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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Hasil Penelitian 

5.1.1. Gambaran Umum Karyawan 

Pada sub bab ini penulis akan menguraikan hasil survey yang telah diperoleh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruhpelatihandan 

motivasi terhadap kinerja karyawanpada PT. DSS Tanggerang. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah pelatihan dan motivasi sedangkan untuk 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan.Subjek dalam 

penelitian ini adalah PT. DSS Tanggerang. Untuk menjelaskan latar belakang 

responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel 

deskripsi profil responden. Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir, pendapatan per bulan dan lama bekerja. Adapun data 

yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5.1 

Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki – Laki  45 75% 

Perempuan 15 25% 

Total 60 100% 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.1 dari 60 orang yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa responden berjenis kelamin laki – laki lebih banyak 

daripada perempuan yaitu sebesar 75%, sedangkan perempuan yaitu sebesar 25%. 

Karyawan berjenis kelamin laki – laki lebih mampu untuk menerima pekerjaan 

baik ringan maupun berat baik di lapangan maupun di ruangan. (Sumber: PT. DSS 

Tanggerang) 

 



74 
 

Tabel 5.2 

Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase 

20 – 29 tahun 23 38,3% 

30 – 39 tahun 16 26,7% 

40 – 49 tahun 15 25% 

> 49 tahun 6 10% 

Total 60 100% 

 Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.2 dari 60 orang yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa responden dengan mayoritas karyawan yang bekerja 

pada PT. DSS Tanggerang merupakan karyawan yang berusia 20 – 29 tahun  yaitu 

sebesar 38,3%, karyawan yang berusia 30 – 39 tahun yaitu sebesar 26,7%, 

karyawan yang berusia 40 – 49 tahun yaitu sebesar 25% dan karyawan yang 

berusia > 49 tahun yaitu sebesar 10%.Karyawan yang berusia 20 – 29 tahun 

merupakan usia produktif seorang karyawan untuk bekerja dan PT. DSS 

Tanggerang memiliki kriteria batas minimal usia karyawan yang akan diterima 

yaitu usia 20 – 29 tahun.(Sumber: PT. DSS Tanggerang) 

 

Tabel 5.3 

Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 

SMA/sederajat 5 8,3% 

Diploma/sederajat 18 30% 

Sarjana/sederajat 37 61,7% 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.3 dari 60 orang yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa karyawan yang memiliki pendidikan terakhir paling 

banyak yaitu sampai tingkatSarjana/sederajat sebesar 61,7%, karyawan yang 

memiliki pendidikan terakhir sampai jenjang Diploma/sederajat yaitu sebesar 30% 

sedangkan karyawan yang memiliki pendidikan terakhir sampai jenjang 
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SMA/sederajat yaitu sebesar 8,3%. Karyawan yang berpendidikan terakhir sampai 

tingkat Sarjana/sederajat merupakan karyawan yang sangat dibutuhkan perannya 

di dalam perusahaan sehingga karyawan yang berpendidikan terakhir sampai 

tingkat Sarjana/sederajat akan lebih diutamakan oleh perusahaan. (Sumber: PT. 

DSS Tanggerang) 

 

Tabel 5.4 

Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Pendapatan Per Bulan 

Pendapatan Per Bulan Frekuensi Persentase 

Rp. 2.000.000 – Rp. 5.900.000 20 33,3% 

Rp. 6.000.000 – Rp.9.900.000  27 45% 

> Rp. 10.000.000 13 21,7% 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 dari 60 orang yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa responden yang memiliki pendapatan per bulan 

paling banyak yaitu Rp. 6.000.000 – Rp.9.900.000 sebesar 45%, sedangkan 

responden yang memiliki pendapatan per bulan paling sedikit yaitu > Rp. 

10.000.000sebesar 21,7%. PT. DSS Tanggerang memberikan kompensasi yang 

sesuai dengan kebutuhan para karyawan yang dianggap cukup tinggi. (Sumber: 

PT. DSS Tanggerang) 

 

Tabel 5.5 

Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Lama Bekerja 

Jenjang Pendidikan Frekuensi Persentase 

1 – 2 tahun 20 33,3% 

3 – 4 tahun 29 48,3% 

>5 tahun 11 18,3% 

Jumlah 60 100% 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.5 dari 60 orang yang menjadi responden dalam 

penelitian ini, terlihat bahwa karyawan yang telah bekerja selama 3 – 4 tahun 



76 
 

yaitu sebesar 48,3%, karyawan yang telah bekerja selama 1 – 2 tahun yaitu 

sebesar 33,3% dan karyawan yang telah bekerja selama > 5 tahun yaitu sebesar 

18,3%. Karyawan yang bekerja pada PT. DSS Tanggerang merupakan karyawan 

yang sudah cukup lama bekerja pada PT. DSS Tanggerang yaitu selama 3 – 4 

tahun. (Sumber: PT. DSS Tanggerang) 

 

5.1.2. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. DSS 

Tanggerang 

5.1.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda Pelatihan Terhadap Kinerja 

 Karyawan  

 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada antara 

variabel-variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh dapat ditaksir variabel 

yang satu, apabila harga variabel lainnya diketahui. Persamaan model regresi yang 

digunakan penulis adalah persamaan model regresi berganda (multiple regression 

analysis). Di bawah ini akan disajikan model persamaan regresi menggunakan 

analisis regresi linear berganda yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 5.6 

Analisis Regresi Linear Berganda Variabel Pelatihan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,060 ,377  ,159 ,874 

Pelatihan ,519 ,143 ,460 3,625 ,001 

Motivasi ,407 ,132 ,393 3,095 ,003 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

 
Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 
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Model persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan hasil pengujian adalah 

sebagai berikut : 

Y = 0,060 + 0,519 X1 + 0,407X2 

 

Dari model persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan : 

1. Jika α = konstanta sebesar 0,060 artinya apabila variabel independen yaitu 

variabel pelatihan dan motivasi dianggap konstan (bernilai 0), maka 

variabel dependen yaitu variabel kinerja karyawan akan bernilai sebesar 

0,060. 

2. Jika nilai koefisien regresi variabel pelatihan menunjukan sebesar 0,519, 

artinya apabila variabel pelatihan mengalami peningkatan sebesar (satu) 

satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu variabel motivasi 

dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel 

kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,519. 

 

5.1.2.2 Analisis Koefisien Korelasi Pearson Variabel Pelatihan Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Analisis ini mengukur kuat lemahnya hubungan dan arahnya variabel. 

Kedua variabel tersebut diukur dalam skala interval. Di bawah ini akan disajikan 

hasil pengujian analsisi korelasi pearson yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.7 

Analisis Koefisien Korelasi Pearson Variabel Pelatihan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

 
Correlations 

 
Kinerja_Karyaw

an 

Pelatihan Pearson Correlation ,769 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 
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 Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi pada tabel 5.7, hasil 

koefisien korelasi pelatihan(X1) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. DSS 

Tanggerangyaitu sebesar 0,769. Kesimpulan statistiknya, terdapat hubungan yang 

kuat antara pelatihan(X1) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. DSS 

Tanggerang. 

 

5.1.2.3 Analisis Koefisien Determinasi Variabel Pelatihan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R2 

dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Di bawah ini 

akan disajikan hasil pengujian koefesien determinasi secara parsial yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 5.8 

Koefisien Determinasi Parsial Variabel Pelatihan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

 Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Correlations 

 Pelatihan Motivasi Kinerja_Karya

wan 

Pelatihan 

Pearson Correlation 1 ,787** ,769** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 60 60 60 

Motivasi 

Pearson Correlation ,787** 1 ,755** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 60 60 60 

Kinerja_Karyawan 

Pearson Correlation ,769** ,755** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Untuk menghitung berapa besar pengaruh (kontribusi) yang diberikan oleh 

pelatihan (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. DSS Tanggerangsecara 

parsial dapat diketahui melalui koefisien determinasi (Kd), dengan rumus:  

Kd = r2 x 100% 

    = (0,769)2 x 100% 

  = 59,14% 

Koefisien determinasi (Kd) adalah sebesar 59,14% mempunyai arti bahwa 

pelatihan (X1) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. DSS 

Tanggerangsebesar 59,14%. Sedangkan sisanya sebesar 40,86% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, misalnya seperti kompensasi, 

pengembangan karir, budaya organisasi dan lain sebagainya. 

 

5.1.2.4 Pengujian Hipotesis Secara Parsial Variabel Pelatihan Terhadap 

 Kinerja Karyawan (Uji t) 

Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian hipotesis parsial 

menggunakan analsisi regresi linear berganda yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.9 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial Variabel Pelatihan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,284 ,397  ,716 ,477 

Pelatihan ,868 ,095 ,769 9,173 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

 

Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 
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Berdasarkan tabel 5.9, hasil pengujian secara parsial adalah sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel pelatihan sebesar 0,000<0,05 (taraf  nyata signifikansi 

penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara 

thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 9,173, sedangkan ttabel 

sebesar 2,002. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung>ttabel yaitu 9,173 > 

2,002, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya secara parsial 

variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

5.1.2.5 Gambaran Mengenai Variabel Pelatihan 

Variabel pelatihan terdiri dari 9 butir pernyataan yang terbagi ke dalam 5 

indikator, yaitu indikator instruktur terdiri dari 2 pernyataan, indikator 

pesertaterdiri dari 2 pernyataan, indikator materi terdiri dari 2 pernyataan, 

indikator metodeterdiri dari 2 pernyataan dan indikator tujuanterdiri dari 1 

pernyataan. Berikut ini akan disajikan dan dijelaskan kecenderungan jawaban 

dari responden terhadap variabel pelatihanyang terdiri dari yaitu indikator 

instruktur, peserta, materi, metode dan tujuandengan pendekatan distribusi 

frekuensi dan persentase: 

 

1. Instruktur 

Berikut disajikan dalam tabel 5.10 mengenai rekapitulasi tanggapan   

responden yang diajukan untuk mengukur variabel pelatihanmelalui indikator 

instruktur. Indikator instrukturini terdiri dari 2 butir pernyataan yaitu: 

 

Tabel 5.10 

Tanggapan Karyawan Mengenai Indikator Instruktur 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

1 Setujukah anda 

instruktur mengarahkan 

pelatihan pada 

peningkatan kemampuan 

dengan jangka waktu 

F 17 25 9 5 4 

226 300 75,33 3,77 
% 28,33 41,67 15 8,33 6,67 
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yang panjang 

2 Setujukah anda 

instruktur menguasai 

materipelatihanan yang 

diberikan dengan baik 

F 15 18 13 9 5 

209 300 69,67 3,48 
% 17,95 24,36 23,08 17,95 16,67 

Total Skor 
F 32 43 22 14 9 

435 300 72,5 3,62 
% 23,14 33,01 19,04 13,14 11,67 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.10, dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk indikator 

instruktur adalah sebesar 72,5% dengan mean skor 3,62termasuk ke dalam 

kategoribaik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk indikator 

instruktur, untuk pernyataan nomor 1 terlihat bahwa nilai persentase yang 

diperoleh adalah sebesar 75,33% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

setuju sebesar 41,67%, bahwa responden beranggapaninstruktur selalu 

mengarahkan pelatihan pada peningkatan kemampuan dengan jangka waktu yang 

panjang. Sedangkan untuk pernyataan nomor 2 terlihat bahwa nilai persentase 

yang diperoleh adalah sebesar 69,67% dengan mayoritas responden yang 

menyatakan setuju sebesar 24,36%, bahwa responden beranggapanbahwa 

instruktur telah menguasai materi pelatihan yang diberikan dengan baik. 

 

2. Peserta 

Berikut disajikan dalam tabel 5.11 mengenai rekapitulasi tanggapan   

responden yang diajukan untuk mengukur variabel pelatihanmelalui indikator 

peserta. Indikator pesertaini terdiri dari 2 butir pernyataan yaitu: 

 

 Tabel 5.11 

Tanggapan Karyawan Mengenai Indikator Peserta 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

3 Saya memiliki semangat 

untuk mengikuti 

pelatihan  yang 

diselenggarakan 

F 22 29 4 3 2 

246 300 82 4,10 
% 36,67 48,33 6,67 5 3,33 
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perusahaan 

4 Setujukah anda 

perusahaan melakukan 

seleksi ketika memilih 

peserta yang akan 

mengikuti pelatihan 

F 13 15 17 10 5 

201 300 67 3,35 
% 17,95 24,36 23,08 17,95 16,67 

Total Skor 
F 35 44 21 13 7 

447 600 74,5 3,72 
% 27,31 36,34 14,87 11,47 10 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019  

Berdasarkan tabel 5.11, dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk indikator 

peserta adalah sebesar 74,5% dengan mean skor 3,72termasuk ke dalam 

kategoribaik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk indikator peserta, 

untuk pernyataan nomor 3 terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah 

sebesar 82% dengan mayoritas responden yang menyatakan setuju sebesar 

48,33%, bahwa responden beranggapanmerekamemiliki semangat yang tinggi 

untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Sedangkan 

untuk pernyataan nomor 4 terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah 

sebesar 67% dengan mayoritas responden yang menyatakan setuju sebesar 

24,36%, bahwa responden beranggapanbahwa karyawan cukup setuju apabila 

perusahaan melakukan seleksi ketika memilih peserta yang akan mengikuti 

pelatihan. 

 

3. Materi 

Berikut disajikan dalam tabel 5.12 mengenai rekapitulasi tanggapan   

responden yang diajukan untuk mengukur variabel pelatihanmelalui indikator 

materi. Indikator materiini terdiri dari 2 butir pernyataan yaitu: 

 

Tabel 5.12 

Tanggapan Karyawan Mengenai Indikator Materi 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

5 Setujukah anda materi 

program pelatihan yang 

diberikan sesuai dengan 

F 11 19 18 7 5 
204 300 68 3,40 

% 18,33 31,67 30 11,67 8,33 
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tujuan tema pelatihan 

6 Setujukah anda materi 

pelatihan yang diberikan 

mampu mendorong 

peserta untuk 

mengaplikasikan materi 

yang telah disampaikan 

F 15 20 13 9 3 

215 300 71,67 3,58 

% 25 33,33 21,67 15 5 

Total Skor 
F 26 39 31 16 8 

419 600 69,83 3,49 
% 21,66 32,5 25,83 13,33 6,66 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.12, dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk indikator 

materi adalah sebesar 69,83% dengan mean skor 3,49 termasuk ke dalam kategori 

baik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk indikator materi, untuk 

pernyataan nomor 5 terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah sebesar 

68% dengan mayoritas responden yang menyatakan setuju sebesar 31,67%, bahwa 

responden beranggapanmereka merasa setuju dengan materi program pelatihan 

yang diberikan sudah sesuai dengan tema pelatihan.Sedangkan untuk pernyataan 

nomor 6 terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah sebesar 71,67% 

dengan mayoritas responden yang menyatakan setuju sebesar 33,33%, bahwa 

responden beranggapanmereka setuju dengan materi pelatihan yang diberikan 

mampu mendorong peserta untuk mengaplikasikan materi yang telah 

disampaikan. 

 

4. Metode 

Berikut disajikan dalam tabel 5.13 mengenai rekapitulasi tanggapan   

responden yang diajukan untuk mengukur variabel pelatihanmelalui indikator 

metode. Indikator metodeini terdiri dari 2 butir pernyataan yaitu: 

 

Tabel 5.13 

Tanggapan Karyawan Mengenai Indikator Metode 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

7 Metode yang digunakan 

mudah dimengerti oleh 

peserta pelatihan 

F 12 16 22 5 5 
205 300 68,33 3,42 

% 20 26,67 36,67 3,33 8,33 
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8 Setujukah anda kegiatan 

pelatihan yang 

diselenggarakan 

memperlihatkan 

pemahaman terhadap 

kebutuhan peserta 

pelatihan 

F 16 21 18 3 2 

226 300 75,33 3,77 
% 26,67 35 30 5 3,33 

Total Skor 
F 28 37 40 8 7 

431 600 71,83 3,59 
% 23,33 30,83 33,33 4,16 5,83 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.13, dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk indikator 

metode adalah sebesar 71,83% dengan mean skor 3,59 termasuk ke dalam 

kategori baik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk indikator metode, 

untuk pernyataan nomor 7 terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah 

sebesar 68,33% dengan mayoritas responden yang menyatakan setuju sebesar 

26,67%, bahwa responden beranggapanbahwa metode yang digunakan mudah 

dimengerti oleh peserta pelatihan.Sedangkan untuk pernyataan nomor 8 terlihat 

bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah sebesar 75,33% dengan mayoritas 

responden yang menyatakan setuju sebesar 35%, bahwa responden 

beranggapanbahwa karyawan setuju dengan kegiatan pelatihan yang 

diselenggarakan telah memperlihatkan pemahaman terhadap kebutuhan peserta 

pelatihan. 

 

5. Tujuan 

Berikut disajikan dalam tabel 5.14 mengenai rekapitulasi tanggapan   

responden yang diajukan untuk mengukur variabel pelatihanmelalui indikator 

tujuan. Indikator tujuanini terdiri dari 1 butir pernyataan yaitu: 

 

Tabel 5.14 

Tanggapan Karyawan Mengenai Indikator Tujuan 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

9 Pelatihan yang pernah 

diselenggarakan 

meningkatkan 

keterampilan saya 

F 18 20 12 6 4 

222 300 74 3,70 
% 30 33,33 20 10 6,67 
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Total Skor 
F 18 20 12 6 4 

222 300 74 3,70 
% 30 33,33 20 10 6,67 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.14, dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk indikator 

tujuan adalah sebesar 74% dengan mean skor 3,70termasuk ke dalam kategori 

baik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk indikator tujuan, untuk 

pernyataan nomor 9 terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah sebesar 

74% dengan mayoritas responden yang menyatakan setuju sebesar 33,33%, bahwa 

responden beranggapansetelah diselenggerakannya pelatihan, keterampilan 

karyawan dirasa meningkat. 

 

Tabel 5.15 

Rekapitulasi Tanggapan Karyawan Mengenai Variabel Pelatihan 

No Indikator 
Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

 

Mean 

Skor 

Kategori 

1 Instruktur 435 600 72,5 3,62 Baik 

2 Peserta 447 600 74,5 3,72 Baik 

3 Materi 419 600 69,83 3,49 Baik 

4 Metode 431 600 71,83 3,59 Baik 

5 Tujuan 222 300 74 3,70 Baik 

Total 1954 2700 72,53 3,62 Baik 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.15 di atas, diperoleh informasi bahwa total skor 

aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk 

variabel pelatihanadalah sebesar 1954 dan skor ideal sebesar 2700, sedangkan 

nilai total persentase yang diperoleh adalah sebesar 72,53% dan nilai mean skor 

sebesar 3,62 termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa pelatihan 

yang diberikan oleh PT. DSS Tanggerang termasuk ke dalam kategori baik.  
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5.1.3 Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. DSS 

Tanggerang 

5.1.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda Variabel Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada antara 

variabel-variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh dapat ditaksir variabel 

yang satu, apabila harga variabel lainnya diketahui. Persamaan model regresi yang 

digunakan penulis adalah persamaan model regresi berganda (multiple regression 

analysis). Di bawah ini akan disajikan model persamaan regresi menggunakan 

analisis regresi linear berganda yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel 5.16 

Analisis Regresi Linear Berganda Variabel Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,060 ,377  ,159 ,874 

Pelatihan ,519 ,143 ,460 3,625 ,001 

Motivasi ,407 ,132 ,393 3,095 ,003 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

 
Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 

Model persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan hasil pengujian adalah 

sebagai berikut : 

Y = 0,060 + 0,519 X1 + 0,407X2 

Dari model persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan : 

1. Jika α = konstanta sebesar 0,060 artinya apabila variabel independen yaitu 

variabel pelatihan dan motivasi dianggap konstan (bernilai 0), maka 
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variabel dependen yaitu variabel kinerja karyawan akan bernilai sebesar 

0,060. 

2. Jika nilai koefisien regresi variabel motivasi menunjukan sebesar 0,407, 

artinya apabila variabel motivasi mengalami peningkatan sebesar (satu) 

satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu variabel pelatihan 

dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel 

kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,407. 

 

4.1.3.2 Analisis Koefisien Korelasi PearsonVariabel Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Analisis ini mengukur kuat lemahnya hubungan dan arahnya variabel. 

Kedua variabel tersebut diukur dalam skala interval. Di bawah ini akan disajikan 

hasil pengujian analsisi korelasi pearson yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.17 

Analisis Koefisien Korelasi PearsonVariabel Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan 
Correlations 

 
Kinerja_Karyaw

an 

 Motivasi  Pearson Correlation ,755 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 60 

Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi pada tabel 5.17, hasil 

koefisien korelasi motivasi(X2) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. DSS 

Tanggerangyaitu sebesar 0,755. Kesimpulan statistiknya, terdapat hubungan yang 

kuat antara motivasi(X2) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. DSS 

Tanggerang.  
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5.1.3.3 Analisis Koefisien Determinasi Secara Parsial Variabel Motivasi 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R2 

dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Di bawah ini 

akan disajikan hasil pengujian koefesien determinasi secara parsial yaitu sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5.18 

Koefisien Determinasi Parsial 

Correlations 

 Pelatihan Motivasi Kinerja_Karyaw

an 

Pelatihan 

Pearson Correlation 1 ,787** ,769** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 60 60 60 

Motivasi 

Pearson Correlation ,787** 1 ,755** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 60 60 60 

Kinerja_Karyawan 

Pearson Correlation ,769** ,755** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Untuk koefisien determinasi motivasi (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) 

pada PT. DSS Tanggerangsecara parsial adalah sebagai berikut: 

Kd = r2 x 100% 

     = (0,755)2 x 100% 

= 57% 
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Koefisien determinasi (Kd) adalah sebesar 57% mempunyai arti bahwa 

motivasi (X2) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. DSS 

Tanggerang sebesar 43%. Sedangkan sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini, misalnya seperti kompensasi, 

pengembangan karir, budaya organisasi dan lain sebagainya. 

 

5.1.3.4 Pengujian Hipotesis Secara Parsial Variabel Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan (Uji t) 

Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian hipotesis parsial 

menggunakan analsisi regresi linear berganda yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.19 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial Variabel Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,674 ,371  1,820 ,074 

Motivasi ,783 ,089 ,755 8,771 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

 
Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel motivasi kerja sebesar 0,000<0,05 (taraf  nyata 

signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 

8,771 sedangkan ttabel sebesar 2,002. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

thitung>ttabel yaitu 8,771 > 2,002, maka dapat disimpulkan bahwa H2 
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diterima, artinya secara parsial variabel motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan. 

 

5.1.3.5 Gambaran Mengenai Variabel Motivasi 

Variabel motivasi terdiri dari 11 butir pernyataan yang terbagi ke dalam 

2indikator yaitu indikator motivasi internal yang terdiri dari 7 pernyataan dan 

indikator motivasi eksternal yang terdiri dari 4 pernyataan. Berikut ini akan 

disajikan dan dijelaskan kecenderungan jawaban dari responden terhadap variabel 

motivasi yang terdiri dari indikator motivasi internal dan motivasi 

eksternaldengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase: 

1. Motivasi Internal 

Berikut disajikan dalam tabel 5.20 mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang diajukan untuk mengukur variabel motivasi melalui indikator 

motivasi internal. Indikator motivasi internal terdiri dari 7 butir pernyataan yaitu: 

 

Tabel 5.20 

Tanggapan Karyawan Terhadap Indikator Motivasi Internal 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

1 Saya memiliki tanggung 

jawab dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

F 14 21 23 2 0 
227 300 75,67 3,78 

% 23,33 35 38,33 3,33 0 

2 Saya dapat melaksanakan 

tugas dengan target yang 

jelas 

F 10 14 21 8 7 
192 300 64 3,20 

% 16,67 23,33 32 13,33 11,67 

3 Saya memiliki tujuan yang 

jelas dan menantang 
F 16 18 15 7 4 

215 300 71,67 3,58 
% 26,67 30 25 11,67 6,67 

4 Saya mengharapkan umpan 

balik dari perusahaan atas 

hasil pekerjaan yang saya 

selesaikan 

F 18 24 10 5 3 

229 300 76,33 3,82 
% 30 40 16,67 8,33 5 

5 Saya merasa senang dalam 

mengerjakan pekerjaan yang 

diberikan oleh perusahaan 

F 11 16 17 10 6 
196 300 65,33 3,27 

% 18,33 26,67 28,33 16,67 10 

6 Saya selalu berusaha untuk 

dapat unggul dibandingkan 

karyawan lain 

F 21 27 10 2 0 
247 300 82,33 4,12 

% 35 45 16,67 3,33 0 

7 Saya selalu berusaha untuk 

dapat berprestasi pada 

perusahaan 

F 20 23 9 6 2 
233 300 77,67 3,88 

% 33,33 38,33 15 10 3,33 

Total Skor F 110 143 105 40 20 1539 2100 73,28 3,66 
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% 26,19 34,05 24,57 9,52 5,24 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.20, dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk indikator 

motivasi internal adalah sebesar 73,28% dengan mean skor 3,66termasuk ke 

dalam kategori baik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk indikator 

motivasi internal, untuk pernyataan nomor 1 terlihat bahwa nilai persentase yang 

diperoleh adalah sebesar 75,67% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

setuju sebesar 35%, bahwa responden beranggapanbahwa mereka memiliki 

tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan, untuk pernyataan nomor 2 

terlihat bahwa nilai presentase yang diperoleh adalah sebesar 64% dengan 

mayoritas responden yang menyatakan setuju sebesar 23,33%, bahwa responden 

beranggapanbahwa karyawan dapat melaksanakan tugas dengan target yang jelas, 

untuk pernyataan nomor 3 terlihat bahwa nilai presentase yang diperoleh adalah 

sebesar 71,67% dengan mayoritas responden yang menyatakan setuju sebesar 

30%, bahwa responden beranggapan bahwa karyawan memiliki tujuan yang jelas 

dan menantang, untuk pernyataan nomor 4 terlihat bahwa nilai presentase yang 

diperoleh adalah sebesar 76,33% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

setuju sebesar 40%, bahwa responden beranggapanbahwa karyawan 

mengharapkan umpan balik dari perusahaan atas hasil pekerjaan yang 

diselesaikan, untuk pernyataan nomor 5 terlihat bahwa nilai presentase yang 

diperoleh adalah sebesar 65,33% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

setuju sebesar 26,67%, bahwa responden beranggapanbahwa karyawan merasa 

senang dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, untuk 

pernyataan nomor 6 terlihat bahwa nilai presentase yang diperoleh adalah sebesar 

82,33% dengan mayoritas responden yang menyatakan setuju sebesar 45%, bahwa 

responden beranggapanbahwa karyawan selalu berusaha untuk dapat unggul 

dibandingkan dengan karyawan lain.Sedangkan untuk pernyataan nomor 7 terlihat 

bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah sebesar 77,67% dengan mayoritas 

responden yang menyatakan setuju sebesar 38,33%, bahwa responden 
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beranggapanbahwa karyawan selalu berusaha untuk dapat berprestasi pada 

perusahaan. 

2. Motivasi Eksternal 

Berikut disajikan dalam tabel 5.21 mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang diajukan untuk mengukur variabel motivasi melalui indikator 

motivasi eksternal. Indikator motivasi eksternal terdiri dari 4 butir pernyataan 

yaitu: 

Tabel 5.21 

Tanggapan Karyawan Terhadap Indikator Motivasi Eksternal 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

8 Saya selalu berusaha untuk 

dapat memenuhi kebutuhan 

hidup dan kebutuhan kerja 

F 19 22 13 5 1 
233 300 77,67 3,88 

% 31,67 36,67 21,67 8,33 1,67 

9 Saya merasa senang jika 

mendapatkan pujian dari 

hasil pekerjaan saya 

F 23 26 4 4 3 
242 300 80,67 4,03 

% 38,33 43,33 6,67 6,67 5 

10 Insentif yang diberikan 

memberikan saya semangat 

untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan dengan cepat 

F 17 19 10 8 6 

213 300 71 3,55 
% 28,33 31,67 16,67 13,33 10 

11 Saya memiliki harapan hasil 

pekerjaan saya dapat 

menarik perhatian rekan 

kerja dan atasan 

F 15 19 12 10 4 

211 300 70,33 3,52 
% 25 31,67 20 16,67 6,67 

Total Skor 
F 74 86 39 27 14 

899 1200 74,92 3,74 
% 30,83 35,83 16,25 11,25 5,83 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 4.21, dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk indikator 

motivasi eksternal adalah sebesar 74,92% dengan mean skor 3,74 termasuk ke 

dalam kategori baik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk indikator 

motivasi eksternal, untuk pernyataan nomor 8 terlihat bahwa nilai persentase yang 

diperoleh adalah sebesar 77,67% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

setuju sebesar 36,67%, bahwa responden beranggapanbahwa karyawan selalu 

berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kerja, untuk 

pernyataan nomor 9 terlihat bahwa nilai presentase yang diperoleh adalah sebesar 
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80,67% dengan mayoritas responden yang menyatakan setuju sebesar 43,33%, 

bahwa responden beranggapanbahwa karyawan merasa senang jika mendapatkan 

pujian dari hasil pekerjaan karyawan, untuk pernyataan nomor 10 terlihat bahwa 

nilai presentase yang diperoleh adalah sebesar 71% dengan mayoritas responden 

yang menyatakan setuju sebesar 31,67%, bahwa responden beranggapanbahwa 

insentif yang diberikan memberikan karyawan semangat untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan untuk pernyataan nomor 11 terlihat 

bahwa nilai presentase yang diperoleh adalah sebesar 70,33% dengan mayoritas 

responden yang menyatakan setuju sebesar 31,67%, bahwa responden 

beranggapanbahwa karyawan memiliki harapan hasil pekerjaan dapat menarik 

perhatian rekan kerja dan atasan. 

 

Tabel 5.22 

Rekapitulasi Tanggapan Karyawan Mengenai Variabel Motivasi 

No Indikator 
Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

 

Mean 

Skor 

Kategori 

1 Motivasi Internal 1539 2100 73,28 3,66 Baik 

2 Motivasi Eksternal 899 1200 74,92 3,74 Baik 

Total 2438 3300 74,1 3,70 Baik 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.22 di atas, diperoleh informasi bahwa total skor aktual 

yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel 

motivasi adalah sebesar 2438 dan skor ideal sebesar 3300, sedangkan nilai total 

persentase yang diperoleh adalah sebesar 74,1% dan nilai mean skor sebesar 

3,70termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa motivasi yang 

dimiliki olehkaryawan diPT. DSS Tanggerang termasuk ke dalam kategori baik. 

 

5.1.4 Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

5.1.4.1 Analisis Koefisien Determinasi Secara Parsial Variabel Pelatihan dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap 
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variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R2 

dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya. Di bawah ini 

akan disajikan hasil pengujian koefesien determinasi yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.23 

Koefisien Determinasi Simultan 

 

 

 

 

 

 
Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Berdasarkan hasil pengujian koefesien determinasi pada tabel 5.23 di atas, 

menunjukkan bahwa nilai R2 sebesar 0,651 yang berarti bahwa variabilitas 

variabel dependen yaitu kinerja karyawanyang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen yaitu variabel pelatihandan motivasi kerja dalam penelitian ini adalah 

sebesar 65,1%, sedangkan sisanya sebesar 34,9% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain di luar model penelitian. 

 

4.1.4.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji F adalah uji kelayakan model (goodness of fit) yang harus dilakukan 

dalam analisis regresi linear. Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian hipotesis 

simultan yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,807a ,651 ,638 ,37140 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Pelatihan 

b. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 
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Tabel 5.24 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 14,644 2 7,322 53,082 ,000b 

Residual 7,863 57 ,138   

Total 22,507 59    

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

b. Predictors: (Constant), Motivasi, Pelatihan 

Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji f) pada tabel 5.24 diatas, didapat 

nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil 

dari significance level 0,05 (5%), yaitu 0,000<0,05. Selain itu dapat dilihat juga 

dari hasil perbandingan antara fhitung dan ftabel yang menunjukan nilai fhitung sebesar 

53,082 sedangkan Ftabel sebesar 3,16. Dari hasil tersebut terlihat bahwa fhitung>ftabel 

yaitu 53,082 >3,16, maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, artinya secara 

bersama-sama atau secara simultan variabel pelatihan dan motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. 

 

5.1.4.3 Gambaran Mengenai Variabel Kinerja Karyawan 

Variabel kinerja karyawan terdiri dari 10 butir pernyataan yang terbagi ke 

dalam 5 indikator yaitu indikator jumlah pekerjaanyang terdiri dari 3 pernyataan, 

indikator kualitas pekerjaan yang terdiri dari 2 pernyataan, indikator ketepatan 

waktu yang terdiri dari 2 pernyataan,indikator kehadiran yang terdiri dari 2 

pernyataan dan indikator kemampuan kerja sama yang terdiri dari 2 

pernyataan.Berikut ini akan disajikan dan dijelaskan kecenderungan jawaban dari 

responden terhadap variabel kinerja karyawan yang terdiri dari indikator jumlah 

pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran dan kemampuan kerja 

samadengan pendekatan distribusi frekuensi dan persentase: 

1. Jumlah Pekerjaan 

Berikut disajikan dalam tabel 5.25 mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang diajukan untuk mengukur variabel kinerja karyawan melalui 
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indikator jumlah pekerjaan. Indikator jumlah pekerjaanterdiri dari 2 butir 

pernyataan yaitu: 

Tabel 5.25 

Tanggapan Karyawan Mengenai Indikator Jumlah Pekerjaan 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

1 Saya memiliki 

pengetahuan, 

keterampilan dan 

kemampuan yang sesuai 

dengan pekerjaan yang 

saya kerjakan 

F 8 12 19 13 8 

179 300 59,67 2,98 

% 13,33 20 31,67 21,67 13,33 

   2 Saya mampu 

menyelesaikan pekerjaan 

yang sesuai dengan 

target perusahaan 

F 4 7 22 16 11 

157 300 52,33 2,62 
% 6,67 11,67 36,67 26,67 18,33 

Total Skor 
F 12 19 41 29 19 

336 600 56 2,80 
% 10 15,83 34,17 24,17 15,83 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.15, dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan yang membentuk indikator 

jumlah pekerjaan adalah sebesar 56% dengan mean skor 2,80termasuk ke dalam 

kategori cukup baik. Apabila dilihat dari pernyataan yang membentuk indikator 

jumlah pekerjaan, untuk pernyataan nomor 1 terlihat bahwa nilai persentase yang 

diperoleh adalah sebesar 59,67% dengan mayoritas responden yang menyatakan 

setuju sebesar 20%, bahwa responden beranggapan bahwa karyawan cukup 

memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang 

dikerjakan.Untuk pernyataan nomor 2 terlihat bahwa nilai persentase yang 

diperoleh adalah sebesar 52,33% dengan mayoritas responden yang 

menyatakancukup setuju sebesar 36,67%, bahwa responden beranggapan 

karyawan cukup mampu menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan target 

perusahaan.  

 

2. Kualitas Pekerjaan 

Berikut disajikan dalam tabel 5.26 mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang diajukan untuk mengukur variabel kinerja karyawan melalui 
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indikator kualitas pekerjaan. Indikator kualitas pekerjaan terdiri dari 2 butir 

pernyataan yaitu: 

Tabel 5.26 

Tanggapan Karyawan Terhadap Indikator Kualitas Pekerjaan 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

3 Saya mampu menghasilkan 

pekerjaan yang memiliki 

kualitas yang sesuai dengan 

standar perusahaan 

F 9 12 16 12 11 

176 300 58,67 2,93 
% 15 20 26,67 20 18,33 

4 Saya mampu menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan 

syarat dalam pekerjaan 

F 11 9 19 13 8 
182 300 60,67 3,03 

% 18,33 15 31,67 21,67 13,33 

Total Skor 
F 20 21 35 25 19 

358 600 59,67 2,98 
% 16,66 17,5 29,17 20,83 15,83 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.26 dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang membentuk 

indikator kualitas pekerjaan sebesar 59,67% dengan mean skor 2,98 termasuk ke 

dalam kategori cukup baik. Apabila dilihat dari masing-masing pernyataan yang 

membentuk indikator kualitas pekerjaan, untuk pertanyaan nomor 3 terlihat bahwa 

nilai persentase yang diperoleh adalah sebesar 58,67% dengan mayoritas 

responden menyatakan cukup setuju sebanyak 26,67% bahwa responden 

beranggapan karyawan cukup mampu menghasilkan pekerjaan yang memiliki 

kualitas yang sesuai dengan standar perusahaan.Untuk pernyataan nomor 4terlihat 

bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah sebesar 60,67% dengan mayoritas 

responden yang menyatakancukup setuju sebesar 31,67%, bahwa responden 

beranggapan karyawan cukup mampu menyelesaikan pekerjaan yang sesuai 

dengan syarat dalam pekerjaan.  

 

3. Ketepatan Waktu 

Berikut disajikan dalam tabel 5.27 mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang diajukan untuk mengukur variabel kinerja karyawan melalui 

indikator ketepatan waktu. Indikator ketepatan waktu terdiri dari 6 butir 

pernyataan yaitu:  
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Tabel 5.27 

Tanggapan Karyawan Terhadap Indikator Ketepatan Waktu 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

5 Saya memiliki kemampuan 

untuk menyelesaikan 

pekerjaan secara tepat waktu 

F 7 11 14 15 13 
164 300 54,67 2,73 

% 11,67 18,33 23,33 25 21,67 

6 Saya memiliki kecepatan 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan sesuai target 

pimpinan 

F 9 12 18 11 10 

179 300 59,67 2,98 
% 15 20 30 18,33 16,67 

Total Skor 
F 16 23 32 26 23 

343 600 57,17 2,85 
% 13,33 19,16 26,66 21,66 19,17 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.27 dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang membentuk 

indikator ketepatan waktu sebesar 57,17% dengan mean skor 2,85 termasuk ke 

dalam kategoricukup baik. Apabila dilihat dari masing-masing pernyataan yang 

membentuk indikator ketepatan waktu, untuk pertanyaan nomor 5 terlihat bahwa 

nilai persentase yang diperoleh adalah sebesar 54,67% dengan mayoritas 

responden menyatakan cukup setuju sebanyak 23,33% bahwa responden 

beranggapan mereka cukup memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan 

secara tepat waktu. Untuk pertanyaan nomor 6 terlihat bahwa nilai persentase 

yang diperoleh adalah sebesar 59,67% dengan mayoritas responden menyatakan 

cukup setuju sebanyak 30% bahwa responden beranggapan bahwa karyawan 

memiliki cukup kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai target pimpinan. 

 

4. Kehadiran 

Berikut disajikan dalam tabel 5.28 mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang diajukan untuk mengukur variabel kinerja karyawan melalui 

indikator kehadiran. Indikator kehadiran terdiri dari 2 butir pernyataan yaitu: 
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Tabel 5.28 

Tanggapan Karyawan Terhadap Indikator Kehadiran 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

7 Saya selalu hadir sesuai 

dengan waktu yang 

ditentukan oleh perusahaan 

F 8 10 21 13 8 

177 300 59 2,95 
% 13,33 16,67 35 21,67 13,33 

8 Saya selalu melakukan 

pekerjaan sesuai dengan jam 

kerja yang ditentukan oleh 

perusahaan 

F 10 14 18 11 7 

189 300 63 3,15 
% 16,67 23,33 30 18,33 11,67 

Total Skor 
F 18 24 39 24 15 

366 600 61 3,05 
% 15 20 32,5 20 12,5 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.28 dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang membentuk 

indikator kehadiran sebesar 61% dengan mean skor 3,05 termasuk ke dalam 

kategori cukupbaik. Apabila dilihat dari masing-masing pernyataan yang 

membentuk indikator kehadiran, untuk pertanyaan nomor 7 terlihat bahwa nilai 

persentase yang diperoleh adalah sebesar 59% dengan mayoritas responden 

menyatakan cukup setuju sebanyak 35% bahwa responden beranggapan mereka 

tidak selalu hadir secara tepat waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Untuk 

pertanyaan nomor 8 terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah sebesar 

63% dengan mayoritas responden menyatakan cukup setuju sebanyak 30% bahwa 

karyawan tidak selalu melakukan pekerjaan yang sesuai dengan jam kerja yang 

ditentukan oleh perusahaan. 

 

5. Kemampuan Kerja Sama 

Berikut disajikan dalam tabel 5.29 mengenai rekapitulasi tanggapan 

responden yang diajukan untuk mengukur variabel kinerja karyawan melalui 

indikator kemampuan kerja sama. Indikator kemampuan kerja sama terdiri dari 2 

butir pernyataan yaitu:  
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Tabel 5.29 

Tanggapan Karyawan Terhadap Indikator Kemampuan Kerja Sama 

No Pernyataan 
Skor Tanggapan Responden Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

Mean 

Skor 5 4 3 2 1 

9 Saya selalu menghargai 

rekan kerja antar satu sama 

lain 

F 14 24 18 4 0 
228 300 76 3,80 

% 23,33 40 30 6,67 0 

10 Saya mampu untuk dapat 

bekerja sama dengan rekan 

kerja lainnya 

F 12 18 23 6 1 

214 300 71,33 3,57 
% 20 30 38,33 10 1,67 

Total Skor 
F 26 42 41 10 1 

442 600 73,66 3,68 
% 21,66 41 34,16 8,33 1,67 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 

Berdasarkan tabel 5.29 dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor 

tanggapan responden yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang membentuk 

indikator kemampuan kerja sama sebesar 73,66% dengan mean skor 3,68 

termasuk ke dalam kategori baik. Apabila dilihat dari masing-masing pernyataan 

yang membentuk indikator kemampuan kerja sama, untuk pertanyaan nomor 9 

terlihat bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah sebesar 76% dengan 

mayoritas responden menyatakan setuju sebanyak 40% bahwa karyawan selalu 

menghargai rekan kerja antar satu sama lain. Untuk pertanyaan nomor 10 terlihat 

bahwa nilai persentase yang diperoleh adalah sebesar 71,33% dengan mayoritas 

responden menyatakan setuju sebanyak 42% bahwa karyawan mampu untuk dapat 

bekerja sama dengan rekan kerja lainnya. 

 

Tabel 5.30 

        Rekapitulasi Tanggapan Karyawan Mengenai Variabel Kinerja 

Karyawan 

No Indikator 
Skor 

Aktual 

Skor 

Ideal 
% 

 

Mean 

Skor 

Kategori 

1 Jumlah pekerjaan 336 600 56 2,80 Cukup Baik 

2 Kualitas pekerjaan 358 600 59,67 2,98 Cukup Baik 

3 Ketepatan waktu 343 600 57,17 2,85 Cukup Baik 

4 Kehadiran 366 600 61 3,05 Cukup Baik 

5 Kemampuan kerja sama 442 600 73,66 3,68 Baik 

Total 1845 3000 61,5 3,07 
Cukup 

Baik 

Sumber : Hasil olah data penelitian, 2019 
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Berdasarkan tabel 5.30 di atas, diperoleh informasi bahwa total skor aktual 

yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel 

kinerja karyawan adalah sebesar 1845 dan skor ideal sebesar 3000, sedangkan 

nilai total persentase yang diperoleh adalah sebesar 61,5% dan nilai mean skor 

sebesar 3,07 termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukan bahwa 

kinerja yang ditunjukan oleh karyawan di PT. DSS Tanggerang termasuk ke 

dalam kategori cukup baik. 

 

5.1.5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

5.1.5.1 Hasil Pengujian Validitas 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang 

dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. 

Dalam pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan yang 

telah diterapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang telah ada. 

Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden 

dari setiap pertanyaan. Nilai r hitung dibandingkan dengan r tabel, apabila r hitung 

> r tabel maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. Berdasarkan uji 

validitas yang dilakukan terhadap pertanyaan kuesioner dari variabel 

pelatihanadalah sebagai berikut : 

Tabel 5.31 

Hasil Uji Validitas Variabel Pelatihan 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

P1X1 ,479 0,254 Valid 

P2X1 ,414 0,254 Valid 

P3X1 ,304 0,254 Valid 

P4X1 ,634 0,254 Valid 

P5X1 ,528 0,254 Valid 

P6X1 ,412 0,254 Valid 

P7X1 ,512 0,254 Valid 

P8X1 ,479 0,254 Valid 

P9X1 ,350 0,254 Valid 

Sumber: SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 
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Hasil uji validitas dari variabel pelatihan menunjukan bahwa nilai R hitung 

setiap butir pernyataan dengan total skor hitung lebih besar dari 0,254 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan yang digunakan  adalah  valid  

dan  dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 

Tabel 5.32 

Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

M1X2 ,486 0,254 Valid 

M2X2 ,541 0,254 Valid 

M3X2 ,598 0,254 Valid 

M4X2 ,527 0,254 Valid 

M5X2 ,511 0,254 Valid 

M6X2 ,590 0,254 Valid 

M7X2 ,531 0,254 Valid 

M8X2 ,555 0,254 Valid 

M9X2 ,593 0,254 Valid 

M10X2 ,690 0,254 Valid 

M11X2 ,592 0,254 Valid 

Sumber: SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Hasil uji validitas dari variabel motivasi kerja menunjukan bahwa nilai R 

hitung setiap butir pernyataan dengan total skor hitung lebih besar dari 0,254 

sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan yang digunakan  

adalah  valid  dan  dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 

 

Tabel 5.33 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan 

Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

KK1Y ,450 0,254 Valid 

KK2Y ,666 0,254 Valid 

KK3Y ,795 0,254 Valid 

KK4Y ,625 0,254 Valid 

KK5Y ,566 0,254 Valid 

KK6Y ,612 0,254 Valid 

KK7Y ,416 0,254 Valid 

KK8Y ,605 0,254 Valid 

KK9Y ,477 0,254 Valid 
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KK10Y ,490 0,254 Valid 

Sumber: SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Hasil uji validitas dari variabel kinerja karyawan menunjukan bahwa nilai 

R hitung setiap butir pernyataan dengan total skor hitung lebih besar dari 0,254 

sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan yang digunakan  

adalah  valid  dan  dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 

5.1.5.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas menggunakan SPSS, langkah yang ditempuh yaitu 

sama dengan langkah pengujian validitas, karena output keduanya bersamaan 

muncul. Kuesioner dinyatakan reliabel jika cronbach’s alpha> 0,60. Berikut ini 

adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program software SPSS v20. 

Tabel 5.34 
Hasil Uji Reliabilitas 

Sumber: Hasil olah data SPSS (Statistic Program for Social Science) 20 

Berdasarkan hasil pengujian,maka hasil pengujian menunjukkan bahwa 

semua instrument penelitian adalah reliabel. Hal ini dapat dilihat bahwa penelitian 

ini mempunyai alpha yang lebih dari 0,600. 

 

 

 

 

 

No Variabel Cronbach's Alpha Batas Kritis Keterangan 

1  Pelatihan (X1) 0,774 0,600 Reliabel 

2 Motivasi (X2) 0,867 0,600 Reliabel 

3 Kinerja Karyawan (Y) 0,860 0,600 Reliabel 
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5.1.6 Uji Asumsi Klasik 

5.1.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model sebuah 

regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya terdistribusi 

secara normal. Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian 

normalitasmenggunakan uji kolmogrov smirnov yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.35 

Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 Berdasarkan tabel 5.35 di atas, menunjukan bahwa besarnya nilai  

kolmogrov smirnov adalah 0,675 dengan nilai signifikansi 0,752. Oleh karena nilai 

signifikansi yang dihasilkan oleh kolmogrov smirnov lebih dari atau 5% (taraf 

nyata signifikansi penelitian) yaitu (0,752>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa 

H0 diterima atau data residual berdistribusi normal, dengan kata lain model regresi 

layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. 

 

5.1.6.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna 

antara satu variabel bebas lain. Uji ini dilakukan dengan menggunakan VIF 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,36505519 

Most Extreme Differences 

Absolute ,087 

Positive ,054 

Negative -,087 

Kolmogorov-Smirnov Z ,675 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,752 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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dengan kriteria, jika niali tolerance < 0,10 dan nilai VIF suatu variabel bebas >10, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut terjadi multikolinearitas. 

Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian multikolineritasmenggunakan uji 

yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 5.36 

Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Pelatihan ,380 2,629 

 Motivasi  ,380 2,629 

a. Dependent Variable: Kinerja_Karyawan 

Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 

Berdasarkan tabel 5.36 hasil uji multikolineritas di atas dapat diketahui 

bahwa nilai tolerance dari variabel independen menunjukan nilai lebih dari 0,1 

dan nilai VIF menunjukan nilai tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam 

model regresi. 

 

5.1.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot. Di bawah ini akan 

disajikan hasil pengujian heteroskedastisitas mengunakan grafik scatterplot yaitu 

sebagai berikut 
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Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Gambar 5.1 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari hasil pengujian scatter plot pada Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa 

tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 sampai di atas 

0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hetersokedastisitas 

pada model regresi. 

 

5.2.  Pembahasan 

5.2.1 Gambaran Pelatihan Pada PT. DSS Tanggerang 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelatihanmenunjukan bahwa nilai 

total skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang 

membentuk variabel pelatihanadalah sebesar 1954 dan skor ideal sebesar 2700, 

sedangkan nilai total persentase yang diperoleh adalah sebesar 72,53% dan nilai 

mean skor sebesar 3,62 termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa 

pelatihan yang diberikan olehPT. DSS Tanggerang termasuk ke dalam kategori 

baik. Pelatihanyang terdiri dari indikator instruktur, peserta, materi, metode dan 

tujuan. 
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Dari kelima indikator tersebut menunjukan bahwa indikator materi dan 

indikator materimenunjukan nilai mean skor terendah dibawah nilai rata-rata 

mean skor jika dibandingkan dengan indikator peserta, tujuan dan instruktur. Jika 

dilihat dari jawaban responden untuk beberapa pernyataan yang menunjukan 

masih adanya responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju pada 

pernyataan di masing-masing pernyataan di indikator-indikator pada variabel 

pelatihan. Artinya, meskipun pelatihan yang ditunjukan olehkaryawan diPT. DSS 

Tanggerang termasuk ke dalam kategori baik, namun masih menunjukan adanya 

kelemahan pada pelatihandi PT. DSS Tanggerang yang masih harus diperbaiki. 

Hal tersebut berkaitan dengan indikator peserta dengan pernyataan 

setujukah anda perusahaan melakukan seleksi ketika memilih peserta yang akan 

mengikuti pelatihan yang memiliki skor terendah. Hal ini dirasa karena tidak 

semua karyawan dapat mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh 

perusahaan sehingga terjadi kecemburuan sosial antar karyawan sehingga 

karyawan merasa tidak setuju apabila perusahaan melakukan seleksi kepada 

karyawan – karyawan yang dianggap layak untuk mengikuti yang diselenggarakan 

oleh pihak perusahaan. 

 

5.2.2 Gambaran Motivasi Pada PT. DSS Tanggerang 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai motivasimenunjukan bahwa nilai 

total skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang 

membentuk variabel motivasi adalah sebesar 2438 dan skor ideal sebesar 3300, 

sedangkan nilai total persentase yang diperoleh adalah sebesar 74,1% dan nilai 

mean skor sebesar 3,70termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa 

motivasi yang dimiliki olehkaryawan diPT. DSS Tanggerang termasuk ke dalam 

kategori baik.Motivasi terdiri dari indikator motivasi internal dan motivasi 

eksternal. 

Dari kedua indikator tersebut menunjukan bahwa indikator motivasi 

internal merupakan indikator yang memilikinilai mean skor terendah dibawah 

nilai rata-rata mean skor jika dibandingkan dengan indikator motivasi eksternal. 

Jika dilihat dari jawaban responden untuk beberapa pernyataan yang menunjukan 
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masih adanya responden yang menjawabtidak setuju dan sangat tidak setuju pada 

pernyataan di masing-masing pernyataan di indikator-indikator pada variabel 

motivasi. Artinya, meskipun motivasi yang dimiliki oleh karyawan diPT. DSS 

Tanggerang termasuk ke dalam kategori baik, namun masih menunjukan adanya 

kelemahan pada motivasi karyawan pada PT. DSS Tanggerang yang masih harus 

diperbaiki. 

Hal tersebut berkaitan dengan indikator motivasi internal dengan 

pernyataan saya dapat melaksanakan tugas dengan target yang jelas yang 

memiliki skor terendah. Hal ini dikarenakan tidak semua karyawan PT. DSS 

Tanggerang mampu untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan 

yang sesuai dengan target perusahaan sehingga pekerjaan karyawan karyawan 

akan semakin menumpuk karena tidak tercapainya target pekerjaan yang dapat 

diselesaikan oleh karyawan dan akan menganggu jalannya roda perusahaan. 

 

5.2.3 Gambaran Kinerja Karyawan Pada PT. DSS Tanggerang 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja karyawan menunjukan 

bahwa nilai total skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan 

yang membentuk variabel kinerja karyawan adalah sebesar 1845 dan skor ideal 

sebesar 3000, sedangkan nilai total persentase yang diperoleh adalah sebesar 

61,5% dan nilai mean skor sebesar 3,07termasuk dalam kategori cukup baik. Hal 

ini menunjukan bahwa kinerja yang ditunjukan oleh karyawan di PT. DSS 

Tanggerang termasuk ke dalam kategori cukup baik.Kinerja karyawan terdiri dari 

indikator jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, dan 

kemampuan kerja sama. 

Dari kelima indikator tersebut menunjukan bahwa indikator jumlah 

pekerjaan, ketepatan waktu dan kualitas pekerjaan menunjukan nilai mean skor 

terendah dibawah nilai rata-rata mean skor jika dibandingkan dengan, indikator 

kehadiran dan kemampuan kerja sama. Jika dilihat dari jawaban responden untuk 

beberapa pernyataan yang menunjukan masih adanya responden yang menjawab 

tidak setuju dan sangat tidak setuju pada pernyataan di masing-masing pernyataan 

di indikator-indikator pada variabel kinerja karyawan. Artinya, hal ini 
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menunjukan bahwa kinerja karyawanyang ditunjukan oleh karyawan di PT. DSS 

Tanggerang termasuk ke dalam kategori cukup baik, namun masih menunjukan 

adanya kelemahan pada kinerja karyawan di dalam organisasi yang masih harus 

diperbaiki. 

Hal tersebut berkaitan dengan indikator ketepatan waktu dengan 

pernyataan saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan secara 

tepat waktuyang memiliki skor terendah. Hal ini dikarenakan masih terdapat 

beberapa karyawan yang tidak mampu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan 

secara tepat waktu sehingga kinerja yang karyawan berikan akan terus mengalami 

penurunan karena beban kerja yang dimiliki oleh karyawan akan terus mengalami 

penambahan diakibatkan karena jumlah pekerjaan yang semakin menumpuk. 


