive Sampling (pertimbangan), karena

yang akan di teliti kinerjanya adalah karyawan pelaksana yang telah

mengikuti pelatihan maka sebagai penilai kinerja karyawan adalah karyawan

pimpinan sehingga karyawan, yang di jadikan sebagai sampel. Metode

pengumpulan data yang di lakukan dengan angket dan dokumentasi. Model

analisis data yang di gunakan adalah regresi linier berganda dengan

menggunakan software SPSS 20, hasil penelitian menunjukkan bahwa

pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan baik

secara parsial, maupun simultan. Nilai koofisien determinasi (R) di peroleh

sebesar 8,81, hal ini berarti bahwa kemampuan variabel independen

(pelatihan dan motivasi kerja) menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel

dependen (kinerja karyawan) sebesar 8,81% sedangkan sisanya merupakan

variabel yang tidak terungkap.
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2.3 Pengembangan

Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan keterampilan, dan

kemampuan pegawai agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, dalam

pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut Mathis dalam

Ranupandojo dan Hasan (2004: 255), pengembangan merupakan usaha untuk

meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi pegawai agar

pekerjaan dalam pencapaian lebih efisien. Sedangkan menurut Sikula,

pengembangan yang mengacu kepada masalah staf dan personel adalah suatu

proses pendidikan, jangka pendek dengan menggunakan prosedur, yang sistematis

dan terorganisir dengan manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk

tujuan umum.

Pengembangan mengajarkan pengetahuan baru kepada pegawai, agar tidak

merasa bosan serta untuk mempersiapkan kebutuhan karir jangka panjang, di

karenakan perubahan pada lingkungan kerja, kemudian di lakukan penilaian

prestasi, yang bertujuan untuk melihat kinerja pegawai apakah sudah sesuai

dengan yang di harapkan. Pengembangan di lakukan dengan cara meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan sikap, guna mencapai peningkatan kualitas kerja

pegawai sebagaimana yang di harapkan oleh perusahaan (Noe, 2014: 520).

Pengembangan cenderung lebih bersifat formal, menyangkut antisipasi

kemampuan dan keahlian individu yang harus di persiapkan bagi kepentingan

jabatan di masa mendatang. Sasaran dari program pengembangan menyangkut

aspek yang lebih luas, yaitu peningkatan kemampuan individu untuk
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mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa di rencanakan ataupun

perubahan yang di rencanakan, (Suwatno, 2011: 105).

Beberapa devinisi di atas, maka dapat di simpulkan bahwa pengembangan di

fokuskan kepada peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan

memperluas hubungan manusia (human relation) bagi manajemen tingkat atas

dan manajemen tingkat menengah dan pada mental tenaga kerja, sikap, prilaku,

keterampilan.

Tujuan dari pengembangan SDM menurut Suwatno (2011: 105) adalah:

a. Meningkatkan produktivitas

b. Efisiensi

c. Mengurangi Kerusakan

d. Mengurangi kecelakaan

e. Pelayanan yang maksimal

f. Moral karyawan

g. Persiapan jenjang karier

h. Kepemimpinan

i. kompensasi
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Menurut Mangkunegara (2005: 45), dalam pengembangan sumber daya

manusia terdapat metode yang di kelompokkan menjadi 5 kategori yaitu:

a. Pelatihan, merupakan metode yang paling sering di gunakan dalam

pengajaran pengembangan yaitu simulasi, metode konferensi, studi kasus,

dan bermain peran.

b. Understudies, yaitu mempersiapkan peserta untuk dapat melaksanakan

pekerjaan atau mengisi jabatan tertentu, peserta di berikan beberapa masalah

dan pengalaman tentang kejadian, kemudian mereka harus menelitinya dan

membuat keterangan secara tertulis tentang masalah yang berhubungan

dengan tugas-tugas pada unit kerja.

c. Rotasi pekerjaan dan kemajuan berencana, yaitu penempatan peserta dari

suatu pekerjaan, kepekerjaan lainnya atas dasar tujuan belajar, biasanya

dalam jangka waktu dua bulan sampai dengan dua tahun, peserta akan

mendapatkan gambaran yang luas akan berbagai jenis pekerjaan,

mengembangakan kerjasama antar pegawai, menentukan jenis pekerjaan

yang sangat di minati pegawai dan mempermudah menyesuaikan diri dengan

lingkungan tempat berkerja.

d. Pembekalan dan peyuluhan adalah suatu prosedur pengajaran pengetahuan,

keterampilan dan bimbingan kepada pegawai bawahan dalam menerima

suatu pekerjaan atau tugas dari atasan. Penyuluhan merupakan pemberian

bantuan kepada pegawai agar dapat menerima diri, memahami diri,

merealisasikan diri, sehingga potensi yang di miliki dapat berkembang secara

optimal dan tujuan perusahaan dapat tercapai.
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Pengembangan sumber daya manusia terwujud dalam aktivitas yang di

tunjukkan untuk merubah prilaku organisasi, ciri utama pengembangan SDM

adalah aktivitas yang di arahkan pada perubahan perilaku, dalam pengembangan

karyawan, faktor–faktor perbedaan individu pegawai, hubungan dengan analisis

jabatan, motivasi, partisipasi aktif, seleksi peserta pengembangan, membantu

dalam proses pengembangan. Faktor-faktor dalam pengembangan menurut

Mangkunegara (2012: 45) adalah:

a. Perbedaan individu pegawai

b. Hubungan dengan analisis jabatan

c. Motivasi

d. Partisipasi aktif

e. Seleksi peserta

f. Metode pengembangan

Pengembangan sumber daya manusia merupakan cara yang di gunakan

untuk meningkatkan kemampuan pegawai, metode pengembangan sumber daya

manusia menurut (Sikula) di gunakan dalam penelitian sebagai indikator dari

pengembangan pegawai yaitu pelatihan, understudies, job rotasi dan kemajuan

berencana dan pembekalan–pembekalan (choaching–counseling). Penelitian

terdahulu terkait pengembangan pegawai di gunakan untuk memperkaya teori dan

kajian dari penelitian ini.
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1.Monis (2011)

Judul “employee satisfaction with carer development practices : a

comparative study of Indian and foreign MNC BPO firms”. Penelitian di

dasarkan kepada studi empiris dari lima wilayah di india di antara 100

peringkat oleh asosiasi internasional outsourching professionals (IAOP)

untuk tahun 2009, data di analisis menggunakan kualitatif dan kuantitatif

dari 234 karyawan perusahaan multinasional india 163 karyawan

perusahaan multinasional india dan 163 karyawan perusahaan

multinasional asing yang merupakan 1 persen dari populasi yang di teliti.

Penelitian ini menemukan bahwa, rata-rata tingkat kepuasan terhadap

praktek pengembanganm karier di 69,71 persen dan 69,82 persen di antara

responden dari perusahaan MNC BPO india dan luar negeri masing-

masing, keduanya menyatakan puas dalam skala ini. Analisis regresi

menggunakan tingkat signifikasi 5 persen menunjukkan bahwa tiga

variabel, yaitu variabel jalur karier yang jelas (p=.001), melihat sektor BPO

sebagai pilihan karir jangka panjang (p=.000) dan memiliki karir yang

dinamis adalah suatu keharusan untuk mempertahankan dan kinerja

karyawan (p=0,018) secara signifikan mempengaruhi kepuasan responden

dari perusahaan multinasional india dan dua variabel, yaitu variabel

memiliki jalur karier yang jelas (p=.000) dan memiliki karier yang dinamis

adalah suatu keharusan untuk mempertahankan kinerja karyawan (p=0,042)

secara signifikan mempengaruhi kepuasan responden dari perusahaan

multinasional asing terhadap praktek pengembangan karier. Semua variabel
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signifikan berhubungan positif dengan kepuasan responden dan semua

variabel yang di gunakan dalam penelitian ini secara kolektif untuk 38,9

persen (R square = 0,389) dan 41,5 persen (R square = 0,415) dari

kepuasan responden dari india dan asing MNC BPO masing-masing

terhadap praktek pengembangan karir.

2.Kulkarni (2013)

Judul “A literature review on training and development and quality of work

life”. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dapat di ketahui bahwa

dalam dunia yang kompetitif, pelatihan memiliki peranan penting dalam

bisnis. Pelatihan adalah syarat yang mencukupi kebutuhan fungsi dan kerja

yang membantu dalam meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan

dan pengembangan organisasi juga. Pengembangan adalah proses yang

mengarah ke kualitatif serta kemajuan kuantitatif dalam organisasi,

terutama di tingkat manajerial, lebih peduli dengan pengetahuan, nilai-nilai,

sikap dan prilaku di samping keterampilan khusus.

Pengembangan dapat di katakan sebagai proses yang berkesinambungan,

sedangkan pelatihan memiliki daerah dan tujuan tertentu. Jadi setiap

organisasi perlu untuk mempelajari peran, kepentingan dan keuntungan dari

pelatihan dan dampak positif terhadap pembangunan untuk pertumbuhan

organisasi. Kualitas kehidupan kerja adalah suatu proses organisasi

mengakui tanggung jawab mereka untuk keunggulan kinerja organisasi

serta keterampilan karyawan. Pelatihan mengarahkan pembangunan

konstruktif dalam motif organisasi tersebut untuk peningkatan optimal
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kualitas kehidupan kerja karyawan. Jenis program pelatihan dan

pengembangan membantu dalam meningkatkan prilaku karyawan dan sikap

terhadap pekerjaan dan juga mengangkat semangat mereka. Dengan

demikian, program pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan

aspek penting yang perlu di pelajari dan terfokus, penelitian ini berfokus

dan menganalisis temuan literatur tentang pentingnya pelatihan dan

pengembangan dan kaitannya dengan kualitas kerja karyawan.

2.4 Kompensasi

Kompensasi adalah seluruh balas jasa baik berupa uang, barang ataupun

penghargaan yang di berikan oleh perusahaan kepada pegawai berdasarkan

kinerjanya. Sedangkan menurut Rachmawati(2007: 146), kompensasi adalah

keseluruhan balas jasa yang di terima oleh pegawai dari pelaksanaan pekerjaan

yang berupa gaji, upah, bonus insentif dan tunjangan kesehatan, hari raya, uang

makan, cuti dan lain–lain.

Hasibuan (2002: 54), kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk

uang, barang langsung atau tidak langsung yang di terima karyawan sebagai

imbalan atas jasa yang di berikan kepada perusahaan. Menurut Handoko (2001:

198), kompensasi adalah segala sesuatu yang di terima pegawai sebagai balas

jasa, kebijaksanaan, kompensasi tepat sasaran baik dalam aspek keadilan maupun

kepantasannya maka pegawai akan merasa puas dan termotivasi untuk

melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan pencapaian target

perusahaan. Sebaliknya, apabila pembayaran kompensasi tidak sesuai dapat
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menyebabkan pegawai mengeluh, dan tidak bersemangat pada saat berkerja yang

kemudian berdampak kepada kemerosotan kinerja pegawai.

Pemberian kompensasi bertujuan untuk memotivasi pegawai agar dapat

meningkatkan kinerja, serta efisiensi dan efektifitas produksi (Noe, 2014: 151).

Tingkat kompensasi dapat di bagi berdasarkan posisis jabatan pegawai. Oleh

karena itu, apabila kompensasi yang di terima pegawai tidak sesuai maka

produktifitas, prestasi kerja, dan kepuasan kerja pegawai akan menurun, Tujuan

pemberian kompensasi, antara lain sebagai berikut:

a. Memperoleh pegawai yang berkualitas

Setiap perusahaan yang bersaing mendapatkan pegawai yang berkualitas yang

memenuhi standar kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu untuk menarik

calon pegawai bergabung dalam perusahaan dengan tingkat kompensasi yang

tinggi.

b. Mempertahankan pegawai yang ada sekarang

Pemberian kompensasi yang sesuai, perusahaan akan dapat mempertahankan

pegawai yang berkualitas, untuk agar tidak berpindah berkerja di perusahaan

lain.

c. Keadilan

Ketepatan sasaran dalam pemberian kompensasi harus di pertimbangkan.

Agar tidak terjadi kecemburuan di antara para pegawai.

d. Perubahan Sikap dan Prilaku

Pemberian kompensasi yang layak dan adil bagi pegawai, akan mengurangi

hal yang tidak di inginkan yang dapat mempengaruhi kinerja, yang tercermin
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dari rasa tanggung jawab, prestasi kerja yang baik dan perilaku dapat di hargai

melalui rencana kompensasi yang efektif, serta motivasi dan kinerja pegawai.

e. Efisiensi Biaya

Program kompensasi yang efektif, dapat membantu perusahaan

mempertahankan sumberdaya manusia pada tingkat biaya yang layak, dengan

gaji yang kompetitif, organisasi dapat memperoleh keseimbangan dari etos

kerja pegawai yang meningkat.

f. Administrasi Legalitas

Dalam kompensasi juga terdapat batasan legalitas, yang diatur di dalam

undang-undang, dengan tujuan agar organisasi membayar upah yang layak

untuk pegawai.

Ada tiga wujud pemberian kompensasi yaitu kompensasi yang berbentuk

uang, barang dan penghargaan, menurut Gorda (2006), antara lain:

a. Kompensasi yang berbentuk uang seperti upah, gaji, bonus, uang lembur,

uang makan dan transportasi.

b. Kompensasi yang berwujud barang

c. Kompensasi berwujud penghargaan seperti pengakuan pencapaian hasil

kerja, promosi, pemberian fasilitas pribadi.
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Sistem kompensasi dapat di terapkan berdasarkan sistem waktu, hasil,

borongan, Menurut Hasibuan (2008: 165), antara lain:

a. Sistem waktu, yang di tetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam,

minggu atau bulan, biasanya di terapkan pada pegawai tetap atau pegawai

harian.

b. Dalam sistem hasil (output), di tetapkan atas jumlah yang di hasilkan pekerja,

seperti perpotong, meter, liter dan kilogram.

c. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa

di dasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya, serta banyak

alat yang di gunakan dalam penyelesaiannya.

Sistem kompensasi yang dapat di terapkan tergantung kepada kondisi dan

kebutuhan perusahaan, jenis sistem waktu, sistem hasil dan sistem borongan,

merupakan upaya perusahaan menyemangati pegawai agar kinerjanya meningkat.

Faktor–faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi menurut Tohardi

(2002:177) yaitu:

a. Kinerja yang di sumbangkan oleh pegawai pada perusahaan, di nilai dari

semakin tinggi tingkat output, maka akan semakin besar pula kompensasi

yang di bayarkan perusahaan.

b. Ukuran pemberian kompensasi tergantung kepada kemampuan perusahaan

dalam membayar.

c. Kesediaan untuk membayar.

d. Penawaran dan permintaan tenaga kerja.
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e. Serikat kerja turut mempengaruhi kebijakan besar atau kecilnya pemberian

kompensasi.

f. Undang–undang di berlakukannya kebijakan pemberian upah minimum

regional (UMR).

Uraian di atas bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk

uang, barang langsung atau penghargaan yang di terima pegawai sebagai imbalan

balas jasa yang di berikan kepada perusahaan. Kompensasi di bedakan menjadi

dua yaitu kompensasi langsung (direct compensation), berupa gaji, upah, insentif,

dan kompensasi tidak langsung (indirect compensation) atau kesejahteraan

pegawai. Adapun indikator kompensasi adalah gaji atau upah, penghargaan dan

tunjangan.

Penelitian terdahulu dari Dharma, terkait kompensasi sebagai moderasi yang

di gunakan untuk memperkaya teori dari kajian dari penelitian ini.

1. Dharma (2012)

Penelitian dengan judul Peranan Kompensasi Sebagai Variabel

Moderasi, Dalam Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Gaya

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Kerinci). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran

kompensasi sebagai variabel moderating dalam Pengaruh motivasi kerja,

kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan pada karyawan Kinerja di Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci. Objek penelitian adalah Sekitar Dinas

Kesehatan Kabupaten Kerinci sebanyak 119 orang. Penelitian ini di
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lakukan dengan metode survei. Data di analisis dengan menggunakan

statistik deskriptif, Regresi Linier Berganda dan Analisis Regresi

Moderasi, Koefisien regresi variabel motivasi sebesar 0,386 dan

signifikan 0,023 dapat di terima. Koefisien regresi variabel kepuasan

kerja, di sebesar 0, 384 dan signifikan 0,000 dapat di terima. Koefisien

regresi variabel gaya kepemimpinan sebesar 0, 476 dan signifikan 0,008

lebih kecil dari 0,05) dapat di terima. Koefisien regresi variabel

kompensasi sebesar 0,475 dan signifikan 0,000 dapat di terima. Hasil dari

penelitian ini menemukan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini berarti bahwa semakin tinggi

motivasi maka akan semakin tinggi kinerja pegawai, kepuasan kerja

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini berarti jika

semakin puas pegawai berkerja maka akan semakin tinggi kinerja pegawainya,

kelima gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan hal ini berarti

bahwa jika semakin baik gaya kepemimpinan maka akan semakin tinggi

kinerja pegawainya. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja pegawai, hal ini berarti bahwa semakin baik tingkat kompensasi maka

akan semakin baik kinerja pegawai, dan kompensasi berperan sebagai variabel

moderasi yang memperkuat pada pengaruh motivasi kerja, kepuasan kerja,

gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai.

2. Danuji (2012)

Penelitian yang berjudul Efek Moderasi Kompensasi Pada Pengaruh

Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap
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kinerja karyawan; pengaruh kepuasan kerja terhadap karyawan kinerja;

pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan; peran kompensasi

sebagai moderator efek motivasi terhadap karyawan kinerja; dan peran

kompensasi sebagai moderator dari efek pekerjaan kepuasan terhadap

kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan populasi semua karyawan

di ksp ben silatu grobogan terdiri dari 33 responden. pengumpulan data

dengan teknik kuesioner melalui validitas dan uji reliabilitas. Analisis

data menggunakan multiple analisis regresi dan analisis regresi moderat

melalui standarisasi metode residual, dan sebelumnya peneliti

menggunakan asumsi klasik, uji hipotesis menggunakan uji t. hasil dari

uji t menunjukkan bahwa: motivasi berpengaruh secara signifikan

terhadap karyawan kinerja. hal ini di tunjukkan dengan uji t dengan nilai

p (0,003) <0,05 mendukung hipotesis 1; kepuasan kerja berpengaruh

signifikan terhadap kinerja karyawan. hal ini di tunjukkan dengan uji t

dengan nilai p (0,016) <0,05, sehingga mendukung hipotesis 2;

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. hal ini di

tunjukkan dengan uji t dengan nilai p (0,011) <0,05 sehingga

mendukung hipotesis 3; (4) kompensasi memiliki pengaruh yang

moderat motivasi terhadap kinerja karyawan. hal ini di tunjukkan dengan

uji t dengan nilai p (0,009) <0,05 sehingga mendukung hipotesis 4;

kompensasi bersifat memperkuat, pengaruh kepuasan kerja terhadap

kinerja karyawan, hal ini di tunjukkan dengan t uji dengan nilai p

(0,047)> 0,05 sehingga mendukung hipotesis 5. Hasil penelitian ini
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bahwa kompensasi menguatkan pengaruh motivasi dan kepuasan kerja

terhadap kinerja karyawan KSP Ben Silatu Kabupaten Grobogan.

2.5 Kinerja Karyawan

Kinerja merupakan prestasi yang telah di capai seorang pegawai, atau hasil

kerja yang dapat di lihat dari kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. Sedangkan menurut

Nawawi kinerja adalah hasil pelaksanaan sesuatu pekerjaan, baik bersifat material

maupun non material. Menurut Mathis dan Jackson (2006), kinerja pada dasarnya

adalah apa yang di lakukan atau tidak di lakukan, oleh pegawai, kinerja dari

pegawai meliputi elmen-elmen yaitu, kuantitas dan kualitas, ketepatan waktu,

kehadiran dan kemampuan berkerjasama. Menurut Simanjuntak (2005), kinerja

adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas atau hasil kerja seseorang

dari sasaran yang harus di capai atau tugas yang harus di laksanakan dalam kurun

waktu tertentu.

Menurut Foster dan Seeker (2001), menyatakan bahwa kinerja adalah hasil

yang di capai seseorang, berdasarkan ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang

bersangkutan. Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa kinerja

pegawai adalah hasil kerja yang di capai seseorang pegawai sesuai dengan

wewenang atau tanggung jawab masing-masing pegawai selama periode tertentu.

Pemimpin perusahaan menyadari adanya perbedaan kinerja, di antara satu

pegawai dengan pegawai lainnya, yang berada di bawah pengawasan. Walaupun

para pegawai berkerja pada tempat yang sama akan tetapi produktifitas pegawai

berbeda, terdapat tiga jenis metode yang di gunakan pada penilaian kinerja yaitu:
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a. Metode penilaian mengacu kepada normal

Penilaian dengan metode ini di lakukan dengan satu kriteria penilaian yaitu

penilaian kinerja secara keseluruhan, oleh karena itu penilaian dengan metode

ini sangat sederhana, karena di lakukan secara tunggal, penilaian di lakukan

secara subyektif.

b. Metode penilaian standar absolute

Penilaian pada metode ini mengevaluasi pegawai dengan mengaitkannya

dengan faktor-faktor tertentu.

c. Metode penilaian berdasarkan output

Metode ini menilai kinerja berdasarkan pada hasil pekerjaan, tetapi masih

mempunyai kesamaan dalam penilaian yaitu berpedoman pada analisis

pekerjaan sebagai dasar penilaian.

Metode penilaian merupakan cara perusahaan menilai kinerja dari setiap

pegawai, penilaian di dasarkan kepada penilaian secara keseluruhan, pada standar

absolute, dan berdasarkan output yang di hasilkan, dengan menggunakan

penilaian tersebut perusahaan akan lebih mengetahui apakah kinerja pegawai

mengalami peningkatan atau tidak.

Penilaian kinerja dapat di ukur, melalui jumlah pekerjaan, kualitas

pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran dan kemampuan kerjasama. Menurut

Bangun (2012: 233), suatu pekerjaan dapat di ukur melalui:

a. Jumlah pekerjaan

b. Kualitas pekerjaan

c. Ketepatan waktu
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d. Kehadiran

e. Kemampuan berkerjasama

Melakukan penilaian kinerja, terkadang terjadi berbagai kesalahan pada

penilaian antara lain:

a. Efek hallo

Terjadi ketika seseorang manajer menilai tinggi atau rendahnya pegawai untuk

seluruh item karena satu karakteristik saja.

b. Kecenderungan penilaian terpusat

Terjadi apabila penilaian kepada seluruh pegawai, terdapat pada penilaian

tertinggi skala penilaian, kesalahan kekakuan terjadi apabila manajer

menggunakan hanya bagian yang lebih rendah suatu skala untuk menilai

pegawai.

c. Pengaruh kesan terakhir

d. Prasangka pribadi

e. Kesalahan kontras

Kecenderungan untuk menilai orang-orang secara relatif terhadap orang lain,

tidak di bandingkan dengan standar kinerja.

f. Kesalahan serupa

Kesalahan terjadi ketika penilai mempunyai bobot yang lebih besar untuk

kejadian yang memang baru saja terjadi, pada kinerja pegawai.
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Penilaian kinerja terdapat beberapa manfaat yaitu perbaikan kinerja,

penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, perencanaan kebutuhan

pengembangan, pengembangan karir, mendeteksi penyimpangan, proses staffing,

melihat ketidak akuratan informasi, mendeteksi kesalahan desain pekerjaan dan

menjamin kesempatan kerja yang adil. Menurut Siagian (2007: 227),

mengemukakan:

a. Perbaikan prestasi kerja atau kinerja

Umpan balik pelaksanaan kinerja memungkinkan pegawai, manajer dan

departemen personalia untuk dapat memperbaiki kegiatan mereka untuk

meningkatkan prestasi.

b. Penyesuaian kompensasi

Evaluasi prestasi kerja, membantu para pengambil keputusan dalam

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya.

c. Keputusan penempatan

Promosi dan transfer biasanya di dasarkan atas prestasi kerja atau kinerja masa

lalu atau antisipasinya.

d. Perencanaan pengembangan

Prestasi kerja atau kinerja yang buruk menunjukan akan kebutuhan begitu juga

sebaliknya, kinerja yang baik menunjukan potensi yang akan di kembangkan.

e. Perencanaan dan pengembangan karir

Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan karir, yaitu tentang jalur karir

tertentu yang harus di teliti.
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f. Mendeteksi penyimpangan proses staffing

Prestasi kerja yang baik atau buruk adalah mencerminkan kekuatan atau

kelemahan prosedur staffing departemen personalia.

g. Melihat ketidak akuratan informasional

Prestasi kerja yang buruk, menunjukan kesalahan dalam informasi analisis

jabatan, rencana sumber daya manusia atau komponen lain sistem informasi

manajemen personalia, yang menggantungkan kepada informasi yang tidak

akurat dapat menyebabkan keputusan personalia yang tidak tepat.

h. Mendeteksi kesalahan desain pekerjaan

Prestasi kerja yang buruk menunjukan tanda kesalahan dalam desain

pekerjaan, penilian prestasi kerja dapat membantu diagnosa kesalahan-

kesalahan tersebut.

i. Menjamin kesempatan kerja yang adil

Penilaian prestasi yang akurat akan menjamin keputusan penempatan internal

yang di ambil tanpa deskriminasi.

Manfaat dari penilaian kinerja adalah perusahaan lebih dapat lebih

menyesuaikan dengan kebutuhan dan perencanaan dari pegawai jangka panjang,

yaitu dengan perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi yang sesuai,

penempatan kerja, perencanaan pengembangan karir, mendeteksi penyimpangan,

melihat ketidak akuratan informasional mendeteksi kesalahan desain pekerjaan

dan menjamin kesempatan kerja yang adil.
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Penelitian terdahulu dari Varma, terkait kinerja karyawan di gunakan juga

memperkaya teori dari kajian dari penelitian ini.

1.Varma (2014)

Penelitian dengan judul “ High Performance Work Systems, Cultures And

Gender Demography” tujuan dari penelitian ini yaitu untuk

mengembangkan dan menguji hipotesis tentang hubungan independen antara

sistem kinerja tinggi kerja (HPWS) dan budaya kerja kinerja tinggi (HPWC)

dan pergantian karyawan. Sebuah survey dari 171 responden para eksekutif

di organisasi berbagai ukuran dan industry di wilayah metropolitan Chicago

di Amerika Serikat. Para peneliti menemukan bahwa HPWS dan HPWC,

berhubungan dengan omset lebih rendah, meskipun hubungan antara HPWC

dan omset lebih kuat. Hasil juga menunjukkan bahwa HPWS lebih kuat

terkait dengan omset lebih rendah diantara organisasi-organisasi yang

memperkerjakan relative lebih banyak perempuan. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa HPWS mungkin tidak universal dalam hal efektifitas

mereka secara khusus yang terkait dengan omset. Penelitian ini merupakan

studi crossectional akan sangat berguna untuk penelitian masa depan untuk

menggunakan desain penelitian longitudinal.

Temuan menunjukkan bahwa organisasi harus mempertimbangkan

bagaimana budaya mereka penggunaan praktek kerja kinerja tinggi dan

demografi gender terkait dengan metricssuch HR penting sebagai omset.

Teori mengukur pekerjaan dari Bagun di gunakan sebagai indikator kinerja
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(Y) yaitu jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran

dan kemampuan berkerjasama.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah di lakukan

sebelumnya. Penelitian tersebut sangat penting untuk di ungkapkan karena dapat

di gunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi

penelitian ini. Penelitian terdahulu yang di jadikan acuan dalam penelitian ini

dapat di lihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
No Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Djatmiko (2009)

Analisis pengaruh
pelatihan dan
pengembangan serta
kompensasi terhadap
kinerja pegawai pada PT
Perusahaan Perkebunan
London Sumatra
Indonesia TBK. Medan

Pelatihan pengembangan
dan kompensasi secara
serempak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
pegawai. Pelaksanaan
pelatihan pengembangan
serta pemberian kompensasi
sangat menentukan dalam
meningkatkan kinerja
pegawai.

2 Lubis (2008)

Pengaruh pelatihan dam
motivasi kerja terhadap
kinerja karyawan PT
Perkebunan Nusantara IV
Persero Medan

Pelatihan dan motivasi kerja
berpengaruh terhadap
kinerja karyawan baik
secara parsial, maupun
simultan. Nilai koofisien
determinasi (R) diperoleh
sebesar 8,81, hal ini berarti
bahwa kemampuan variabel
independen (pelatihan dan
motivasi kerja) menjelaskan
pengaruhnya terhadap
variabel dependen (kinerja
karyawan) sebesar 8,81%
sedangkan sisanya
merupakan variabel yang
tidak terungkap.
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No Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian

3 Haryono (2009)

Pengaruh Karakteristik
Pekerjaan dan
Kompensasi Terhadap
Kinerja Pegawai Dengan
Mediasi Motivasi Kerja

Kompensasi  berpengaruh
positif
dan signifikan terhadap
kinerja
guru kepuasan kerja
berpengaruh
positif dan signifikan
terhadap
kinerja guru.

4 Monis (2011)

Employee Satisfaction
With Carer Development
Practices : A
Comparative Study Of
Indian And Foreign MNC
BPO Firms

Kinerja karyawan (p=0,018)
secara signifikan
mempengaruhi kepuasan
responden dari perusahaan
multinasional india dan dua
variabel, yaitu variabel
memiliki jalur karier yang
jelas
dengan signifikansi (0.000)

5 Noor (2010)

Training Impact on
Employee Job
PerformanceA Self
Evaluation

Pelatihan kinerja
berpengaruh
secara signifikan untuk
mengembangkan
pengetahuan,
ketrampilan, dan
kebiasaan pekerja menjadi
lebih
baik.

6 Kulkarni (2003)

A literature review on
training and development
and quality of work life

Dengan demikian, program
pelatihan dan
pengembangan karyawan
merupakan aspek penting
yang perlu di pelajari dan
terfokus, penelitian ini
berfokus dan menganalisis
temuan literatur tentang
pentingnya pelatihan dan
pengembangan dan
kaitannya dengan kualitas
kerja karyawan

7 Imran (2013) The Effect of Trainig on
Employee Performance

Pelatihan berpengaruh
Secara signifikan untuk
mengembangkan
kinerjakaryawan

8 Varma (2014)

High Performance Work
Systems, Cultures And
Gender Demography

Temuan menunjukkan
bahwa organisasi harus
mempertimbangkan
bagaimana budaya mereka
penggunaan praktek kerja
kinerja tinggi dan demografi
gender terkait dengan
metricssuch HR penting
sebagai omset.
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No Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian

9 Faiq (2015)

Pengaruh Kompensasi
dan Pelatihan
Terhadap Kinerja
Karyawan
Dengan Kepuasan Kerja
Sebagai Variabel
Intervening
(Studi Pada Pt Audio
Sumitomo Technology
(Ast)
Indonesia)

variabel kompensasi dan
pelatihan berpengaruh
positif terhadap kinerja
karyawan, dan variabel
kepuasan
kerja memoderasi
kompensasi dan pelatihan
terhadap kinerja karyawan.

10 Aiman (2015)

Impact Of Training &
Development On
Employees’
Performance In Banks Of
Pakistan

T & D memiliki dampak
positif pada pengetahuan
Kerja, kerja
kualitas & kuantitas,
keterampilan fungsional,
dan motivasi mereka &
loyalitas dan ini semua
terkait dengan mereka
Kinerja,oleh karena itu,
penelitian ini
menyimpulkan dengan T &
D positif mempengaruhi
kinerja karyawan di tepi
Pakistan.

11 Nuraini (2014)

Pengaruh Kompensasi
Terhadap Kinerja
Karyawan dengan
Motivasi Kerja Sebagai
Variabel Moderasi (Studi
Kasus: Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang
Yogyakarta)

variabel gaji dan tunjangan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja
karyawan, dengan masing-
masing memiliki koefisien
regresi sebesar; gaji 2,396
dengan signifikansi 0,042
dan tunjangan memiliki
koefisien regresi sebesar
2,218 dengan signifikansi
0,022. Variabel bonus tidak
berpengaruh terhadap
kinerja karyawan, dengan
koefisien regresi sebesar
0,394 dengan sigifikansi
0,717. Hasil dari variabel
moderasi (motivasi kerja)
dalam hubungan antara
variabel kompensasi (gaji,
tunjangan, bonus) dengan
kinerja karyawan, bahwa
gaji dan tunjangan yang
sudah dimoderasi
berpengaruh positif dan
signifikan, dengan masing-
masing memiliki koefisien
regresi sebesar; gaji
moderasi motivasi (0,695)
dengan signifikansi 0,025
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No Peneliti dan Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian
dan tunjangan moderasi
motivasi memiliki koefisien
regresi sebesar(0,542)
dengan signifikansi 0,038.
Sedangkan untuk variabel
bonus dimoderasi motivasi
tidak berpengaruh terhadap
kinerja karyawan, dengan
koefisien regresi sebesar
0,075 dengan sigifikansi
0,785

12 Atma (2014)

Pengaruh Pengembangan
Karir Terhadap Kinerja
Pegawai Pada Pt. Pos
Indonesia (Persero)
Kabupaten Jembrana
Tahun 2014

Latar belakang pendidikan
berpengaruh terhadap
kinerja pegawai, pelatihan
berpengaruh terhadap
kinerja pegawai,
pengalaman kerja
berpengaruh terhadap
kinerja pegawai,
seluruh dimensi
pengembangan karir
berpengaruh terhadap
kinerja pegawai
PT. Pos Indonesia
Kabupaten Jembrana.

13 Baron  dan Kenny (1986)

The Moderator -
Mediator Variable
Distinction In Social
Psychological Research :
Conceptual, Strategic And
Statistical Considerations

Tentang perbedaan serta
penggunaan Variabel
moderator dan mediator.

14 Piayu (2016) Pengaruh Kepuasan
Kerja Pada Kinerja
Pegawai Kantor Pusat
Administrasi Universitas
Lampung Dengan
Motivasi Variabel
Pemoderasi.

Kepuasan kerja mempunyai
pengaruh positif ( ß =
0.286) dan signifikan (sig:
0.003) terhadap kinerja
pegawai. Motivasi kerja
berpengaruh positif (( ß =
0.533) dan signifikan (sig.
0.000) dan motivasi
menguatkan pengaruh
antara kepuasan kerja
dengan kinerja pegawai
KPA Universitas Lampung

15 Dharma (2012) Peranan Kompensasi
Sebagai Variabel
Moderasi, Dalam
Pengaruh Motivasi
Kerja, Kepuasan Kerja,
Dan Gaya
Kepemimpinan
Terhadap Kinerja
Pegawai (Studi Pada
Dinas Kesehatan
Kabupaten Kerinci).

Koefisien regresi variabel
motivasi ditemukan sebesar
0,386 dan signifikan 0,023
dapat diterima. Koefisien
regresi variabel kepuasan
kerja, di temukan sebesar 0,
384 dan signifikan 0,000
dapat diterima. Koefisien
regresi variabel gaya
kepemimpinan ditemukan
sebesar 0, 476 dan
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signifikan 0,008 lebih kecil
dari 0,05) dapat diterima.
Koefisien regresi variabel
kompensasi ditemukan
sebesar 0,475 dan signifikan
0,000 dapat diterima.
semakin baik tingkat
kompensasi maka akan
semakin baik kinerja
pegawai, dan kompensasi
berperan sebagai variabel
moderasi yang memperkuat
pada pengaruh motivasi
kerja, kepuasan kerja, gaya
kepemimpinan terhadap
kinerja pegawai

16 Danuji (2012) Efek Moderasi
Kompensasi Pada
Pengaruh Motivasi Dan
Kepuasan
Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan

motivasi berpengaruh secara
signifikan terhadap
karyawan kinerja. hal ini
ditunjukkan dengan uji t
dengan nilai p (0,003) <0,05
mendukung hipotesis 1; (2)
kepuasan kerja berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
karyawan. hal ini
ditunjukkan dengan uji t
dengan nilai p (0,016)
<0,05, sehingga mendukung
hipotesis 2; (3) kompensasi
berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan.
hal ini ditunjukkan dengan
uji t dengan nilai p (0,011)
<0,05 sehingga mendukung
hipotesis 3; (4) kompensasi
memiliki pengaruh yang
moderat motivasi terhadap
kinerja karyawan. hal ini
ditunjukkan dengan uji t
dengan nilai p  (0,009)
<0,05 sehingga mendukung
hipotesis 4; (5) kompensasi
bersifat moderat, pengaruh
kepuasan kerja terhadap
kinerja karyawan. hal ini
ditunjukkan dengan t uji
dengan nilai p (0,047)>
0,05. Hasil penelitian ini
bahwa kompensasi
menguatkan pengaruh
motivasi dan kepuasan kerja
terhadap kinerja karyawan
KSP Ben Silatu Kabupaten
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Grobogan.

2.6 Kerangka Penelitian

Berdasarkan pembahasan teori di atas, maka kerangka fikir yang dapat di

gunakan dalam penelitian ini sebagaimana sudah di kembangkan oleh Reuben M.

Baron and David A Kenny pada tahun 1998, dengan kerangka fikir sebagai

berikut:

Pelatihan (X1)

Kinerja
(Y)

H1

H2 H4

Y = α + β1X1 + єα
Y = α + β2X2 + єα
Y = α + βM + є
Y = α + βX1 + βX2 . M + єα

H3

Pelatihan (X1)

Pengembangan
(X2)

Kompensasi
(M)

H4

Gambar 2.1 Kerangka Fikir

Sumber: Reuben M. Baron and David A Kenny pada tahun 1998.



52

2.7 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan

kerangka pemikiran yang telah di tetapkan, maka penulis menetapkan hipotesis

bahwa:

2.7.1 Pelatihan dan Kinerja

Pelatihan yang di adakan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai,

dengan mengikuti pelatihan pegawai akan mendapatkan pengetahuan baru

seputar pekerjaan, hal ini bertujuan agar pegawai tidak merasa bosan saat

berkerja sehingga akan lebih bersemangat, pegawai baru maupun yang

sudah lama berkerja perlu di berikan pelatihan agar kemampuan pegawai

meningkat serta dapat menyesuaikan dengan tuntutan pekerjaan. Manfaat

pelatihan akan di rasakan setelah pegawai selesai pelatihan, dengan

menerapkan pengetahuan yang telah di dapatkan, maka kinerja pegawai

akan meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu yang di lakukan oleh

Imran (2013), menemukan bahwa pelatihan berpengaruh secara signifikan

untuk mengembangkan kinerja karyawan. Berdasarkan pembahasan teori

dan penelitian terdahulu dapat di buat hipotesis sebagai berikut.

H1: Pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai
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2.7.2 Pengembangan dan kinerja

Pengembangan merupakan usaha untuk meningkatkan keterampilan

pegawai agar pekerjaan dapat di selesaikan dengan lebih efektif dan efisien.

Dengan mengikuti pengembangan pegawai lebih terampil, sehingga

meningkatkan produktifitasnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas

pekerjaanya, karena pegawai yang terampil merupakan modal bagi

perusahaan, akan menurunnya pengawasan, dan mengurangi resiko

terjadinya angka kecelakaan, lebih mudah untuk dapat menyesuaikan diri

dengan teknik pekerjaan dalam pengoprasian mesin baru, sehingga pegawai

dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan target yang di harapkan

perusahaan. Pengembangan merupakan cara untuk mempersiapkan akan

kebutuhan jenjang karier jangka panjang pegawai. Pengembangan di

fokuskan pada peningkatan kemampuan, yang bertujuan untuk

meningkatkan produktifitas, kualitas tenaga kerja, ketepatan dalam

perencanaan SDM, meningkatkan semangat kerja, sehingga apabila

kemampuan pegawai meningkat maka kinerja pegawai akan meningkat.

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Muhammad dan Aiman (2015)

menemukan bahwa pengembangan berpengaruh secara positif dan signifikan

untuk mengembangkan kinerja karyawan. Berdasarkan pembahasan teori dan

penelitian terdahulu dapat di buat hipotesis sebagai berikut.

H2: Pengembangan berpengaruh terhadap kinerja pegawai
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2.7.3 Kompensasi dan kinerja

Kompensasi adalah seluruh balas jasa yang di terima oleh pegawai yang

berupa gaji, upah, bonus, insentif, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya,

uang makan, cuti, dan lain-lain. Dengan tujuan untuk meningkatkan

semangat kerja pegawai sehingga kinerja dari pegawai mengalami

peningkatan. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan jabatan serta tugas

pegawai, dapat memotivasi pegawai untuk lebih bersemangat dan loyal

dalam berkerja sehingga perusahaan akan mendapatkan pegawai yang

berkualitas, pemberian kompensasi yang sesuai juga dapat menjadi salah

satu cara untuk mempertahankan pegawai yang berkualitas yang sudah lama

berkerja agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Pemberian kompensasi di

bagi menjadi dua yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak

langsung. Kompensasi yang di berikan Perum Damri kepada Pegawai

berupa gaji, uang makan, uang transportasi, uang lembur, uang komisi

berdasarkan persentase pendapatan pengemudi, serta bonus dan apresiasi

bagi pegawai yang berprestasi. Pemberian kompensasi di Perum Damri di

berikan berdasarkan jabatan dan banyaknya output yang di dapatkan

semakin tinggi pendapatan maka kompensasi yang di terima pegawai

semakin besar, oleh karena itu pemberian kompensasi yang sesuai akan

meningkatkan kinerja pegawai. Berdasarkan penelitian Haryono (2009),

kompensasi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru.
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Berdasarkan pembahasan teori dan penelitian terdahulu dapat di buat

hipotesis sebagai berikut.

H3 :kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai

2.7.4 Pelatihan dan Pengembangan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap

Kinerja Pegawai dengan di Moderasi oleh Kompensasi

Pelatihan yang di adakan bertujuan untuk menambah pengetahuan dan

kemampuan pegawai, selama mengikuti pelatihan pegawai di berikan

pengetahuan dan ilmu baru, sehingga semangat pegawai pasca pelatihan

meningkat dan ilmu yang di dapatkan selama mengikuti pelatihan dapat di

aplikasikan pada bidang pekerjaannya. Setelah pegawai mengikuti pelatihan

perusahaan juga mengadakan pengembangan, yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan

sehingga pegawai dapat lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas secara

efektif dan efisien. Pengembangan merupakan proses pendidikan jangka

panjang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir dengan

tujuan mempersepsikan jenjang karier pegawai. Setelah pegawai mengikuti

pelatihan dan pengembangan maka kinerja pegawai mengalami

peningkatan, kompensasi memperkuat pengaruh pelatihan dan

pengembangan terhadap kinerja pegawai Perum Damri Bandar Lampung.

Berdasarkan penelitian Dharma (2014), Hasil penelitian menemukan bahwa

kompensasi tersebut berperan sebagai variabel moderasi dalam pengaruh

motivasi kerja, kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja
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karyawan. Dengan demikian, variabel-variabel ini merupakan variabel yang

sangat penting dalam pembentukan kinerja pegawai di Dinas Kesehatan

Kabupaten Kerinci.

Berdasarkan pembahasan teori dan penelitian terdahulu dapat di buat

hipotesis sebagai berikut.

H4: Pelatihan dan Pengembangan Berpengaruh Secara Simultan

Terhadap Kinerja Pegawai dengan di Perkuat oleh Kompensasi



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat kejelasan) dapat di

golongkan sebagai berikut:

1. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, di

sini variabelnya masih sama dengan variabel mandiri tetapi untuk sampel yang

lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini

mempunyai tingkatan tertinggi di bandingkan dengan diskriptif dan komparatif

karena dengan penelitian ini dapat di bangun suatu teori yang dapat berfungsi

untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.
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Menurut Sugiyono (2008:14), terdapat beberapa jenis penelitian antara lain:

1. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang

berbentuk angka atau data kualitatif yang di angkakan.

2. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema,

dan gambar.

Teori di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif,

data yang di peroleh dari sampel penelitian di analisis sesuai dengan metode

statistik yang di gunakan kemudian di interpretasikan.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, di tetapkan oleh peneliti untuk di

pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasinya

adalah semua pegawai atau staf yang bekerja di Perum Damri Bandar Lampung.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh

populasi tersebut. Sedangkan teknik penarikan sampel yang di pergunakan dalam

penelitian adalah purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel

penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang di

peroleh nantinya bisa lebih representatif. Jumlah sampel dengan menggunakan

rumus Slovin (Umar, 2007: 78) :

n = ( )
di mana:
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n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel

yang masih di tolerir (5% - 10%).

Rumus Slovin di atas, jumlah pegawai di Perum Damri Bandar Lampung

adalah 277 pegawai, maka di peroleh sampel dalam penelitian ini sebanyak

163.6632 yang di bulatkan menjadi 164 pegawai dengan perhitungan sebagai

berikut:

n = ( . ) =164 Pegawai

3.3 Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam melakukan penelitian ini di peroleh baik dalam

bentuk data primer maupun data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang di peroleh langsung dari sumber asli

(tidak melalui sumber perantara) dan data di kumpulkan secara khusus untuk

menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti (Fuad

Mas’ud, 2004: 178). Data primer ini khusus di kumpulkan untuk kebutuhan riset

yang sedang berjalan. Jenis data yang di gunakan sebagai dasar pengujian hipotesis

adalah data primer yang di peroleh dari pegawai di lingkup Perum Damri Bandar
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Lampung sebagai responden dengan instrumen utama berupa angket (kuesioner).

Sebagai data pendukung, di peroleh melalui wawancara dengan pegawai.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan sumber data penelitian secara

tidak langsung, melalui perantara yang di peroleh dan di catat oleh pihak lain

(Fuad Mas’ud, 2004: 179). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang di

publikasikan dan yang tidak di publikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini

meliputi biodata pegawai di lingkup Perum Damri Bandar Lampung yang ada

dalam arsip basis data.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik,

yaitu:

1. Metode Angket

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data primer di lakukan dengan

menggunakan metode angket tertutup, untuk mendapatkan data tentang

dimensi-dimensi dari konstruk-konstruk yang sedang di kembangkan dalam

penelitian ini. Pernyataan dalam angket tertutup di buat dengan menggunakan

skala Likert dalam interval 1-5. Kategori pernyataan dengan jawaban sangat

tidak setuju dengan nilai 1 (satu) sampai dengan sangat setuju dengan nilai 5

(lima).
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1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju Sangat Setuju

Teknik distribusi angket di lakukan dengan bertatap muka secara langsung,

sekaligus melakukan wawancara singkat tentang data-data yang mungkin

mendukung dan memperkuat proses pengambilan data dalam penelitian.

2. Wawancara

Selain metode angket juga di gunakan metode wawancara untuk mendukung

akurasi dan kelengkapan kuesioner yang tersebar. Wawancara juga di gunakan

untuk memperluas cakrawala peneliti tentang data-data lain yang tidak

terformulasi dalam kuesioner, namun akan memiliki implikasi strategis bagi

Perum Damri Lampung, sehingga layak untuk di lakukan penelitian lebih

lanjut. Selain itu, wawancara juga di gunakan untuk melengkapi data yang

terkumpul melalui kuesioner.

3. Observasi

Metode lain yang di lakukan guna mendukung hasil penelitian adalah dengan

melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian secara acak untuk

mendapatkan kondisi yang mendukung permasalahan dalam penelitian ini.
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3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan

bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Singarimbun dan Efendi, 1989: 46).

Definisi operasional merupakan uraian dari konsep yang sudah di rumuskan dalam

bentuk indikator-indikator. Adapun definisi operasional penelitian yaitu untuk

mempermudah pemahaman tentang pengukuran atas variabel-variabel dalam

penelitian ini, maka dapat di bentuk dalam matrik operasionalisasi variabel

penelitian dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Devinisi Operasionalisasi Variabel Penelitian.
Variabel Definisi Indikator Skala

Kinerja (Y)

Adalah tingkat pencapaian hasil
atas pelaksanaan tugas atau hasil
kerja seseorang, dari sasaran yang
harus di capai atau tugas yang
harus di laksanakan dalam kurun
waktu tertentu (Simanjuntak, 2005:
69)

a. Kuatitas pekerjaan
b. Kuantitas pekerjaan
c. Ketepatan waktu

penyelesaian
pekerjaan

d. Kehadiran
e. Kemampuan

berkerjasama dengan
team

(Mathis dan Jackson, 2006)

Likert

Kompensasi
(M)

Adalah semua pendapatan yang
berbentuk uang, barang langsung
atau tidak langsung yang diterima
karyawan sebagai imbalan atas jasa
yang diberikan kepada perusahaan
(Hasibuan, 2002:54)

a. Gaji
b. Upah
c. Bonus
d. Insentif
e. Asuransi kesehatan
f. Tunjagan hari raya
g. Uang makan
h. Cuti

(Rachmawati, 2007: 146)

Likert

Pelatihan
(X1)

Adalah proses mengajarkan
karyawan baru atau yang sudah
lama berkerja berupa tambahan
keterampilan, yang di butuhkan
untuk menjalankan pekerjaan
mereka (Dessler,2009: 59)

a. Jenis Pelatihan
b. Tujuan Pelatihan
c. Materi
d. Metode yang

Digunakan
e. Kualifikasi Peserta
f. Kualifikasi Pelatih
g. Waktu (Banyaknya

Sesi)
Anwar prabu mangkunegara
(2013: 62)

Likert

Pengembanga

Adalah usaha untuk meningkatkan
keterampilan maupun pengetahuan
umum bagi pegawai agar pekerjaan

a. Pelatihan
b. Understudies
c. Job rotasi dan Likert
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Variabel Definisi Indikator Skala
n (X2) dalam pencapaian lebih efisien

(Mathis, 2004: 255)
kemajuan berencana

d. Pembekalan –
penyuluhan

(Mangkunegara, 2005:45)

Teknik skala likert akan di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang

di ukur menjadi subvariabel, kemudian di jabarkan menjadi komponen-komponen

yang terukur, ini kemudian di jadikan sebagai titik tolak untuk penyusunan item

instrumen yang dapat berupa pertanyaan yang kemudian di jawab oleh responden,

jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi

dari sangat positif sampai dengan sangat negatif. Berikut contoh tabel skala likert:

Tabel 3.2 Tabel Skala Likert.
Pilihan Jawaban Skor
Sangat Setuju (SS) 5

Setuju (S) 4
Netral (N) 3

Kurang Setuju (KS) 2
Tidak Setuju (TS) 1

Sumber: Sugiyono (2013:168)

3.6 Uji Analisis Pengukuran Data

Uji validitas dan reabilitas di uji terlebih dahulu kepada 30 responden untuk

melihat apakah pertanyaan yang di gunakan pada kuisioner benar-benar mengukur

apa yang seharusnya di ukur dan untuk mengukur tingkat konsistensi pertanyaan

pada kuisioner sehingga telah memenuhi kecukupan data. Pengujian data

responden dapat di lakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
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3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah tingkat kesahihan alat ukur dalam mengukur suatu data,

dengan kata lain untuk melakukan pengujian bahwa alat ukur yang di pakai

memang mengukur sesuatu yang ingin di ukur. Pengukuran validitas di lakukan

menggunakan analisis faktor sebagai berikut:

Xpxl= U(pxl)+ L(pxm) F(mxl) + Epxl

Keterangan:

Ui = rata–rata variable i

Ei= faktor sfesifik ke – i

Fj = coomon faktor ke j

Lij = loading dari variable ke –I pada faktor ke j

Pengukuran validitas menggunakan analisis faktor dan di lakukan terhadap

40 jumlah item pernyataan, yang terdiri atas variabel pelatihan sebanyak 10

pernyataan, variabel pengembangan 10 pernyataan, variabel kompensasi sebanyak

10 pernyataan, dan variabel kinerja sebanyak 10 pernyataan. Dari perhitungan

analisis faktor terlihat nilai output communalities pada tabel communalities lebih

dari 0.5 hasil ini memperlihatkan bahwa semua item pertanyaan dari instrument

angket valid karena nilai communalities lebih dari 0.5, hasil validitas menunjukan

bahwa pada kolom total di peroleh tingkat kevalidan yang sangat tinggi pada

masing-masing variabel yang di teliti.



65

Tabel 3.3 Uji Validitas.
No Variabel Jumlah item pernyataan
1 Pelatihan 10
2 Pengembangan 10
3 Kompensasi 10
4 Kinerja 10

Sumber: olah data statistik SPSS 22.

Analisis faktor menunjukkan bahwa dengan signifikansi 0,05 dan Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) serta Measure of Sampling Adequacy (MSA) minimal 0,5 di

nyatakan valid dan sampel bisa di teliti lebih lanjut (Santoso, 2002). Validitas

adalah ukuran keampuhan suatu instrumen penelitian dalam mengukur variabel

yang di teliti. Dengan kata lain, suatu instrumen penelitian di katakan valid apabila

terbukti dapat mengukur variabel penelitian.

Uji validitas yang akan di pergunakan dalam penelitian ini menggunakan

analisis faktor, yaitu alat analisis statistik yang di pergunakan untuk mereduksi

faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel menjadi beberapa set indikator

saja, tanpa kehilangan informasi yang berarti. Analisis faktor dapat di gunakan

untuk menguji validitas suatu rangkaian kuesioner. Sebagai gambaran, jika suatu

indikator tidak mengelompok kepada variabelnya, tetapi malah mengelompok ke

variabel yang lain, berarti indikator tersebut tidak valid.
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3.6.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner di katakan reliabel atau

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil

dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat di lakukan dengan dua cara

yaitu (Ghozali, 2011).

a. Repeated Measure atau pengukuran ulang, di sini seseorang akan di sodori

pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian di lihat

apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.

b. One Shot atau pengukuran sekali saja, di sini pengukurannya hanya sekali saja

dan kemudian hasilnya di bandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur

korelasi antar jawaban pertanyaan.

Uji reliabilitas dapat di lakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS

22.0, memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik

Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel di katakan reliabel jika

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Nunnally dalam Ghozali, 2013:48). Uji

Reliabilitas di lakukan dengan uji Alpha Cronbach. Rumus Alpha Cronbach

sebagai berikut:

α = ∑
keterangan:

α = koefisien reliabilitas Alpha Cronbach

K = jumlah item pertanyaan yang diuji
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∑si
2 = jumlah varian skor item

sx
2 = varian skor-skor tes (seluruh item K)

Uji reabilitas di lakukan dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach

untuk menunjukan stabilitas dan konsistensi alat ukur. Hasil dari pengujian

reabilitas terhadap semua variabel dapat di lihat pada tabel 3.4.

Tabel. 3.4 Hasil Uji Reabilitas Alpha Cronbach
Variabel No item pernyataan Jumlah item

pernyataan
Pelatihan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10
Pengembangan 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10
Kompensasi 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10
Kinerja 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 10

Sumber: olah data statistikspss 22.

Hasil pada tabel terlihat bahwa alpha croanbach di atas 0.5 untuk semua

variabel. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator–indikator yang di gunakan

memiliki kesesuaian dan reabilitas yang sangat baik.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan alat yang di pergunakan dalam memecahkan

masalah. Dalam penulisan ini di gunakan metode analisis data sebagai berikut:

3.7.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas di gunakan untuk menentukan penggunaan statisik uji

parametrik dan non-parametrik. Uji P-Plot apabila menunjukkan data berdistribusi

normal, sedangkan apabila data menunjukkan berdistribusi tidak normal, maka

menggunakan uji non-parametrik. Uji normalitas menggunakan test of normality

Kolmogorov–Smirnov pada perangkat SPSS. Cara mengetahui signifikan atau tidak
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signifikan hasil uji normalitas adalah dengan memperhatikan bilangan pada kolom

signifikansi (Sig). Untuk Jika signifikansi (nilai sig) pada output, maka data dari

populasi yang berdistribusi normal namun jika signifikansi yang di peroleh, maka

data bukan populasi yang berdistribusi normal. Setelah seluruh instrumen

penelitian ini di nyatakan valid dan realibel.

3.7.2 Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji interaksi atau sering di sebut dengan Moderated Regression Analysis

(MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linier berganda di mana dalam

persamaan regresinya mengandung unsur interaksi. Analisis MRA ini selain untuk

melihat apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas juga untuk

melihat apakah dengan di perhatikannya variabel moderasi dalam model, dapat

meningkatkan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel tak bebas atau malah

sebaliknya. Sebelum di lakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu di lakukan

pengujian terhadap variabel moderator dengan melakukan regresi terhadap

persamaan berikut:

Y = α + β1X1 + єα ……………………………………………….(1)

Y = α + β2X2 + єα…………………………………….……….…(2)

Y = α + βM + є…………………………………………………..(3)

Y = α + β1X1 . M +β2X2 .M+ єα…...……………………...….… (4)
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Hasil regresi persamaan-persamaan di atas dapat terjadi beberapa kemungkinan

sebagai berikut:

1. Jika variabel moderator (M) tidak berinteraksi dengan variabel prediktor /

independen (X) namun berhubungan dengan variabel kriterion / dependen (Y)

maka variabel M tersebut bukanlah variabel moderator melainkan merupakan

variabel intervening atau variabel independen.

2. Jika variabel moderator (M) tidak berinteraksi dengan variabel independen (X)

dan juga tidak berhubungan dengan variabel dependen (Y) maka variabel M

merupakan variabel moderator homologizer.

3. Jika variabel moderator (M) berinteraksi dengan variabel (X) dan juga

berhubungan signifikan dengan variabel dependen (Y) maka variabel M

tersebut merupakan variabel quasi moderator (moderator semu). Hal ini karena

variabel M tersebut dapat berlaku sebagai moderator juga sekaligus sebagai

variabel independen.

4. Jika variabel moderator (M) berinteraksi dengan variabel independen (X)

namun tidak berhubungan signifikan dengan variabel dependen (Y) maka

variabel M tersebut merupakan variabel pure moderator (moderator murni).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang di kaitkan dengan kajian teori pada

bab sebelumnya maka dapat di ambil simpulan bahwa penelitian ini

mendukung hipotesis yang di ajukan sebagai berikut:

1. Hipotesis yang menyatakan pelatihan berpengaruh terhadap kinerja

pegawai terdukung.

2. Hipotesis yang menyatakan pengembangan berpengaruh terhadap

kinerja pegawai terdukung.

3. Hipotesis yang menyatakan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja

pegawai terdukung.

4. Hipotesis yang menyatakan pelatihan dan pengembangan berpengaruh

secara simultan terhadap kinerja pegawai dengan di moderasi oleh

kompensasi terdukung.
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5.2 Saran

Setelah mengetahui kesimpulan dari pengaruh pelatihan dan pengembangan

terhadap kinerja pegawai dengan kompensasi sebagai variabel moderasi

pada Perum Damri Bandar Lampung, maka dalam hal ini dapat di berikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Perum Damri Bandar Lampung, harus lebih meningkatkan  kemampuan

untuk mengoperasikan mesin baru. Oleh karena itu, Perum Damri

Bandar Lampung, harus dapat memberikan semangat dan kesadaran

untuk mempelajari dalam mengoprasikan mesin baru, dengan tujuan

agar para pegawai khususnya pegawai pengemudi dapat lebih mengerti

cara pengoprasian mesin baru.

2. Perum Damri Bandar Lampung, harus lebih meningkatkan metode

roleplay dalam program pengembangan agar lebih siap secara mental

dan teknis dalam pengembangan, hal ini membuktikan bahwa masih

banyak pegawai kurang mengerti tentang metode roleplay dalam

pengembangan.

3. Perum Damri Bandar Lampung, harus lebih memperhatikan kesesuaian

antara waktu lembur dan uang lembur, hal ini membuktikan bahwa

pegawai merasa pemberian uang lembur belum sesuai dengan waktu

lembur.

4. Perum Damri Bandar Lampung, harus lebih memperhatikan kepuasan

pegawai dengan dengan kualitas pekerjaanya. Hal ini membuktikan

bahwa masih banyak pegawai yang merasa bahwa belum percaya diri
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sehingga tidak merasa puas dengan kualitas pekerjaan yang telah di

hasilkannya, Perum Damri Bandar Lampung, haruslah lebih

meningkatkan motivasi pegawainya melalui pelatihan dan

pengembangan serta pemberian kompensasi yang sesuai.
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