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ABSTRAK 

 

Penelitian berdasarkan pada kondisi kinerja karyawan dari waktu kewaktu 

yang semakin luas, sehingga perusahaan harus membuka strategi baru dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawan. Adapun yang menjadi 

masalah penelitian ini adalah pengaruh pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divisi Regional 

III Palembang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh masing-masing 

variabel : pelatihan (X1), motivasi (X2), lingkungan kerja (X3), dan kinerja 

karyawan (Y).  

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan menyebar kuesioner terhadap 

60 responden karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divisi Regional III 

Palembang dengan teknik pengambilan sampel jenuh, kemudian dilakukan 

analisis terhadap kuesioner meliputi uji validitas dan reliabilitas.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pelatihan, motivasi dan 

lingkungan kerja secara keseluruhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan dan secara persial motivasi tidak berpengeruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divisi 

Regional III Palembang. 

 

Kata kunci: Pelatihan, Motivasi, Lingkungan Kerja dan Kinerja 

Karyawan 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOTTO 

Waktu adalah uang, semakin pandai kita bisa memanfaatkan waktu, maka pada 

waktunya kita bisa meraih kesuksesan. Sebesar apapun cobaan yang dihadapi, 

harus tetap tenang dan sabar. 

 

Persembahan 

Ku persembahkan Untuk: 

 Kedua Orang Tua ku , (Maswan, Hopsina (Almh)dan ibu Dewi Melati) 

yang tiada henti memberikan dukungan materil, semangat dan do’a yang 

tulus. 

 Untuk  ibu Hopsina (Almh) dan kakak Ali Sirin (Alm)kandung yang 

telah mendahului kami.  

 Untuk Adik dan kakak tercinta, hela wati, sutar, har ledi, sugiarti,  

sumarni, mentri, susilawati, dora, siti hartina dan rana rani yang selalu 

memberikan dukungan, semangat dan doa yag tulus 

 Untuk Puput Anggraini, budi, hestin dan teman seperjuangan terkhusus 

eki 3. 2014 yg tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu 

 Almamater biru yang kubanggakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB—LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan  RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 

22 Januari 1988.  

A. Konsonan Tunggal   

Huruf Arab Nama  Latin Huruf Keterangan 

 Alief - tidak  dilambangkan ا

 - Ba>‟ B ب

 - Ta>‟ T ث

 S|a>‟ S| s dengan titik di atas ث

 - Ji>m J ج

 H{a>‟ H{ h dengan titik di bawah ح

 - Kha>‟ Kh خ

 - Da>| D د

 Z|a>| Z| z dengan titik di atas ذ

 - Ra>‟ R ر

 - Za>‟ Z ز

 - Si>n S س

 - Syi>n Sy ش

 S{a>d S{ s dengan titik di bawah ص

 D{a>d D{ d dengan titik dibawah ض

 T{a>‟ T{ t dengan titik di bawah ط

 Z{a>‟ Z{ z dengan titik di bawah ظ

 Ain „ koma terbalik di atas` ع

 - Gain G غ

 - Fa>‟ F ف

 - Qa>f Q ق

 - Ka>f K ك

 - La>m L ل



 

 

 - Mi>m M م

 - Nu>n N ن

 - Wa>wu W و

 - Ha>‟ H ه

 Hamzah ` Apostrof ء

 - Ya>‟ Y ي

 

B. Konsonan Rangkap   

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap  

Contoh:   

   muqaddimah :             مقدمت

   al- madī nah al- munawwarah :               ا لمدينت ا لمنورة

C. Ta>` Marbûthah  di akhir kata 

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia 

 .ditulis bi ‘ibâdah :   بِِعبَاَدة

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (ta` marbûthah sambung) 

ditulis t  

َربِّوِ بِِعبَاَدِة    : ditulis bi ‘ibâdat rabbih. 

D. Huruf  Vokal 

1. Vokal Tunggal 

a. Fathah (---) = a 

b. Kasrah (---) = i 

c. Dhammah (---) = u 

2. Vokal Rangkap 

a. (اي)    =  ay     

b.  ( ي -- )   =  îy 

c.  (او)  =  aw   

d.  ( و -- )   = ûw 



 

 

3. Vokal Panjang 

a.  (ا---)  =  a> 

b. (ي---)  =   i> 

c. (و---)   =  u> 

E. Kata Sandang 

Penulisan al qamariyyah dan al syamsiyyah menggunakan al-: 

1.   Al qamarîyah contohnya: ”الحمد“ ditulis al-ħamd 

2.   Al syamsîyah contohnya: “ النمل “ ditulis al-naml 

F. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD 

G.  Kata dalam Rangkainan Frase dan Kalimat 

1. Ditulis kata per kata, atau 

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut 

H. Daftar Singkatan 

H  =  Hijriyah 

M  =  Masehi 

hal. =  halaman 

Swt. =  subħânahu wa ta‘âlâ 

saw. =  sall Allâh ‘alaih wa sallam 

QS  =  al-Qur`ân Surat 

HR  =  Hadis Riwayat 

terj. =  terjemah 

 

I. Lain-lain 

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis 

sebagaimana dalam kamus tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada perkembangan globalisasi ini, banyak perusahaan yang dituntut 

untuk dapat memaksimalkan Kinerja Karyawan yang lebih baik kerena di 

jaman Globalisasi perusahaan-perusahaan di Indonesia terus mengalami 

persaingan yang sangat ketat sehingga perusahaan harus lebih meningkatkan 

perusahaannya terutama dibagian SDM (Sumber Daya Manusia) untuk 

menghadapi persaingan yang sangat ketat. Masalah sumber daya manusia 

menjadi perhatian yang sangat penting bagi perusahaan untuk tetap bertahan. 

Perusahaan dituntut untuk memperoleh, mengembangkan SDM yang 

berkualitas. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan menempuh 

beberapa cara misalnya melalui pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi 

yang layak, pemberian motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif.
1
 

Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan aset yang harus 

ditingkatkan secara efektif dan efisien sehingga akan terwujud kinerja yang 

optimal, untuk mencapai tujuan organisasi dalam ini perusahaan harus mampu 

menciptakan situasi dan kondisi yang mendorong dan memungkinkan 

karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan secara 

optimal, khususnya dalam hal kinerja. 

                                                           
1
 Iwan Budi Santoso. Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Motivasi dan 

Kompensasi Pada Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jamber. 

Skripsi.2011.(tidak diterbitkan) 
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Untuk meningkatkan keterampilan karyawan, manajemen umumnya 

berpikir sederhana, yakni dengan melatih melalui kursus-kursus keterampilan 

atau pendidikan yang lain. Hal demikian juga tidaklah salah, tetapi seseorang 

bisa terampil melakukan sesuatu dapat diperoleh dari mana saja, misal dari 

teman sejawatnya yang selalu berinteraksi dengannya, bakatnya, bahkan dari 

lingkungan kerjanya. Dengan demikian banyak hal dapat ditempuh oleh 

manajemen untuk meningkatkan kemampuan kerja karyawan. 

SDM merupakan peranan penting bagi suatu Organisasi yang 

mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya. Oleh karna itu SDM perlu 

mendapatkan Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja yang layak untuk 

dapat bekerja dengan lebih baik sehingga tercapai kinerja yang baik pula. 

Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya Organisasi atau 

Perusahaan dalam mencapai tujuan.
2
 Selain itu tinggi rendahnya Motivasi dan 

Lingkungan kerja karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional III Palembang dalam meningkatkan kinerjanya dapat mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pelatihan. Peneliti ini dibuat 

untuk meneliti ketiga hal tersebut, yaitu pelatihan, motivasi dan lingkungan 

kerja karyawan. Sejauh mana pengaruh pelatihan, motivasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional III Palembang.  

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan merupakan suatu hal 

                                                           
2
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 3 
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yang sangat penting dalam upaya Perusahaan untuk mencapai tujuannya”
3
. 

Menurut Mangkunegara "Kinerja keryawan (Prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”.
4
 

Pelatihan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan 

meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam 

waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada 

praktik dari pada teori. Pelatihan bersifat spesifik, praktik dan segera. Suatu 

pelatihan berupaya menyiapkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan 

yang dihadapi. Seiring terjadi strategi organisasi dapat menciptakan kebutuhan 

akan pelatihan. Pelatihan sangat penting bagi karyawan baru maupun karyawan 

yang sudah lama.
5
 

Motivasi berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang 

menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Dalam bahasa inggris, sering 

disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian motif, penimbulan 

motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan 

dorongan. Motivasi adalah dorongan yang dimiliki individu untuk melakukan 

tindakan tertentu berdasarkan kebutuhannya.
6
 

                                                           
3
Veithzal Rivai Zainal, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari 

Teori ke Praktik. 2009, hlm 309 
4
 Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm 9 

5
 Veithzal Rivai Zainal, dkk. Opcit, .hlm 169 

6
 W.F Cascio, Managing Human Resources – Productivity Quality of Work Life, profit. 

Edisi ke – 5. (United States : McGraw-Hill, 2012) hlm. 95 
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Lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang 

ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
7
 Menurut sedarmayanti, lingkungan 

kerja ada dua yaitu lingkungan kerja fisik dan nonfisik. Lingkungan kerja fisik 

adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja 

yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Sedangkan lingkungan kerja nonfisik adalah semua keadaan yang 

terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan, 

maupun dengan bawahan. 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi. Maka 

dari itu pelatihan dan pengembangan karyawan baru ataupun lama dalam 

perusahaan adalah salah satu kegiatan dalam rangka menyesuaikan diri dengan 

perubahan dan perkembangan keryawan. Karyawan adalah hal yang penting 

bagi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dan 

perencanaan tujuan di masa mendatang. Karena setiap individu yang berada 

didalam perusahaan diharapkan dapat tercapai dengan baik dengan hasil 

pekerjaan yang dikerjakan. 

Hal tersebut merupakan tantangan bagi para senior Manajer sebagai 

pihak yang langsung berhubungan dengan para karyawan untuk menciptakan 

pekerja yang handal, agar kepercayaan dan kepuasan konsumen dapat tercapai. 

Seorang senior Manajer harus memiliki kemampuan memotivasi dan 

                                                           
7
 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 118 
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mempengaruhi para bawahannya dengan pengaruh yang positif. Karena dalam 

perusahaan transportasi, keselamatan, kepercayaan dan kepuasan pelanggan 

adalah hal yang sifatnya wajib untuk dicapai. 

Hubungan antar karyawan dengan atasan akan berpengaruh terhadap 

kinerja mereka, Dalam perusahaan ini para karyawan memiliki latar belakang 

pendidikan yang berbeda-beda tetapi mempunyai satu kesamaan yaitu 

semangat yang tinggi dalam bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Dengan perbedaan tersebut dibutuhkan kemampuan beradaptasi dengan baik 

agar dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang berguna yang baik 

dan komunikasi yang baik. Sementara itu, sumber daya manusia dalam 

melaksanakan tugasnya tentu dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang ada atau 

biasa disebut iklim organisasi atau perusahaan. 

Muh. Yamin Noch (2008) melakukan sebuah penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pelatihan Kerja, Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan (Study kasus pada Kantor Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian)”. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa pelatihan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara signifikan karena t hitung 3,107 

> t tabel 1,6860; lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja, karena t hitung 0,788 < t tabel 1,6860; motivasi kerja memiliki 

pengaruh terhadap kinerja secara signifikan karena t hitung 4,029 > t tabel 

1,6860. 

Sevvy Yosa dan Zunaidah (2013) melakukan penelitian serupa dengan 

judul “Analisis Pengaruh Pelatihan, motivasi dan pembagian tugas terhadap 
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kinerja karyawan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) cabang 

palembang”. pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa pelatihan 

karyawan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan karena  t 

hitung -1,393 < t tabel 1,9840. Motivasi tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan karena t hitung -1,16 < t tabel 1,9840. 

Sedangkan variabel pembagian tugas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan karena t hitung 6,73 > t tabel 1,9840. 

Dzatmiati Sari (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Motivasi, Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap kinerja karyawan (Stady 

kasus pada Direktorat Anggaran II – Direktorat Jendral Anggaran Kementrian 

Keuangan). Pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa Motivasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan karena t 

hitung 2,484 > t tabel 1,986. Pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan karena t hitung 4,339 > t tabel 1,986. Lingkungan 

Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan karena 

t hitung 5,633 > t tabel 1,986. 

Penelitian diatas menunjukkan bahwa pelatihan, motivasi dan 

lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan, sedangkan pada penelitian yang lain menyatakan bahwa pelatihan, 

motivasi dan lingkungan kerja memiliki pengaruh positif. Hal ini membuat 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa pada PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang tentang pengaruh pelatihan, 

motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Perusahaan ini 
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adalah lembaga jasa transportasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan 

memiliki integritas. 

Namun demikian, dalam upaya menciptakan kinerja karyawan PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang nampaknya 

masih terdapat banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Kondisi yang belum ideal kadang sering terjadi didalam 

perusahaan. Sehingga dapat mengakibatkan kinerja karyawan menurun yang 

disebabkan pelatihan karyawan kurang di tingkatkan, motivasi karyawan yang 

rendah dalam mengerjakan pekerjaan dan lingkungan kerja yang kurang 

memadai sehingga pekerjaan karyawan tidak dapat terselesaikan sesuai dengan 

yang direncanakan dan kurang tepat waktu. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelatihan, motivasi 

dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Pengaruh Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divisi Regional III Palembang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang ? 
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2. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang ? 

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang ? 

4. Bagaimana pengaruh secara simultan pelatihan, motivasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divisi Regional III Palembang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pelatihan, motivasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang. 

 

D. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas Empat Variabel dari 

Kinerja, Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat, yaitu: 

1. Manfaat bagi Akademisi 

a) Mahasiswa 

Sebagai bahan untuk melakukan kajian dan diskusi mengenai 

pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan . 

b) Dosen 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan para 

pendidik (dosen) agar bisa membina anak didiknya (mahasiswa) untuk 

belajar dan menyeselasikan skripsinya. Karna sebelum memasuki 

dunia kerja pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja itu sangat lah 

penting. 

c) Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan 

pemahaman penulis dalam bidang penelitian mulai dari pengumpulan 

data, pengelola data hingga penyajian dalam bentuk skripsi. 

2. Manfaat Praktisi 

a) Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan  sumber 

daya manusia khususnya bagian pelatihan, motivasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 
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b) Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan 

informasi seputar kampus yang dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi yang lengkap dan terpercaya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

BAB I : Pendahuluan 

Menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teoritik dan Pengembangan Hipotesis 

Menguraikan tentang Landasan Teori berdasarkan literature dan Teori-teori 

yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti, kerangka pikir teoritis serta 

hipotesis penelitian yang akan diuji. 

BAB III : Metode Penelitian 

Menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data, tempat penelitian, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, 

instrumen penelitian (uji validitas dan reliabilitas) dan metode analisis data. 

BAB IV : Hasil Penelitian berisikan 

Penjelasan tentang Objek penelitian, karakteristik responden, data deskriptif, 

analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V : Penutup 

Kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kinerja 

1. Pengertian Kinerja  

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang 

di capai oleh seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.
8
 Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana 

pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja.
9
 Kinerja atau prestasi 

kerja adalah sebagai hasil atau apa yang keluar dari sebuah pekerjaan dan 

kontribusi mereka pada organisasi.
10

 Kinerja adalah proses melalui 

kegiatan-kegiatan karyawan dan hasil yang diperolehnya sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai organisasi atau perusahaan.
11

 

Menurut Agus W. Smith Kinerja merupakan hasil dari suatu 

proses yang dilakukan manusia. Karyawan yang memiliki level kinerja 

yang tinggi merupakan karyawan yang produktivitas kerjanya tinggi, 

begitupun sebaliknya. karyawan yang memiliki level kinerja yang tidak 

                                                           
8
 Anwar P Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 67 
9
 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007) hlm. 67 

10
 Achmad S Ruky, Sistem Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2001), hlm. 16 
11

Syafaruddin Alwy, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi keunggulan 

Kompetitif, (Yogyakarta: BPFE, 2001) vol 4, hlm. 179 
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sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka karyawan tersebut 

merupakan karyawan yang tidak produktif.
12

 Perusahan yang dinamis 

akan selalu meningkatkan produktivitas melelui konsistensi kinerja 

karyawan. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah proses tentang bagaimana 

pekerjaan berlangsung dengan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

sebagai kontribusi bagi organisasi atau perusahaan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. 

Islam mengajarkan umatnya untuk mengisi hidupnya dengan 

bekerja dan tidak membiarkan waktunya terbuang percuma dan Islam 

juga menganjurkan umatnya untuk berproduksi dan berperan dalam 

berbagai bentuk aktivitas. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-

Taubah ayat 105. 

                   

                   
13

 

 

Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang 

telah kita kerjakan. Yang paling unik dari ayat ini adalah penegasan 

Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Sebab kalau 

                                                           
12

 Suwatno dan Donni Juli Priansa, manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan 

Bisnis, Bandung : Alfabeta, 2013, hlm. 196 
13

 Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang 

mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah 

kamu kerjakan. 
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motivasi bekerja tidak benar, Allah akan membalas dengan cara memberi 

azab. 

Karena bekerja merupakan kewajiban, maka tak heran jika 

Umar bin Khaththab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar 

keluar untuk mencari nafkah, umar tak suka melihat orang yang pada 

siang hari tetap asyik duduk di masjid, sementara sang mentari sudah 

terpancar bersinar.
14

 

Akan tetapi perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan Ayat di 

atas adalah orang yang bekerja sesuai ajaran Islam. Bekerja pada jalur 

halal dan bukan bekerja dengan pekerjaan yang di haramkan oleh Allah. 

Allah Subhaanahu Wa Ta‟ala telah membentangkan bumi dan langit ini 

adalah sebagai karunia yang teramat besar untuk seluruh umat manusia. 

Memakmurkan bumi ini dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja 

ikhlas, agar pintu keberkahan mengalir ke segala penjuru bumi ini. 

 

2. Indikator Kinerja 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 

lima indikator yaitu.15 

a. Kualitas.  

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemempuan karyawan. 

                                                           
14

Jejak kebaikan.Wordpress.com.12-06.2014 
15

 Drs. Bintoro, M.T. dan Drs. Daryanto, Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan, 

Yogyakarta : Gava Media, 2015. Hlm. 107-108 
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b. Kuantitas.  

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

c. Ketepatan Waktu.  

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Efektivitas.  

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 

uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dengan menggunakan sumber daya.  

e. Kemandirian.  

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nntinya akan dapat 

menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu 

tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan dimana 

dia bekerja. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain 

menurut Sutermeister terdiri dari motivasi, kemampuan, pengetahuan, 

keahlian, pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, lingkungan kerja, 
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prioritas kerja, supportive boss, sikap kepribadian kondisi-kondisi fisik 

dan kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan egoistik.
16

 

 

4. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui 

apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang 

telah ditentukan atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan 

yang diharapkan.  

Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan  

untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja 

supaya dapat memperbaiki kinerja. Perlu diketahui seperti apa kinerja 

saat ini dan pengukuran hanya berkepentingan untuk mengukur apa yang 

relevan. Pengukuran kinerja yang tepat dapat dilakukan dengan cara:
17

 

a. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah 

terpenuhi 

b. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan  

c. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja 

d. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang 

perlu prioritas perhatian 

e. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas 

 

 

                                                           
16

 Drs. Bintoro, M.T. dan Drs. Daryanto, Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan, 

Yogyakarta : Gava Media, 2015. Hlm. 110-111 
17

 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007) hlm. 155 
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5. Evaluasi Kinerja  

Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan hasil kinerja atau 

prestasi kerja. Suatu proses kinerja dapat dikatakan selesai apabila telah 

mencapai suatu target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Greenberg dan Baron, evaluasi kerja dapat dipergunakan untuk 

sejumlah kepentingan organisasi. Manajemen menggunakan evaluasi 

untuk mengambil keputusan tentang sumber daya manusia. Evaluasi 

memberikan masukan untuk keputusan penting seperti promosi, mutasi 

dan pemberhentian. 
18

 

 

6. Penilaian kinerja 

Penilaian kinerja merupakan suatu proses untuk penetapan 

pemahaman bersama tentang apa yang akan dicapai dan suatu 

pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan orang dengan cara 

peningkatan dimana peningkatan tersebut akan dicapai didalam waktu 

yang singkat ataupun lama. 

Penilaian prestasi kerja karyawan adalah penilaian yang 

sistematik terhadap penampilan kerja mereka sendiri dan potensi 

karyawan dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan 

perusahaan. Dalam penilaian prestasi kerja, sasaran yang menjadi objek 

penilaian antara lain kecakapan dan kemampuan dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan, penampilan dalam pelaksanaan tugas, cara 

                                                           
18

 Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007) hlm. 225 
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membuat laporan atas pelaksanaan tugas, ketegaran jasmani maupun 

rohaninya selama bekerja, dan sebagainya.
19

 

 

B. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka persaingan ini organisasi atau perusahaan harus 

memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk 

menjalankan perusahaan tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri 

sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tangguh membentuk 

suatu sinergi. Dalam hal ini peran sumber daya manusia sangat menentukan. 

 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM adalah suatu 

ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sember daya yang 

dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara 

maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan 

masyarakat menjadi maksimal. Menurut Melayu SP. Hasibuan, MSDM 

adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat.
20

 Manajemen sumber daya manusia telah didefinisikan dalam 

berbagai cara, hal penting yang selalu muncul dalam hampir semua definisi 

adalah bahwa organisasi yang efektif harus mampu menemukan, 

                                                           
19

 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: Cv Pustaka Setia, 

2005. Hlm. 159-160 
20

 Drs. Bintoro, M.T. dan Drs. Daryanto, Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan, 

Yogyakarta : Gava Media, 2015. Hlm 16 
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mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan manusia untuk 

mencapai hasil yang di cita-citakan. 

Menurut Mutiara S. Pengabean, MSDM adalah proses yang terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan 

kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan di bidang sumber 

daya manusia dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu dari sisi pekerjaan terdiri 

dari analisis dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerja meliputi 

kegiatan-kegiatan pengadaan, penilaian prestasi, pelatihan dan 

pengembangan, promosi, kompensasi dan pemutusan hubungan.
21

 

 

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memperbaiki 

kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap perusahaan 

dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis dan sosial. 

Ada empat tujuan manajemen sumber daya manusia adalah:
22

 

a. Tujuan sosial 

Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar 

perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap 

                                                           
21

 Drs. Bintoro, M.T. dan Drs. Daryanto, Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan, 

Yogyakarta : Gava Media, 2015. Hlm 17 
22

 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung : Pustaka Setia, 2010. 

Hlm 30-32 
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kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan 

dampak negatifnya. 

b. Tujuan organisasi 

Sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi atau 

perusahaan mencapai tujuannya. 

c. Tujuan fungsional  

Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan 

kontribusi dapartemen sumber daya manusia pada tingkat yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

d. Tujuan individual 

Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota 

organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai melalui 

aktivitasnya dalam organisasi. 

 

3. Aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia 

Aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Martoyo adalah.
23

 

a. Perencanaan sumber daya manusia  

Perencanaan sumber daya manusia merupakan merencanakan 

tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan 

dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program 

kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 

                                                           
23

 Martoyo, Susilo. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : BPFE, 2000.  

Hlm. 15 
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pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian karyawan 

b. Rekrutmen  

Rekrutmen merupakan upaya untuk memperoleh jumlah dan 

jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi 

c. Seleksi 

Dalam menyeleksi karyawan baru, departemen sumber daya 

manusia biasanya menyaring pelamar melalui wawancara, tes dan 

menyelidiki latar belakang pelamar. Selanjutnya, merekomendasikan 

pelamar yang memenuhi persyaratan pada manajer untuk diambil 

keputusan pengangkatan terakhir. 

d. Orientasi 

Orientasi merupakan pengenalan dan adaptasi terhadap suatu 

situasi atau lingkungan. Pengembangan dan pelatihan awal bagi para 

pegawai baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan, 

karyawan, maupun kelompok kerja. Pengenalan dan orientasi perlu 

diprogramkan karena adanya sejumlah aspek khas yang muncul pada 

saat seseorang memasuki lingkungan kerja yang baru. 

e. Penempatan 

Penempatan merupakan proses pemberian tugas dan 

pekerjaan kepada pegawai yang lulus seleksi untuk dilaksanakan 

sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu 
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mempertanggung jawabkansegala resiko dan kemungkinan-

kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang serta 

tanggung jawab. 

f. Pelatihan dan Pengembangan 

Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk 

memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil kerja 

yang telah ditetapkan.peningkatan efektivitas kerja dapat dilakukan 

dengan latihan dan pengembangan. Latihan dimaksudkan untuk 

memperbaiki penguasaan keterampilan-keterampilan dan teknik-

teknik pelaksanaan  pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin. 

Pengembangan mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam 

pengembangan dan peningkatan kemampuan,sikap dan sifat-sifat 

kepribadian.
24

 

g. Penilaian kinerja 

Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor kunci 

dalam mengembangkan suatu organisasi atau perusahaan secara 

efektif dan efisien.dengan dilakukan penilaian prestasi kerja berarti 

suatu perusahaan telah memanfaatkan secara baik sumber daya 

manusia yang ada dalam perusahaan. 

h. Pemberian kompensasi kepada karyawan 

Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan 

pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang 

                                                           
24

 Dr. T. Hani Handoko, M.B.A. Manajemen, Yogyakarta : BPFE, 2009. Cet 

keduapuluh. Hlm. 243 
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dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan 

diwaktu yang akan datang. Bagi manajemen, masalah kompensasi 

karyawan mungkin merupakan masalah personalia yang 

membingungkan dan paling sulit. Didalam pemberian kompensasi 

manajemen perlu memperhatikan prinsip keadilan.
25

 

i. Pemberian insentif sesuai jasanya dalam organisasi 

Pemberian insentif merupakan pengupahan yang memberikan 

imbalan yang berbeda karena prestasi yang berbeda. Insentif suatu 

bentuk dorongan finansial kepada pegawai sebagai balas jasa 

perusahaan atau organisasi kepada pegawai atas prestasi pegawai 

tersebut. 

j. Pemberhentian 

Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen 

sumber daya manusia. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan 

kerja seseorang karyawan suatu organisasi perusahaan. Dengan 

pemberhentian, berarti berakhirnya keterikatan kerja terhadap 

perusahaan.
26
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 Dr. T. Hani Handoko, M.B.A. Manajemen, Yogyakarta : BPFE, 2009. Cet 

keduapuluh. Hlm. 245 
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 Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, jakarta : PT. Bumi 
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C. Pelatihan 

1. Pengertian Pelatihan 

Pelatihan merupakan sarana penting dalam pengembangan 

sumber daya manusia yang baik. Pelatihan adalah proses jangka pendek 

yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi dimana 

pegawai mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan 

terbatas. Pelatihan terdiri dari program-program yang disusun terencana 

untuk memperbaiki kinerja di level individual, kelompok dan 

organisaasi, memperbaiki kinerja yang dapat diukur perubahannya 

melalui pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sosial dari 

karyawaan itu.27 

Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan dimana karyawan 

dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, 

pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berhubungan dengan 

pekerjaan. Pelatihan berarti suatu perubahan yang sistematis dari 

knowledge (pengetahuan), skill (ketrampilan), attitude (sikap) dan 

behaviour (tingkah laku) yang terus mengalami peningkatan yang 

dimiliki oleh setiap karyawan dengan itu dapat mewujudkan sasaran yang 

ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam pemenuhan 

standar SDM yang diinginkan.28 

                                                           
27

 Suwanto, dan Donni Juni Prinsa. Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan 

Bisnis. Bandung : Alfabeta. 2013. Hlm. 117 
28

 Fahmi, Irham, Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi,(Bandung : Alfabeta. 2011) 

hlm 118 
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Menurut Hendri Simamora, tujuan-tujuan utama pelatihan pada 

intinya adalah memperbaiki kerja, memutakhirkan keahlian para 

karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, mengurangi waktu belajar 

bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaan, 

mempersiapkan karyawan untuk promosi, mengorientasikan karyawan 

terhadap organisasi, membantu memecahkan permasalahan operasional, 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan.29 Pelatihan sangat penting bagi 

karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama.30 Dari beberapa hal 

diatas yang menyangkut mengenai teknis pelaksanaan pelatihan, 

diharapkan oleh perusahaan agar pelatihan yang dilakukan dapat 

terlaksana dengan baik dan pada nantinya dapat menghasilkan 

produktivitas kerja karyawan yang tinggi. 

Dalam khazanah pengetahuan Islam, secara formal tidak 

ditemukan secara pasti pola pelatihan di zaman Rosulullah SAW. Tetapi 

adanya tradisi pelatihan dalam Islam. Ketika Islam datang, Rosulullah 

SAW membawa sejumlah prinsip etika dan melakukan perubahan besar 

dalam memperlakukan pekerja dalam pekerjaan. Berdasarkan Al-Qur‟an 

Surat Al-Jumuah ayat 2: 

                             

                   
31 

                                                           
29

 Drs. Bintoro, M.T. dan Drs. Daryanto, Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan, 

Yogyakarta : Gava Media, 2015. Hlm 346 
30

 Veithzal Rivai Zainal, dkk. Opcit, .hlm 163 
31

 Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, 

yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka 
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Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus 

oleh Allah dengan kebenaran yang dibawanya kepada kaum yang belum 

tahu membaca dan menulis pada waktu itu.  

 

2. Tujuan Pelatihan 

Tujuan-tujuan utama pelatihan pada intinya dapat dikelompokan 

dalam enam bidang utama, yaitu:
32

 

a. Memperbaiki kinerja 

b. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejelan dengan kemajuan 

teknologi 

c. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi 

kompeten dalam pekerjaannya 

d. Membantu memecahkan permasalahan operasional 

e. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi 

f. Mempersiapkan karyawan untuk promosi 

 

3. Manfaat Pelatihan 

Adapun beberapa manfaat pelatihan tenaga kerja antara lain.33 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas 

b. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai 

standar kinerja yang dapat diterima 

                                                                                                                                                               
Kitab dan hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata, 
32

 Meldona dan Siswanto, Perencanaan Tenaga Kerja Tinjauan Integratif (Malang: 

UIN Maliki Press, 2012), hlm.  218-221 
33

 Burhanuddin Yusuf, Opcit. Hlm 146 
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c. Menciptakan loyalitas dan kerja sama yang lebih menguntungkan 

d. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan SDM 

e. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja 

f. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi 

mereka 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan 

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi sekaligus dipengaruhi 

oleh pelatihan.
34

 

a. Dukungan manajemen puncak 

Agar program pelatihan berhasil, dibutuhkan dukungan 

kepemimpinan dari atas. Tanpa dukungan manajemen puncak, 

program pelatihan tidak akan berhasil. Cara paling efektif untuk 

mencapai kesuksesan adalah para eksekutif harus aktif mengambil 

bagian dalam pelatihan dan memberikan sumber daya yang 

dibutuhkan. 

b. Komitmen para spesialis dan generalis 

Disamping manajemen puncak, seluruh manajer baik itu 

spesialis ataupun generalis, harus berkomitmen dan terlibat dalam 

proses pelatihan. Tanggung jawab utama untuk pelatihan melekat 

pada manajer. 

c. Kemajuan teknologi 

                                                           
34

 R. Wayne Mondy oleh Bayu Airlangga, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 

kencana, 2008), hlm. 212 
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Tidak ada faktor selain teknologi yang memberi pengaruh 

lebih besar pada pelatihan. Teknologi telah memainkan peran besar 

dalam mengubah cara pengetahuan yang disampaikan kepada para 

karyawan dan perubahan ini terus berlanjut. 

d. Kompleksitas organisasi 

Perubahan-perubahan yang semakin cepat dalam teknologi, 

produk, sistem, dan metode telah memberikan pengaruh secara 

signifikan pada persyaratan kerja. Dengan demikian, para karyawan 

sukses secara terus-menerus meningkatkan keterampilan mereka dan 

mengembangkan sikap yang memungkinkan mereka tidak hanya 

beradaptasi terhadap perubahan, namun juga menerima bahkan 

mencari perubahan tersebut. 

 

5. Indikator Pelatihan 

Adapun Indikator-Indikator Pelatihan sebagai berikut:35 

a. Jenis Pelatihan 

Berdasarkan analisis kebutuhan program pelatihan yang telah 

dilakukan, maka perlu dilakukan pelatihan peningkatan kinerja 

pegawai dan etika kerja bagi tingkat bawah dan menengah. 

b. Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan harus kongkrit dan dapat diukur, oleh 

karena itu pelatihan yang akan diselenggarakan bertujuan untuk 

                                                           
35

 Marto Tambunan, Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan BNI Cabang Kota Padangsidimpun, Jurnal. 2015. 
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meningkatkan keterampilan kerja agar peserta mampu mencapai 

kinerja secara maksimal dan meningkatkan pemahaman peserta 

terhadap etika kerja yang harus diterapkan 

c. Materi 

Materi pelatihan dapat berupa : pengelolaan (manajemen), 

tata naskah, psikologis kerja, komunikasi kerja, disiplin dan etika 

kerja, kepemimpinan kerja dan pelaporan kerja. 

d. Metode Yang Digunakan 

Metode pelatihan yang digunakan adalah metode pelatihan 

dengan teknik partisipatif yaitu diskusi kelompok, konfrensi, 

simulasi, bermain peran (demonstrasi) dan games, latihan dalam 

kelas, test, kerja tim dan studi banding. 

e. Kualifikasi peserta 

Peserta pelatihan adalah pegawai perusahaan yang memenuhi 

kualifikasi persyaratan seperti karyawan tetap dan staf yang 

mendapat rekomendasi pimpinan 

f. Kualifikasi pelatih 

Pelatih/instruktur yang akan memberikan materi pelatihan 

harus memenuhi kualifikasi persyaratan antara lain: mempunyai 

keahlian yang berhubungan dengan materi pelatihan, mampu 

membangkitkan motivasi dan mampu menggunakan metode 

partisipatif 
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g. Waktu (Banyaknya Sesi) 

Banyaknya sesi materi pelatihan maka sering petugas 

mendapat pelatihan, maka cenderung kemampuan dan keterampilan 

pegawai semakin meningkat. 

 

D. Motivasi  

1. Pengertian motivasi 

 Motivasi digunakan dalam istilah motivation “dorongan 

atau daya penggerak”. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, 

khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Motivasi mempersoalkan 

bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau 

bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan 

keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan.
36

 

Menurut Wexley & Yukl dalam buku Edi Sutrisno, motivasi 

adalah pemberian atau penimbulan motif atau dapat pula diartikan 

sebagai hal atau keadaan menjadi motif. Jadi, motivasi adalah sesuatu 

yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Adapun Robbins 

dalam buku Edi Sutrisno, mengemukakan motivasi adalah suatu kerelaan 

untuk berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi 

yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa 

kebutuhan individu.
37
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 Melayu S.P. Hasibuan, Organisasi & Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas), 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 92 
37

 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 
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Motivasi kerja dalam Islam itu adalah untuk mencari nafkah yang 

merupakan bagian dari ibadah. Motivasi kerja dalam Islam bukanlah 

mengerjar hidup hedonis, bukan juga untuk status, apa lagi untuk 

mengejar kekayaan dengan segala cara. Tetapi untuk beribadah, bekerja 

untuk mencari nafkah adalah hal yang istimewa dalam pandangan Islam. 

Ayat tentang motivasi kerja dalam Islam, yaitu: Al-Qur‟an surah Al-

Baqarah ayat 216.
38

 

                             

                           

 

Ketika memiliki hajat akan sesuatu dan belum tercapai hajat 

tersebut kadang manusia merasa tidak mendapat keadilan dari Allah lalu 

membandingkan hidupnya dengan orang lain yang menurutnya lebih 

beruntung dari dirinya. Seperti firman Allah diatas bahwa setiap yang 

kita kehendaki belum tentu menjadi hal yang baik untuk kita, Allah pasti 

telah memberi yang terbaik, memberi segala sesuatu sesuai porsi dan 

indah pada waktunya. 

Proses diatas menunjukan bahwa kebutuhan-kebutuhan saling 

tergantung dan saling menopang. Manusia akan didorong untuk 

memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan dan 

pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hirarki. 

                                                           
38

 Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu 

benci. boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) 

kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

Mengetahui. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

aktivitas tertentu atau dapat diartikan pula sebagai pendorong perilaku 

seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki 

suatu faktor yang mendorong aktivitas tersebut. 

 

2. Tujuan pemberian motivasi 

Tujuan pemberian motivasi adalah sebagai berikut.39 

a. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan 

b. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

c. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

d. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan 

e. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan 

f. Mengefektifkan pengaduan karyawan 

g. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

h. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan 

i. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

j. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya 

k. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku 

l. Dan lain sebagainya. 
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3. Jenis-Jenis Motivasi 

Menurut Hasibuan bahwa terdapat dua jenis Motivasi yaitu:40 

a. Motivasi positif  

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi bawahan 

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi diatas 

prestasi standar. Dengan memotivasi positif semangat kerja bawahan 

akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang 

baik-baik saja. 

b. Motivasi negatif 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi 

bawahannya dengan standar mereka yang mendapat hukuman. 

Dengan memotivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam 

jangka pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi 

untuk jangka panjang dapat berakibat kurang baik. 

 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menurut Edy 

Sutrisno, adalah sebagai berikut:41 

a. Faktor internal yang terdiri dari 

1) Keinginan untuk dapat hidup merupakan kebutuhan setiap 

manusia yang hidup dimuka bumi ini. 

                                                           
40
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2) Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong 

seseorang untuk mau melakukan pekerjaan. 

3) Keinginan untuk dapat memperoleh penghargaan adalah 

seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk 

diakui dan dihormati orang lain. 

4) Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang untuk 

bekerja 

b. Faktor eksternal yang terdiri dari 

1) Kondisi lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan 

prasarana kerja yang ada disekitar pegawai yang sedang 

melakukan pekerjaan yang dapat memepengaruhi pelaksanaan 

pekerjaan. 

2) Kompensasi memadai merupakan alat motivasi yang paling 

ampuh bagi perusahaan untuk mendorong para pegaawi bekerja 

dengan baik. 

3) Supervisor yang baik dalam suatu pekerjaan adalah memberikan 

pengarahan, bimbingan kerja, agar dapat melaksanakan kerja 

yang baik tanpa membuat kesalahan. 

4) Adanya jaminan pekerjaan adalah setiap orang akan bekerja 

mati-matian mengorbankan apa yang ada pada dirinya untuk 

perusahaan, kalau yang bersangkutan merasa ada jaminan karier 

yang jelas. 
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5) Status dan tanggung jawab yaitu dengan menduduki jabatan, 

orang merasa dirinya akan dipercaya,diberi tanggung jawab dan 

wewenang yang besar untuk meloakukan kegiatan-kegiatan. 

 

5. Teori-Teori Motivasi Kerja 

a. Maslow dalam Handoko mengemukakan dalam hirarki kebutuhan 

Maslow dalam teori penerapannya sebagai berikut:
42

 

1) kebutuhan fisiologis (physiological needs) 

2) kebutuhan keamanan dan rasa aman (safety and security needs) 

3) kebutuhan sosial (sosial needs) 

4) kebutuhan harga diri (esteem needs) 

5) aktualisasi diri (self-actualization) 

b. Teori ERG Alderfer 

Alderfer dalam Ivancevich et al. Sepakat dengan maslow 

bahwa kebutuhan individu diatur dalam suatu hierarki. Akan tetapi, 

hierarki kebutuhan yang die ajukan hanya melibatkan tiga rangkaian 

kebutuhan, yaitu : eksistensi, Hubungan dan Pertumbuhan.
43

 

c. Teori Dua Faktor Herzberg 

Herzberg dalam mangkunegara mengembangkan teori 

motivasi dua faktor. Kedua faktor tersebut disebut faktor 
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.BPFE,2015), hlm.63 
43
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pemeliharaan (maintenance factor) dan pemotivasian (motivasion 

factor). 

d. Teori Kebutuhan McClelland 

McCelland dalam Ivancevich, et al yang mengembangkan 

serangkaian factor deskriptif yang mengembangkan seseorang 

dengan kebutuhan yang tinggi akan pencapaian. Hal tersebut 

adalah:
44

 

1) Suka menerima tanggung jawab untuk memecahkan masalah 

2) Cenderung menetapkan tujuan pencapaian yang moderat dan 

cenderung mengambil resiko yang telah diperhitungkan 

3) Menginginkan umpan balik atas kerja 

e. Teori X dan Y 

Menurut McGregor dalam toha menjelaskan bahwa 

organisasi tradisional dengan ciri-cirinya yang sentralisasi dalam 

pengambilan keputusan, hubungan piramida antara atasan dan 

bawahan, dan pengendalian kerja eksternal adalah pada hakikatnya 

berdasarkan atas asumsi-asumsi mengenai sifat-sifat manusia dan 

motivasinya.
45
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6. Indikator Motivasi 

Komponen indikator motivasi kerja antara lain sebagai berikut.46 

a. Kinerja 

1) Keinginan seseorang untuk bekerja. 

2) Kebutuhan dapat mendorongnya mencapai sasaran. 

b. Penghargaan 

1) Penghargaan atau pengakuan atas suatu kerja yang telah dicapai 

seseorang akan menjadi perangsang yang kuat. 

2) Kepuasan batin karyawan karna telah berhasil menyelesaikan 

pekerjaannya. 

c. Tantangan 

1) Adanya tantangan merupakan perangsang yang kuat bagi 

manusia untuk mengatasinya. 

2) Penyelesaian masalah yang dihadapi karyawan. 

d. Tanggung Jawab 

1) Adanya rasa memiliki akan menimbulkan motivasi untuk turut 

merasa tanggung jawab. 

2) Rasa tanggung jawab dapat memicu karyawan dalam mengatasi 

permasalahan yang dihadapi. 

e. Keterlibatan 

1) Rasa ikut terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan 

dapat disebut dengan “kotak saran” yang dijadikan masukan 
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 Oktavia Farida Asmono, pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi SOMIN Surakarta. Jurnal.2015. Vol 1(4) 



 

38 
 

untuk manajemen perusahaan, merupakan perangsang yang kuat 

untuk karyawan. 

2) Saling menghargai antar karyawan merupakan cara untuk 

bersosialisasi di lingkungan kerja. 

f. Pengembangan 

1) Adaptasi karyawan di lingkungan kerja. 

2) Sikap saling bekerja sama antar karyawan. 

g. Kesempatan 

1) Kesempatan untuk maju dalam jenjang karir yang terbuka. 

2) Harapan kerja yang lebih baik. 

 

E. Lingkungan Kerja 

1. Pengertian lingkungan kerja 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan perlu diperhatikan, 

hal ini disebabkan karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh 

langsung terhadap para pegawai. Kondisi lingkungan kerja dikatakan 

baik apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, 

aman dan nyaman. Lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut 

tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung 

diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 
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dibebankan.47 Lingkungan kerja fisik dan nonfisik yang melekat pada 

karyawan sehingga tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan kinerja 

karyawan yang baik.48 

Menurut sedarmayanti lingkungan kerja ada dua yaitu 

lingkungan kerja fisik dan nonfisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua 

keadaan berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat 

mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Sedangkan lingkungan kerja nonfisik adalah semua keadaan 

yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan 

atasan maupun dengan rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan.49 

Sementara itu, menurut Bambang Kussrianto bahwa lingkungan kerja 

merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja seseorang 

karyawan.50 

Lingkungan kerja yang baik dan bersih, mendapat cahaya yang 

cukup, bebas dari kebisingan dan gangguan, jelas akan meningkatkan 

kinerja karyawan dalam melakukan pekerjaan yang baik. Namun 

lingkungan kerja yang buruk, kotor, gelap, pengap, lembab dan 

sebagainya akan menimbulkan cepat lelah dan menurunkan kreatifitas. 

Oleh karena itu pimpinan perusahan yang mempunyai kreatifitas tinggi 
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akan dapat menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan bagi 

karyawan.51 

Islam memandang bahwa penciptaan budaya kerja serta 

lingkungan kerja dimulai dari seorang pemimpin. Jika pemimpin-

pemimpin perusahaan menyikapi seorang pekerja bukan semata-mata 

sebagai bawahan, maka akan lain pengaruhnya. Suasana kerja akan 

berbeda dan akan terasa lebih nikmat. Jika seseorang telah dapat 

menikmati pekerjaannya, maka akan muncul kreativitasnya. Namun jika 

bawahan berada dibawah tekanan yang begitu kuat dari pimpinan yang 

galak, tidak bersahabat, maka seorang karyawan tidak akan berprestasi 

dan hanya akan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya.  

Pemimpin tersebut akan menciptakan pola kerja yang keras, 

namun dengan suasana yang cair, itulah metode yang perlu dibudayakan. 

Metode seperti ini akan menciptakan seorang karyawan yang bekerja 

keras luar biasa, namun dengan suasana yang cair, bukan suasana yang 

kaku dan menakutkan. 

Keberhasilan Rosulullah SAW. Dalam membangun suasana 

lingkungan kerja yang kondusif disebabkan oleh sikap beliau yang sangat 

penyayang kepada orang lain.52  
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Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur‟an surat Ali Imran: 159. 

                           

                                   

         .53 

 

Maksud urusan ayat ini adalah urusan peperangan dan hal-hal 

duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan 

lain-lainnya. 

 

2. Jenis-Jenis Lingkungan Kerja 

Kinerja dalam suatu organisasi atau perusahaan dilakukan oleh 

segenap sumber daya manusia dalam organisasi, baik unsur pimpinan 

maupun pekerja. Banyak sekali faktor yang dapat memengaruhi sumber 

daya manusia dalam menjalankan kinerjanya sehingga tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya dapat berubah. Lingkungan kerja yang bisa 

memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua).
54

  

a. Lingkungan Internal 

Ada banyak faktor yang memengaruhi kinerja atau prestasi kerja 

karyawan. Karyawan akan bekerja dengan produktif atau tidak 
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tergantung pada kondisi pekerjaan yang secara langsung ataupun 

tidak langsung akan berdampak pada kelangsungan perusahaan. 

Lingkungan internal adalah komponen-komponen yang ada dalam 

lingkup organisasi atau perusahaan. Adapun faktor-faktor yang 

memengaruhi lingkungan internal, yaitu: 

1) Kompetensi 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk 

melakasanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap pekerja 

yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Terdapat 5 tipe 

karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut: 

a) Motif adalah suatu yang secara konsisten dipikirkan atau 

diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. 

b) Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten 

terhadap situasi atau informasi. 

c) Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri 

seseorang. 

d) Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam 

bidang spesifik. 

e) Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik 

atau mental tertentu. 
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2) Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan 

dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan 

kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 

Ini nampak dalam sikap positif ataupun negatif karyawan 

terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerja. 

3) Stres karyawan 

Berbagai bentuk kekuatiran dan masalah selalu dihadapi 

para karyawan. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang 

memengaruhi emosi, prosses berpikir dan kondisi seseorang. 

Stres terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang 

dalam menghadapi lingkungan. Sebagai hasilnya, pada diri 

karyawan berkembang berbagai macam gejala stres yang dapat 

mengganggu pelaksanaan kerja.  

Hampir setiap kondisi pekerjaan bisa menyebabkan stres 

tergantung pada reaksi karyawan. Bagaimana juga, ada sejumlah 

kondisi kerja yang sering menyebabkan stres bagi karyawan. 

Diantara kondisi-kondisi kerja tersebut adalah:
55

 

a) Beban kerja berlebihan 

b) Tekanan atau desakan waktu 
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c) Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai 

d) Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan 

tanggung jawab 

e) Kemenduaan peranan 

f) Frustasi 

g) Konflik antar pribadi atau antar kelompok 

h) Perbedaan antar nilai-nilai perusahaan dan karyawan 

i) Berbagai bentuk perubahan dan lain-lain 

4) Kompensasi 

Faktor yang paling signifikan yang memengaruhi kinerja 

karyawan serta kepuasan kerja karyawan adalah kompensasi 

atau upah. Upah merupakan pengganti atau jasa yang diberikan 

kepada karyawan. Adapun faktor yang memengaruhi tinggi 

rendahnya didalam pemberian kompensasi atau upah adalah.
56

 

a) Penawaran dan permintaan tenaga kerja  

b) Organisasi tenaga kerja atau buruh 

c) Kemampuan perusahaan untuk membayar 

d) Keadilan dan kelayakan 

e) Produktifitas  

f) Biaya hidup 

g) Pemerintah 
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b. Lingkungan Eksternal 

Organisasi atau perusahaan seharusnya tidak hanya 

memusatkan perhatiannya pada lingkungan internal saja, tetapi perlu 

juga menyadari pentingnya pengaruh lingkungan eksternal terhadap 

kinerja karyawan yang akan berdampak pada organisasi atau 

perusahaan yang dikelolanya. Lingkungan eksternal adalah 

komponen-komponen yang ada diluar perusahaan. bagaimanapun 

lingkungan eksternal pada saat sekarang ini sangat bergejolak, 

perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya sangat dinamis 

kadang-kadang pengaruhnya tidak dapat diperkirakan terlebih 

dahulu.
57

 Karenanya manajemen dituntut untuk selalu bersikap 

tanggap dan adaptif, selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang selalu berubah. 

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kinerja karyawan dari 

lingkungan eksternal yaitu:
58

 

1) Sektor sosial ekonomi 

Setiap segi sosial ekonomi dapat membantu atau 

menghambat upaya mencapai tujuan perusahaan dan 

menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan strategi. Nilai-

nilai ini terwujud kedalam perubahan gaya hidup yang 

memengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara 

perusahaan berhubungan dengan karyawannya serta interaksi 

                                                           
57
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karyawan terhadap pekerjaannya. Adapun faktor-faktor sosial 

ekonomi, yaitu: 

a) Masalah keluarga 

b) Masalah kesehatan (kondisi fisik) 

c) Masalah finansial 

d) Perubahan-perubahan disekitar tempat tinggal atau tekanan 

sosial 

e) Kesempatan untuk pengembangan karir 

f) Masalah-masalah pribadi lainnya dan lain-lain 

2) Sektor teknologi 

Disamping sektor sosial ekonomi, perubahan teknologi 

dapat memberi peluang besar untuk meningkatkan hasil, tujuan 

atau mengancam kedudukan perusahaan karena akan 

berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

karyawan. 

3) Sektor pemerintah 

Falsafah pemerintah dalam hubungannya dengan 

perusahaan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Ini merupakan 

aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 

Tindakan pemerintah dapat memperbesar peluang atau 

hambatan usaha atau adakalanya keduanya bersamaan. 

Disamping mendorong dan membantu, pemerintah juga 

menciptakan ancaman, ini berarti memengaruhi kelangsungan 
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hidup dan keuntungan perusahaan. Dengan adanya peraturan 

pemerintah, maka akan berdampak pada perusahaan dan akan 

berimbas pada kinerja karyawan yang secara keseluruhan akan 

berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. 

4) Pesaing 

Pesaing merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup 

suatu perusahaan. Kondisi persaingan yang begitu ketat akan 

memengaruhi keadaan suatu perusahaan, dengan demikian 

kinerja karyawan sangatlah penting dan dituntut sebagai 

masukan atau hasil kerja yang lebih baik sehingga perusahaan 

dapat menghadapi kondisi yang seperti ini.
59

 

 

3. Faktor-faktor Lingkungan Kerja 

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi lingkungan kerja 

antara lain.
60

 

a. Penerangan.  

Penerangan adalah cukupnya sinar yang masuk kedalam 

ruang kerja, masing-masing kasryawan perusahaan. Sehingga 

kesalahan karyawan dalam bekerja dapat diperkecil. 
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b. Suhu udara.  

Temperatur udara atau suhu udara terlalu panas bagi 

karyawan akan dapat menjadi penyebab penurunnya kinerja para 

karyawan sehingga akan menimbulkan kesalahan-kesalahan 

pelaksanaan proses produksi. 

c. Suara bising.  

Karyawan memerlukan suasana yang dapat mendukung 

konsentrasi dalam bekerja, suasana bising yang bersumber dari 

mesin-mesin pabrik maupun dari kendaraan umum akan dapat 

menganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja. 

d. Ruang gerak.  

Manajemen karyawan perlu untuk memperhatikan ruang 

gerak yang memadai dalam perusahan, agar karyawan dapat leluasa 

bergerak dengan baik, terlalu sempitnya ruang gerak yang tersedia 

akan mengakibatkan karyawan tidak dapat bekerja dengan baik. 

Karen itu, manajemne perusahaan tentunya harus dapat menyusun 

perencanaan yang tepat untuk ruang gerak yang dari masing-masing 

karyawan. 

e. Keamanan kerja.  

Keamanan kerja merupakan faktor yang sangat penting 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kondisi kerja yang aman 

akan membuat karyawan tenang dalam bekerja sehingga 

meningkatkan produktivitas karyawan. 
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4. Indikator Lingkungan Kerja 

Menurut Sedarmayanti, bahwa faktor yang memengaruhi  

lingkungan kerja dikaitkan dengan kemampuan manusia dalam bekerja 

adalah.61 

a. Siklus Udara di tempat kerja.  

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan makhluk hidup untuk 

menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. 

b. Pencahayaan di tempat kerja.  

Cahaya/penerangan yang kurang jelas mengakibatkan penglihatan 

menjadi kurang jelas dan akhirnya menyebabkan kurang efisien  

c. Kebisingan di tempat kerja.  

Yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga, sehingga dapat 

mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran dan 

menimbulkan kesalahan komunikasi 

d. Warna di tempat kerja.  

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan 

dengan sebaik-baiknya. 

e. Bau tidak sedap di tempat kerja.  

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dianggap sebagai 

pencemaran, karena dapat mengganggu kosentrasi bekerja dan bau-

bauan yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi kepekaan 

penciuman. 
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f. Keamanan di tempat kerja.  

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam 

keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya keamanan dalam 

bekerja. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan tempat kerja, 

dapat memanfaatkan tenaga satuan petugas pengamanan 

(SATPAM). 

 

5. Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Pengaruh lingkungan kerja merupakan hal yang tidak boleh 

dikesampingkan oleh perusahaan karena akan berdampak pada kinerja 

karyawan yang berpengaruh terhadap perusahaan. Pengaruh lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu hal atau unsur-unsur yang dapat 

mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

organisasi atau perusahaan yang akan memberikan dampak baik ataupun 

buruk terhadap kinerja karyawan.
62

 Kemudian Soetjipto membagi dua 

dimensi utama yang digunakan, yaitu: 

a. Tingkat Perubahan 

Tingkat perubahan akan melihat sejauh mana stabilitas suatu 

lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan stabil dan 

perubahan dinamis. 
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b. Tingkat Homogenitas 

Tingkat homogenitas akan melihat sejauh mana kompleksitas 

lingkungan yang diukur organisasi dikatakan berada dalam kondisi 

ketidakpastian apabila organisasi tersebut menghadapi perubahan 

lingkungan yang cepat. 

Pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan merupakan perubahan 

lingkungan kerja yang bersifat secara langsung maupun tidak 

langsung yang akan membawa dampak perubahan pada organisasi 

yang tidak terpisahkan karena pengaruh lingkungan kerja 

menyangkut banyak aspek dan tuntutan terhadap tujuan yang ingin 

dicapai. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai pengaruh 

pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, yang 

menjadi rujukan peneliti ini, selengkapnya dapat dijelaskan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

dan 

tahun 

Judul 

penelitian 

Variabel 

penelitian 

Hasil penelitian Perbedaan 

Raden 

Kandira 

Desember 

2015.  

Pngaruh 

pelatihan dan 

motivasi kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan  

Variabel 

indevenden : 

Pelatihan (X1) 

Motivasi (X2) 

Variabel 

Devenden : 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

deskriptif dan 

kausal 

pendekatan 

Perbedaannya 

terletak pada 

tempat 

penelitian dan 

variabel 

indevenden 
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Kinerja 

karyawan (Y) 

kuantitatif, 

bahwa pelatihan 

dan motivasi 

kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan secara 

simultan 

maupun secra 

persial. 

tidak ada 

lingkungan 

kerja. 

Nur 

Rahma 

Andayani 

Juli 2014 

Pengaruh 

pelatihan kerja 

dan motivasi 

kerja terhadap 

kinerja 

karyawan 

Variabel 

indevenden : 

Pelatihan (X1) 

Motivasi (X2) 

Variabel 

Devenden : 

Kinerja 

karyawan (Y) 

Penelitian secara 

versial 

menunjukkan 

bahwa 

variabelpelatihan 

dan motivasi 

kerja memiliki 

pengaruh pisitif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Perbedaannya 

terletak pada 

tempat 

penelitian dan 

variabel 

indevenden 

tidak ada 

lingkungan 

kerja. 

Kun Sri 

Hartanto 

Juli 2017 

Pengaruh 

kepemimpinan, 

pendidikan dan 

pelatihan 

kompensasi 

dan lingkungan 

kerja terhadap 

kinerja 

pegawai 

Variabel 

indevenden : 

Kepemimpinan 

(X1) 

Diklat (X2) 

Kompensasi 

(X3) 

Lingkungan 

kerja (X4) 

Variabel 

Devenden : 

Kinerja 

karyawan (Y) 

Kepemimpinan, 

diklat, 

kompensasi dan 

lingkungan kerja 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Perbedaannya 

terletak pada 

tempat 

penelitian dan 

variabel 

indevenden 

tidak ada 

motivasi kerja. 

Munparidi 

Mei 2012 

Pengaruh 

kepemimpinan, 

motivasi, 

pelatihan dan 

lingkungan 

kerja terhadap 

kinerja 

karyawan 

Variabel 

indevenden : 

Kepemimpinan 

(X1) 

Motivasi (X2) 

Pelatihan (X3) 

Lingkungan 

kerja (X4) 

Variabel 

Devenden : 

Kinerja 

Kepemimpinan, 

motivasi, 

pelatihan dan 

lingkungan kerja 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

Perbedaannya 

terletak pada 

tempat 

penelitian. 
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karyawan (Y) 

Dedeh 

Sofiah 

Hasanah 

Oktober 

2010 

Pengaruh 

pendidikan, 

pelatihan 

(diklat), 

kepemimpinan 

guru dan iklim 

kerja terhadap 

kinerja guru 

Variabel 

indevenden : 

Diklat (X1) 

Kepemimpinan 

(X2) 

Iklim kerja 

(X3) 

Variabel 

Devenden : 

Kinerja guru 

(Y) 

Pendidikan, 

pelatihan 

(diklat), 

kepemimpinan 

guru dan iklim 

kerja 

berpengaruh 

secara simultan 

terhadap kinerja 

guru 

Perbedaannya 

terletak pada 

tempat 

penelitian dan 

variabel 

indevenden 

tidak ada 

motivasi 

danlingkungan 

kerja. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja sangat berperan dan berpengaruh 

positif terhadap peningkatan kinerja karyawan. 

 

G. Kerangka Konsep 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan 

sebelumnya maka dapat dikembangkan kerangka teori pada gambar sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan 

Kinerja karyawan Motivasi 

Lingkungan kerja 
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H. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap 

kinerja karyawan. 

Ha : ada pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap 

kinerja karyawan. 

Ha : ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

Ha : ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

4. Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pelatihan, motivasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Ha : ada pengaruh yang signifikan antara pelatihan, motivasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu 

dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur 

(biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-

angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.
63

 

Agar penelitian ini dapat terarah dengan tepat dan mengatasi 

terjadinya penyimpangan pada penyusunan  tugas akhir ini, maka harus ada 

batasan yang jelas dalam ruang lingkup penelitian yaitu mengenai pengaruh 

pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.  

 

B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui 

kuesioner, kelompok fokus dan panel, atau juga data hasil wawancara 

peneliti dengan narasumber.
64

 Data primer merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

perantara). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 
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pengisian kuesioner oleh responden, yaitu karyawan PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang . 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari litelatur, 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pengaruh pelatihan, 

motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. 

 

C. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang. jalan  Jend. A Yani No 541-13 Ulu 

Plaju. di depan Universitas Muhammadyah Palembang. Sumatra Selatan, 

Indonesia. No Hp: 083177781445 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya.
65

 Berdasarkan pengertian diatas, maka yang akan 

menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karyawan yang 

bekerja di Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 
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Palembang yang berjumlah 60 orang. Sehingga objek ini dapat menjadi 

sumber data penelitian. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan kata lain, sampel merupakan 

sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil 

penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan 

pada populasi.
66

 Pada penelitian ini penulis mengambil sampel dengan 

mengunakan teknik sampling jenuh. Hal ini sering dilakukan apabila 

jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang. Istilah lain sampel 

jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
67

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya.
68

Peneliti menyebarkan daftar pertanyaan kepada karyawan PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yang menjadi 

responden dalam penelitian ini. 
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Skala yang dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
69

Dengan skala 

likert, maka variabel penelitian yang akan diukur dan dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan dan 

pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Adapun 

pengukuran skala likert dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Pengukuran Skala Likert 

1 SS Sangat Setuju Diberi skor 5 

2 S Setuju Diberi skor 4 

3 RG Ragu-Ragu Diberi skor 3 

4 TS Tidak Setuju Diberi skor 2 

5 STS Sangat Tidak Setuju Diberi skor 1 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 

1. Variabel bebas (Indevendent Variable)  

Variabel bebas (Indevendent Variable) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel devenden 
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(terikat).
70

 Variabel bebas (Indevenden Variable) dalam penelitian ini 

adalah Pelatihan(X1), Motivasi(X2) dan Lingkungan Kerja(X3). 

2. Variabel Terikat (Devendent Variable)  

Variabel Terikat (Devendent Variable) merupakan variabel yang 

dipergunakan atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
71

 

Variabel Terikat (Devendent Variable) dalam penelitian ini adalah 

Kinerja Karyawan (Y). 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Pengertian Indikator Skala 

1 Pelatihan Segala sesuatu yang 

dapat meningkatkan, 

memperbaiki kerja, 

memutakhirkan 

keahlian para karyawan 

sejalan dengan 

kemajuan teknologi, 

mengurangi waktu 

belajar bagi karyawan 

baru PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) 

Divisi Regional III 

Palembang. 

1.Jenis pelatihan harus 

sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan 

2.Tujuan Pelatihan untuk 

meningkatkan 

keterampilan kerja agar 

peserta mampu mencapai 

kinerja 

3.Materi harus sesuai 

dengan prosedur 

perusahaan 

4.Metode yang digunakan 

seperti diskusi kelompok, 

latihan,test dan kerja tim 

5.Kualifikasi Peserta 

pegawai perusahaan yang 

Likert 
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memenuhi persyaratan 

6.Kualifikasi Pelatih harus 

mempunyai keahlian yang 

berhubungan dengan 

materi pelatihan 

7.Waktu. banyaknya sesi 

materi pelatihan sehingga 

akan membuat 

kemampuan karyawan 

semakin meningkat 

2 Motivasi Segala sesuatu yang 

merangsang keinginan 

dan daya pengerak 

kemajuan bekerja para 

karyawan PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) 

Divisi Regional III 

Palembang untuk 

mencapai tujuan 

tertentu. 

1.Kinerja. Keinginan 

seseorang untuk bekerja 

2.Penghargaan. adanya 

tunjangan hari tua 

3.Tantangan dalam 

menyelesaikan masalah 

yang di hadapi karyawan 

4.Tanggung jawab dapat 

memicu karyawan dalam 

mengatasi permasalahan 

yang dihadapi 

5.Keterlibatan. Adanya 

partisipasi dalam 

berpendapat 

6.Pengembangan. Ingin 

mengembangkan 

kemampuan selama 

diperusahaan 

7.Kesempatan. adanya 

kesempatan untuk 

menduduki posisi 

tertentu 

Likert 



 

61 
 

3 Lingkunga

n Kerja 

Segala sesuatu yang ada 

disekitar para karyawan 

PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) 

Divisi Regional III 

Palembang dan yang 

dapat mempengaruhi 

dirinya dalam 

menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan. 

1. Siklus udara di tempat 

kerja apabila terlalu 

panas dapat 

menyebabkan penurunan 

kinerja para karyawan 

2. Pencahayaan di tempat 

kerja harus cukup dan 

memadai supaya 

kesalahan dalam bekerja 

dapat diperkecil 

3. Kebisingan di tempat 

kerja maupun kendaraan 

umum dapat menganggu 

konsentrasi karyawan 

dalam bekerja 

4. Warna di tempat kerja 

harus bisa menyesuaikan 

di tempat kerja 

5. Bau tidak sedap di 

tempat kerja akan 

menganggu konsentrasi 

karyawan dalam bekerja 

6. Keamanan di tempat 

kerja akan membuat 

karyawan tenang dalam 

bekerja  

Likert 

4 Kinerja 

Karyawan 

Segala sesuatu yang 

dicapai para karyawan 

PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) 

Divisi Regional III 

1.Kualitas yang lebih baik 

dari karyawan lain 

2.Kuantitas yang melebihi 

rata-rata 

3.Ketepatan waktu 

Likert 
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Palembang dalam 

melaksanakan tugasnya 

atas kecakapan, usaha 

dan kesempatan 

menyelesaikan pekerjaan 

4.Efektivitas tingkat 

pengunaan sumber daya 

perusahaan 

5.Kemandirian dalam 

mengerjakan tugas 

perusahaan 

 

G. Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen 

dalam mengukur apa yang diukur. Uji validitas sering digunakan untuk 

mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala, apakah item-

item pada kuisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin 

diukur. Dalam penentuan layak atau tidak layaknya suatu item yang akan 

digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada 

taraf signifikansi 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi 

signifikan terhadap skor total.
72

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur dapat dipercaya atau di andalkan. Reliabilitas 

menunjukkan kemantapan / konsistensi hasil pengukuran, apabila untuk 

mengukur sesuatu berulang kali, alat pengukur ini menunjukkan hasil 
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yang sama, dalam kondisi yang sama.
73

 Ada suatu nilai ketentuan untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alfha. Suatu 

konstruk dikatakan reliabel jika memiliki Cronbach Alfha > 0,60.
74

 

 

H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi linier berganda 

terhadap hipotesis penelitian, maka terlebih dahulu perlu dilakukan suatu 

pengujian asumsi klasik atas data yang akan diolah sebagai berikut : 

a. Normalitas Data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas. Multikolinearitas adalah keadaan dimana 

antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi 

hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model 

regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah 

multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskodastisitas. Hesteroskedastisitas adalah keadaan dimana 

terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. 

Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas menyebabkan penaksir atau 
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estimor menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan 

menjadi sangat tinggi. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan 

melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik 

menyebardengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
75

 

2. Regresi Linier Berganda 

Analisa regresi linier berganda pada dasarnya merupakan 

perluasan dari regresi linier sederhana dengan menambah jumlah variabel 

bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel 

bebas. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghitung 

pengaruh variabel independen (X1,X2,X3) terhadap variabel dependen 

(Y) apabila terjadi perubahan pada satu satuan dari variabel independen 

(X1,X2,X3).
76

 

Rumus yang digunakan adalah : 

Y = a +b1 x1 +b2 x2 +b3 x3 + e 

Dimana : Y = kinerja karyawan atau fundraiser 

x1 = pelatihan 

x2 = motivasi 

x3 = lingkungan kerja 

a  = konstanta 
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e  = variabel penggangu 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji F (secara simultan) 

Yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui secara 

simultan serentak variabel independen terhadap variabel dependen. 

Untuk mengetahui variavel-variabel independen berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel pada taraf signifikan 5%.  

(α = 0,05). Pengambilan keputusan untuk uji F sebagai berikut: 

1) Jika nilai Fhitung ≥ Ftabel maka berarti variabel bebasnya secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

2) Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel maka berarti variabel bebasnya secara 

bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat. 

b. Uji t (secara persial) 

Yaitu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan 

atau pengaruh dari masing-masing variabel secara persial atau secara 

terpisah terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikan 5%.  (α 

= 0,05). Pengambilan keputusan untuk uji T persial sebagai berikut: 

1) Jika nilai signifikan ≥ 0,05 (hipotesis ditolak) maka variabel 

independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 (hipotesis diterima) maka variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

 

 

4. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien  Determinasi digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam 

mewakili kelompok Data Observasi.
77

  

Dengan rumus : 

R
2
  = r

2
 x 100% 

Ket : 

R
2
  = koefisien determinasi 

r
2
    = koefisien korelasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah  PT. Kereta Api Indonesia  

Usia kereta api di indonesia sudah mencapai puluhan tahun, sejarah 

perkeretaapian di indonesia sangat panjang. Dimulai sejak zaman 

penjajahan belanda dimana dahulu kereta api digunakan untuk 

mengangkut meliter belanda dan hasil bumi dari berbagai daerah di pulau 

jawa. Setelah indonesia merdeka karyawan perusahaan kereta api yang 

tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih 

kekuasaan perkeretaapian dari jepang. 

Pada tanggal 28 september  1945, pembacaan pernyataan sikap 

oleh ismangi dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa 

mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada ditangan bangsa indonesia 

sehingga jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan 

perkeretaapian indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 

september 1945 sebagai hari lahirnya kereta api serta dibentuknya 

Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI). 

Nama lain dari DKARI kemudian diubah menjadi Perusahaan 

Negara Kereta Api (PNKA). Nama itu diubah lagi menjadi Perusahaan 

Djawatan Kereta Api (PJKA) pada tanggal 15 september 1971. Pada 

tanggal 2 januari 1991 PJKA secara resmi diubah menjadi Perusahaan 
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Umum Kereta Api (PERUMKA) dan semenjak pada tanggal 1 juni 1999 

diubah menjadi PT. Kereta Api Indonesi (persero) sampai sekarang. 

Namun akhir-akhir ini nuansa yang dirasakan masyarakat diatas kereta api 

tidak banyak berbeda dengan situasi yang berkembang di Negara kita 

sekarang yang diliputi berbagai permasalahan dan ketidak pastian. 

Bagaimananpun situasinya, kereta api harus tetap beroperasi sesuai 

dengan misinya melayani kebutuhan masyarakat terhadap sarana 

transportasi yang memadai serta sebagai moda angkutan untuk menunjang 

pertumbuhan perekonomian nasional. Pada awal-awal tahun 2000an PT. 

Kereta Api Indonesia (persero) diterpa banyak masalah dari yang kecil 

hingga yang besar. Yang paling besar sering terjadinya tabrakan dan 

kecelakaan kereta api. 

Oleh karena itu diperlukan mekanisme pengaturan terhadap aspek-

aspek yang meliputi kelayakan, keselamatan, keamanan, dan lain-lain. 

Mekanisme tersebut merupakan penerapan sistem standarisasi yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang NO. 23/2007 

yang tertera pada gambar dibawah ini; 

Sekitar tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan 

ribuan transmigran di berbagai pulau jawa ke Lampung pada tahun 1905 

bergasil membangun perkebunan kaitsyuk tembakau, kopi, karet, kelapa 

dan kelapa sawit. Gubernur Hindia Belanda di Batavia menganggap sarana 

Angkutan hasil-hasil bumi dari Sumatra Selatan kepulau Jawa yang sangat 

mengandalkan pelayaran laut banyak memakan biaya dan waktu. 
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Pembangunan rel Kereta Api dimulai Pemerintah Hindia Belanda 

dengan mengerakkan ribuan orang di Palembang dan Tanjung Karang. 

Mereka membabat hutan-hutan dan meratakan tanah untuk dudukan rel 

Kereta Api, yang melintasi hutan bukan pemukiman penduduk. Semua itu 

dilakukan dibawah pengawasan Kolonial Belanda yang kejam, semua 

pekerja bekerja dibawah tekanan dan tidak bisa melakukan perlawanan. 

Tenaga manusia dipaksa memasang batang-batang rel Kereta Api selebar 

1.435 mm dan bantalan dari kayu dengan panjang sekitar 411 km. 

Alamat Kantor PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 

III Palembang. jalan A Yani No. 541-13 Ulu Plaju. Didepan Universitas 

Muhammadyah Palembang, Sumatra Selatan. No hp. 0831-7778-1445 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 

a. Visi Perusahaan 

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus 

pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders. 

b. Misi Perusahaan 

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha 

penunjang melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk 

memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan 

kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : keselamatan, 

ketepatan waktu, pelayanan dan kenyamanan. 
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c. Tujuan Perusahaan 

Tujuan perusahaan adalah untuk turut serta melaksanakan 

dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang 

ekonomi dan pembangunan nasional khususnya dibidang 

transportasi, dengan menyediakan barang dan jasa yang bermutu 

tinggi dan berdaya saing kuat di pasar dalam negeri maupun 

internasional.  

Di bidang perkeretaapian yang meliputi usaha pengangkutan 

orang dan barang dengan kereta api, kegiatan perawatan prasarana 

perkeretaapian, pengusahaan prasarana perkeretaapian, pengusahaan 

usaha penunjang sarana dan prasarana kereta api dan kemanfaatan 

umum dengan menetapkan prinsip – prinsip perseroan terbatas. 

 

B. Karakteristik Responden dan Distribusi Jawaban Responden 

1. Karakteristik Responden 

Gambaran umum responden menggambarkan kondisi dan 

keadaan responden. Berikut ini akan dikemukakan mengenai gambaran 

umum responden melalui bentuk tabel agar keadaan dan kondisi dari 

responden dapat terlihat dengan jelas serta keterangan-keterangan 

mengenai tabel. Dan karakteristik ini diperoleh dari kuesioner, dalam 

penelitian ini sebanyak 60 karyawan jika dilihat dari jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir dan lama kerja pada tabel 4.1 sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Karakteristik responden 

Statistics 

 jenis 

kelamin 

usia pendidikan 

terakhir 

lama kerja 

N 
Valid 60 60 60 60 

Missing 0 0 0 0 

  Sumber: olah data SPSS 20, 2018 

a. Diskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 pada dasarnya manusia itu dibedakan menjadi dua 

berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu : laki-laki dan perempuan. jenis 

kelamin merupakan sifat jasmani yang dimiliki oleh seseorang dan 

suatu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan 

laki-laki dan perempuan.  

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

    

Sumber: olah data SPSS20, 2018 

 

Pada tabel 4.2 diatas telah menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan persentase mengenai jenis kelamin pada responden yang 

telah dijadikan sampel pada karyawan PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divre III palembang yang perbedaannya cukup signifikan. 

Untuk responden dengan jenis kelamin laki-laki persentase 

jenis kelamin responden 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

L 25 41,7 41,7 41,7 

P 35 58,3 58,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
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menunjukan sebesar 41,7 % atau sebanyak 25 responden, sedangkan 

untuk jenis kelamin perempuan menunjukan persentase sebesar 58,3 

% atau sebanyak 35 responden. 

b. Diskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4.3 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden 

berdasarkan usia: 

Tabel 4.3 

Responden Berdasarkan usia 

usia 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

< 30 51 85,0 85,0 85,0 

30-40 4 6,7 6,7 91,7 

40-50 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

    Sumber: olah data SPSS 20, 2018 

Tabel 4.3 diatas menunjukan bahwa responden yang bekerja 

di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III palembang sebesar 

85 % atau sebanyak 51 responden diantaranya dalam usia dibawah 

30 tahun, sedangkan yang berusia 30-40 tahun sebesar 6,7 % atau 

sebanyak 4 responden, dan sisanya yang berusia 40-50 tahun sebesar 

8,3% atau sebanyak 5 responden. 

c. Diskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Hasil uji deskripsi responden berdasarkan posisi terakhir di 

sajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Responden Berdasarkan pendidikan terakhir 

pendidikan terakhir 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Vali

d 

S1 5 8,3 8,3 8,3 

SMA 55 91,7 91,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

        Sumber: olah data SPSS 20, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.4 tersebut  diperoleh mayoritas 

pendidikan responden SMA sebesar 91.7% atau sebanyak 55 orang 

dan yang berpendidikan S1 sebesar 8,3%  atau sebanyak 5 orang. 

d. Diskripsi Responden Berdasarkan Lama Kerja 

Tabel 4.5 berikut ini menyajikan hasil uji deskripsi responden 

berdasarkan lama kerja: 

Tabel 4.5 

Responden Berdasarkan lama kerja 

lama kerja 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

> 8 55 91,7 91,7 91,7 

3.5 1 1,7 1,7 93,3 

5.8 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

        Sumber: olah data SPSS 20, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden lama kerja lebih dari 8 tahun sebesar 91,7 % atau 

sebanyak 55 orang, sedangkan yang lama kerja 5-8 tahun sebanyak 4 
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orang atau sebesar 6,7% dan sisanya 3-5 tahun sebanyak 1 orang 

atau sebesar 1,7%. 

 

2. Distribusi Jawaban Responden 

a. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelatihan (X1) 

Variabel X1 pada penelitian ini diukur melalui 8 pertanyaan 

yang diberikan kepada 60 responden. Hasil jawaban terhadap 

pelatihan dijelaskan pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Distribusi jawaban responden mengenai pelatihan 

no Pertanyaan STS 

% 

TS 

% 

RG 

% 

S 

% 

SS 

% 

Total 

% 

1 Metode pelatihan yang digunakan 

sesuai dengan jenis pelatihan yang 

dibutuhkan 

0 0 0 80,0 20,0 100 

2 Kemampuan instruksi pelatih dalam 

memberikan pelatihan telah sesuai 

harapan 

0 0 0 65,0 35,0 100 

3 Materi pelatihan yang selama ini 

diberikan sudah sesuai dengan 

kemampuan 

0 0 3,3 81,7 15,0 100 

4 Metode yang digunakan 

mempermudah saya dalam 

memahami pelatihan yang 

dilaksanakan 

0 1,7 1,7 86,7 10,0 100 

5 Peserta pelatihan yang ikut dalam 

pelatihan memiliki antusias yang 

tinggi 

0 0 5,0 83,3 11,7 100 

6 Saya menerima dengan baik bila 

ada masukan dan kritik dari rekan 

kerja terutama dari atasan 

0 0 0 48,3 51,7 100 

7 Apakah tujuan pelatihan sudah 

meningkatkan keterampilan kinerja 

0 0 5,0 81,7 13,3 100 
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8 Pelatihan memberikan kesempatan 

untuk mengembangkan bakat 

mengenai pekerjaan 

0 0 1,7 86,7 11,7 100 

Sumber: olah data SPSS 20, 2018 

Pada tabel 4.6 diatas menunjukan bahwa variabel pelatihan 

mayoritas responden menjawan setuju dan pertanyaan yang paling 

berperngaruh adalah pertanyaan no 4 dan 8 sama sebesar 86,7%, hal 

ini menunjukan bahwa indikator metode dan kesempatan dalam 

mengikuti pelatihan, oleh karena itu penting bagi pimpinan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan lagi pelatihannya. 

b. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Motivasi (X2) 

Variabel X2 diukur melalui 7 pertanyaan indikator kepada 

responden. Hasil jawaban responden mengenai motivasi dijelaskan 

pada tabel 4.7  berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi jawaban responden mengenai motivasi 

no Pertanyaan STS 

% 

TS 

% 

RG 

% 

S 

% 

SS 

% 

Total 

% 

1 Saya merasa termotivasi untuk 

memberikan kinerja yang baik 

diperusahaan ini 

0 0 1,7 81,7 16,7 100 

2 Penghargaan yang diberikan oleh 

perusahaan sudah cukup baik 

0 0 3,3 63,3 33,3 100 

3 Saya selalu dilibatkan dalam 

pertemuan atau rapat dalam 

mengambil keputusan perusahaan 

0 5,0 31,7 56,7 6,7 100 

4 Perusahaan memberikan 

kesempatan untuk 

mengembangkan potensi yang ada 

pada diri saya 

0 0 5,0 90,0 5,0 100 

5 Tantangan yang diberikan 

perusahaan terlalu rumit 

21,7 50,0 21,7 5,0 1,7 100 
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6 Atasan saya selalu memberikan 

pujian apabila saya menjalankan 

tugas dengan hasil memuaskan 

0 0 1,7 70,0 28,3 100 

7 Saya selalu berusaha untuk 

menyelesaikan tugas dengan 

penuh rasa tanggung jawab untuk 

mencapai hasil yang maksimal 

0 0 16,7 73,3 10,0 100 

Sumber: olah data SPSS 20, 2018 

Pada tabel 4.7 diatas menunjukan bahwa variabel motivasi 

dominan responden menjawab setuju dan di pertanyaan nomor 4 

sebesar 90% pada indikator kesempatan, dan pada nomor 1 indikator 

tentang kinerja sebesar 81,7%. hal ini menunjukkan bahwa variabel 

motivasi sangat berpengaruh terhadap kinerja. Oleh karena itu 

pimpinan pinpinan kantor diharapkan selalu memberi motivasi dan 

arahan kepada para karyawan apabila dalam menyelesaikan 

pekerjaannya terdapat kesulitan guna meningkatkan kinerja para 

karyawan. 

c. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Lingkungan Kerja (X3) 

Variabel X3 diukur melalui 5 pertanyaan kepada responden 

dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Distribusi jawaban responden mengenai lingkungan kerja 

no Pertanyaan STS 

% 

TS 

% 

RG 

% 

S 

% 

SS 

% 

Total 

% 

1 Kondisi lingkungan kerja yang ada 

diperusahaan sudah cukup memadai 

untuk menyelesaikan pekerjaan 

1,7 0 0 66,7 31,7 100 

2 Fasilitas yang disediakan 

perusahaan telah sesuai dengan 

pekerjaan yang saya lakukan 

0 0 1,7 85,0 13,3 100 
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3 Saya merasa nyaman dengan 

suasana kerja yang ada 

diperusahaan 

0 0 1,7 45,0 53,3 100 

4 Keamanan di tempat kerja sudah 

mampu membuat saya bekerja 

dengan nyaman 

0 0 1,7 66,7 31,7 100 

5 Saya ikut serta dalam menjaga 

kebersihan di tempat kerja 

0 1,7 5,0 78,3 15,0 100 

Sumber: olah data SPSS 20, 2018 

Pada tabel 4.8 diatas pertanyaan no 2 lebih dominan dengan 

nilai 85% tentang fasilitas yg di sediakan, dan ikut serta dalam 

menjaga kebersihan di tempat kerja sebesar 78,3%. hal ini 

menunjukan bahwa karyawan peduli terhadap kebersihan di ruangan 

kerja, karna lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung 

terhadap para karyawan. 

d. Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kinerja Karyawan (Y) 

Variabel dependen yaitu kinerja karyawan diukur melalui 6 

pertanyaan kepada 60 responden, dan hasilnya dapat di lihat pada 

tabel 4.9  sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi jawaban responden mengenai kinerja karyawan 

no Pertanyaan STS 

% 

TS 

% 

RG 

% 

S 

% 

SS 

% 

Total 

% 

1 Saya sering mendapat pujian dan 

penghargaan dari orang yang saya 

layani mengenai kualitas pelayanan 

yang diberikan 

0 3,3 10,0 76,7 10,0 100 

2 kuantitas kerja diperusahaan sudah 

melebihi rata-rata 

0 3,3 3,3 91,7 1,7 100 

3 Saya selalu berusaha 

menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan sesuai dengan terget 

0 0 3,3 60,0 36,7 100 
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waktu kerja yang telah ditentukan 

4 Saya dapat mengerjakan pekerjaan 

dengan efektif dan efisien sehingga 

tidak perlu banyak instruksi dan 

umpan balik dari atasan saya 

0 0 1,7 83,3 15,0 100 

5 Saya selalu pokus menyelesaikan 

pekerjaan, walaupun tidak ada 

atasan diperusahaan 

0 0 1,7 30,0 66,7 100 

6 Dalam menyelesaikan pekerjaan 

saya selalu berinisiatif tanpa 

menunggu perintah dari pimpinan 

0 3,3 3,3 66,7 26,7 100 

Sumber: olah data SPSS 20, 2018 

Pada tabel 4.9 diatas menunjukan bahwa pada variabel 

kinerja karyawan mayoritas responden menjawab setuju  sebesar 

91,7% pada pertanyaan yang paling berpengaruh adalah pertanyaan 

no 2. Hal itu menunjukan bahwa indikator kuantitas sudah melebihi 

rata-rata, dan pada no 4 indikator efektivitas menjawab setuju 

sebesar 83,3%, artinya responden setuju bahwa mereka selalu 

mengerjakan tugas yg diberikan perusahaan selalu efektif dan 

efisien. 

 

C. Instrumen Penelitian 

1. Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi 

kinerja, pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja akan diuji secara 

statistik deskriptif seperti tabel 4.10 berikut ini: 
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Tabel 4.10 

Hasil uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kinerja (Y ) 60 16 28 25,10 2,153 

Pelatihan (X1) 60 30 40 33,48 1,761 

Motivasi (X2) 60 21 30 26,45 1,712 

Lingkungan kerja 

(X3) 
60 17 25 21,27 1,506 

Valid N (listwise) 60     

Sumber: olah data SPSS 20, 2018 

Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk analisis adalah 

data primer. Dan kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan dari indikator 

setiap variabel kemudian jawaban dari responden dikonversi menjadi 

data kuantitatif. 

Kinerja jumlah responden 60 orang, jumlah minimum yang 

menjawab STS,TS dan RG sebanyak 16 orang, nilai maksimum yang 

menjawab S dan SS sebanyak 28 orang dengan rata-rata 25,10 dan 

standar deviation 2,153 

Pelatihan jumlah responden 60 orang, jumlah minimum yang 

menjawab STS,TS dan RG sebanyak 30 orang, nilai maksimum yang 

menjawab S dan SS sebanyak 40 orang dengan rata-rata 33.48 dan 

standar deviation 1.761 

Motivasi jumlah responden 60 orang, jumlah minimum yang 

menjawab STS,TS dan RG sebanyak 21 orang, nilai maksimum yang 

menjawab S dan SS sebanyak 30 orang dengan rata-rata 26.45 dan 

standar deviation 1.712 
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Lingkungan Kerja jumlah responden 60 orang, jumlah minimum 

yang menjawab STS,TS dan RG sebanyak 17 orang, nilai maksimum 

yang menjawab S dan SS sebanyak 25 orang dengan rata-rata 21.27 dan 

standar deviation 1.506 

Oleh sebab itu, dibutuhkan pengujian validitas dan reliabilitas 

agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengukur dari masing-

masing pertanyaan setiap variabel serta dapat dilakukan kehandalan 

dalam setiap pertanyaan. 

a. Hasil Uji Validitas  

Pengujian validitas bertujuan untuk mengukur dari masing-

masing pertanyaan setiap variabel yang diteliti. Dengan syarat 

minimum jika r = 0,256. Jadi jika korelasi setiap butir pertanyaan 

dengan skor kurang dari 0,256 maka pertanyaan tersebut dinyatakan 

tidak valid. 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan 

aplikasi SPSS versi 20 pada tabel 4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 

Hasil uji validitas variabel pelatihan (X1) 

 

Pearson 

correlation 

 

Nilai signifikasi 

 

 

Item 

r 

hitung r tabel 

sig. (2-

tailed) sig keterangan 

pelatihan 1 0,554 0,256 0 0,05 valid 

pelatihan 2 0,537 0,256 0 0,05 valid 

pelatihan 3 0,478 0,256 0 0,05 valid 

pelatihan 4 0,439 0,256 0 0,05 valid 
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pelatihan 5 0,547 0,256 0 0,05 valid 

pelatihan 6 0,573 0,256 0 0,05 valid 

pelatihan 7 0,422 0,256 0 0,05 valid 

pelatihan 8 0,573 0,256 0 0,05 valid 

Sumber : olah data SPSS 20, 2018 

Berdasarkan tabel 4.11 tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel 

pelatihan dengan semua pertanyaan dinyatakan valid, karna setiap pertanyaan r 

hitung nya lebih besar dari r tabel 0,256. 

Tabel 4.12 

Hasil uji validitas variabel motivasi (X2) 

 

Pearson correlation 

 

Nilai signifikasi 

 

 

Item 

r 

hitung r tabel 

sig. (2-

tailed) sig keterangan 

motivasi 1 0,268 0,256 0,038 o,05 valid 

motivasi 2 0,39 0,256 0,002 o,05 valid 

motivasi 3 0,527 0,256 0 o,05 valid 

motivasi 4 0,559 0,256 0 o,05 valid 

motivasi 5 0,484 0,256 0 o,05 valid 

motivasi 6 0,386 0,256 0,002 o,05 valid 

motivasi 7 0,476 0,256 0 o,05 valid 

Sumber: olah data SPSS 20, 2018 

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut dapat dinyatakan bahwa variabel 

motivasi dengan semua pertanyaan dinyatakan valid, karna setiap pertanyaan r 

hitung nya lebih besar dari r tabel 0,256. 
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Tabel 4.13 

Hasil uji validitas lingkungan kerja (X3) 

 

Pearson correlation 

 

Nilai signifikasi 

 

 

Item r hitung r tabel 

sig. (2-

tailed) sig keterangan 

lingkungan 

1 0,581 0,256 0 0,05 valid 

lingkungan 

2 0,669 0,256 0 0,05 valid 

lingkungan 

3 0,54 0,256 0 0,05 valid 

lingkungan 

4 0,683 0,256 0 0,05 valid 

lingkungan 

5 0,5 0,256 0 0,05 valid 

Sumber: olah data SPSS 20, 2018 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat dinyatakan bahwa variabel 

lingkungan kerja dengan semua pertanyaan dinyatakan valid, karna setiap 

pertanyaan r hitung nya lebih besar dari r tabel 0,256. 

Tabel 4.14 

Hasil uji validitas variabel kinerja (Y) 

 

Pearson correlation 

 

Nilai signifikasi 

 

 

Item r hitung r tabel 

sig. (2-

tailed) sig keterangan 

kinerja 1 0,673 0,256 0 0,05 valid 

kinerja 2 0,697 0,256 0 0,05 valid 

kinerja 3 0,581 0,256 0 0,05 valid 

kinerja 4 0,429 0,256 0,001 0,05 valid 

kinerja 5 0,787 0,256 0 0,05 valid 

kinerja 6 0,785 0,256 0 0,05 valid 

Sumber : olah data SPSS 20, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat dinyatakan bahwa variabel kinerja 

karyawan dengan semua pertanyaan dinyatakan valid, karna setiap pertanyaan r 

hitung nya lebih besar dari r tabel 0,256. 

b. Hasil Uji Reliabilitas 

Sedangkan hasil uji reliabilitas dari variabel pelatihan (X1), 

motivasi (X2), lingkungan kerja (X3) dan variabel kinerja karyawan 

(Y) dijelaskan pada tabel 4.15 sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil pengujian Reliabilitas  

variabel Cronbach's Alpha keterangan 

pelatihan 0,71 Reliable 

motivasi 0,634 Reliable 

lingkungan kerja 0,722 Reliable 

kinerja 0,765 Reliable 

Sumber : olahan data SPSS 20, 2018 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas hasil pengujian reliabilitas dari 

setiap pertanyaan untuk variabel pelatihan didapatkan r alpha 

sebesar 0,71 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelatihan 

dinyatakan reliabel karena r alpha lebih besar dari 0,60 

untuk variabel motivasi didapatkan r alpha sebesar 0,634 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi dinyatakan reliabel 

karena r alpha lebih besar dari 0,60  

sedangkan variabel lingkungan kerja didapatkan r alpha 

sebesar 0,722 maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan 

kerja dinyatakan reliabel karena r alpha lebih besar dari 0,60 
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dan untuk variabel kinerja  didapatkan r alpha sebesar 0,71 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen kinerja 

dinyatakan reliabel karena r alpha lebih besar dari 0,60 

 

2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalita bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penganggu atau residual mempunyai distribusi 

normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara mengukur  

histogram normality test pada program Eviews windows 9.0. Hasil 

uji normalitas data dapat dilihat pada gambar  4.1 berikut ini: 

Gambar 4.1 

Hasil pengujian Normalitas dengan kurva histogram 
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-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Series: Residuals
Sample 1 60
Observations 60

Mean       2.91e-15
Median   0.018451
Maximum  4.728456
Minimum -5.367037
Std. Dev.   1.767260
Skewness  -0.413236
Kurtosis   4.307367

Jarque-Bera  5.980659
Probability  0.050271

 
sumber: olahan data Eviews 9.0 2018 

 

1. Probabilitas jarque-bera sebesar 0,050271  

2. Tingkat toleransi kesalahan (α) sebesar 5%  atau 0,05 



 

85 
 

Dilihat pada gambar 4.1 hasil pengujian histogram normality 

test yang dilakukan menggunakan program eviews 9.0, perbandingan 

probabilitas jarque-bera lebih besar dari tingkat toleransi kesalahan 

(α) adalah 0,050271 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data 

yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau 

hampir tidak lulus uji normalitas. 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk melihat ada tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu 

model regresi linier berganda. Pada penelitian ini diukur melalui uji 

VIF (Variance Inflation Factors) pada program eviews 9.0 for 

windows yang dilihat pada nilai Centered VIF. Nilai yang umum 

dipakai untuk menunjukkan bahwa adanya multikolinieritas adalah 

nilai toleren < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. Dan sebaliknya 

apabila VIF <10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4.16 

Hasil pengujian multikolinieritas 

 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

C  29.60081  539.7467  NA 

X1  0.023329  478.2016  1.297281 

X2  0.020187  258.5860  1.060442 

X3  0.032729  271.2410  1.330178 

Sumber : data diolah menggunakan Eviews 9.0, 2018 
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Dari tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa semua variabel 

nilai Centered VIF (Variance Inflation Factors) < 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi multikolinieritas. 

c. Uji Hesteroskedastisitas 

Hesteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan 

yang satu ke pengamatan yang lain. Berikut ini yang disajikan di 

tabel 4.17 berikut ini: 

Tabel 4.17 

Hasil pengujian Hesteroskedastisitas 

F-statistic 6.068430     Prob. F(3,56) 0.0012 

Obs*R-squared 14.72021 

    Prob. Chi-

Square(3) 0.0021 

Scaled explained SS 21.20508 

    Prob. Chi-

Square(3) 0.0001 

   sumber: olahan data Eviews 9.0, 2018 

Hasil uji Hesteroskedastisitas  

1. Nilai probabilitas sebesar 0.0012 

2. Tingkat toleransi kesalahan (α) sebesar 0.05 

Dilihat pada tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa nilai 

probabilitas lebih kecil dari tingkat toleran kesalahan (α) adalah 

0.0012 <0.05. nilai 0.0012 merupakan nilai yang menunjukan tingkat 

ketidaksamaan varian antara pengamatan yang satu dengan yang 

lain. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terjadi 

persamaan residual varian pada setiap pengamatan. 
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d. Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau secara signifikan. Uji ini 

diukur menggunakan Ramsey Reset Test pada program Eviews 9.0 

for windows yang dilihat pada probabilitas F-statistik pada tabel 4.18 

berikut ini. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Linieritas 

 Value df Probability 

t-statistic  3.035846  55  0.0037 

F-statistic  9.216363 (1, 55)  0.0037 

Likelihood ratio  9.295492  1  0.0023 

   sumber: olahan data Eviews 9.0, 2018 

Hasil Uji Linieritas 

1. Nilai probabilitas sebesar 0,0037 

2. Tingkat toleransi kesalahan sebesar 0.05 

Dilihat dari tabel 4.18 nilai probabilitas F hitung sebesar 0.0037 

lebih kecil dari tingkat 0.05. artinya kesemua variabel tidak memiliki 

hubungan yang linier terhadap kinerja karyawan. 

 

3. Hasil Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

atau hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih variabel 

indevenden dengan satu variabel dependen. Hasil perhitungan regresi 
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linear berganda dengan menggunakan aplikasi eviews 9 dilihat pada tabel 

4.19 sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil perhitungan Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,596 5,441  1,029 ,308 

x1 ,317 ,153 ,260 2,078 ,042 

x2 -,145 ,142 -,115 -1,017 ,313 

x3 ,597 ,181 ,418 3,301 ,002 

sumber: olahan data Eviews 9.0, 2018 

Persamaan rumus regresi linear berganda dapat diperoleh sebagai 

berikut: 

Y = 5,596 + 0,317 X1 + -145 X2 + 0,597 X3 

Nilai konstant sebesar 5,596 artinya jika pelatihan, motivasi dan 

lingkungan kerja nilainya 0, maka kinerja nilainya 5,596. 

Nilai koefisien regresi variabel pelatihan (b1) bernilai positif, yaitu 

0,317 artinya setiap peningkatan pelatihan sebesar 1 satuan, maka akan 

meningkatkan kinerja sebesar 0,317 satuan dengan asumsi variabel 

indevenden lainnya tetap. 

Nilai koefisien regresi variabel motivasi (b2) bernilai negatif, yaitu 

-145 artinya setiap peningkatan motivasi sebesar 1 satuan, makan akan 

mempengaruhi kinerja sebesar -145 satuan dengan asumsi variabel 

indevenden lain nilainya tetap. 
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Nilai koefisien regresi variabel lingkungan kerja (b3) bernilai 

positif, yaitu 0,597 artinya setiap peningkatan lingkungan kerja sebesar 1 

satuan, maka akan meningkatkan kinerja sebesar 0,597 satuan dengan 

asumsi variabel indevenden lainnya tetap. 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Hasil Uji Signifikan Parameter Individu (Uji Statistik t) 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah secara persial 

pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh atau tidak 

terhadap kinerja karyawan. Pengujian menggunakan tingkat 

signifikan 0,05 dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut ini: 

Tabel 4.20 

Hasil pengujian statistik t persial 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,596 5,441  1,029 ,308 

x1 ,317 ,153 ,260 2,078 ,042 

x2 -,145 ,142 -,115 -1,017 ,313 

x3 ,597 ,181 ,418 3,301 ,002 

sumber: olahan data eviews 9.0, 2018 

Hipotesis pelatihan 

Ho = pelatihan secara persial tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Ha = pelatihan secara persial berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 
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Angka T hitung sebesar 2,078 dan nilai signifikan sebesar 

0,042. T tabel dapat dilihat di tabel statistik pada tingkat signifikasi 

0,005, dengan df2 = (n-k) atau 60-3 = 57, T tabel sebesar 2,00247 

(dilihat pada lampiran t tabel) 

Kriteria pengujian 

Jika t hitung < t tabel jadi Ho diterima 

Jika t hitung > t tabel jadi Ho ditolak 

Berdasarkan signifikasi : 

Jika signifikasi > 0,05 maka Ho diterima 

Jika signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak 

Keputusan : 

Nilai T hitung > T tabel (2,078 > 2,00247) artinya Ho ditolak 

dan signifikasi < 0,05 (0,042 < 0,05) maka Ho ditolak, jadi dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh secara persial dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hipotesis Motivasi 

Ho = motivasi secara persial tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Ha = motivasi secara persial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Angka T hitung sebesar -1,017 dan nilai signifikan sebesar 

0,042. T tabel dapat dilihat di tabel statistik pada tingkat signifikasi 

0,005, dengan df2 = (n-k) atau 60-3 = 57, T tabel sebesar 2,00247 

(dilihat pada lampiran t tabel). 
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Kriteria pengujian : 

Jika t hitung < t tabel jadi Ho diterima 

Jika t hitung > t tabel jadi Ho ditolak 

Berdasarkan signifikasi : 

Jika signifikasi > 0,05 maka Ho diterima 

Jika signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak 

Keputusan : 

Nilai T hitung < T tabel (-1,017 < 2,00247) artinya Ho 

diterima dan signifikasi < 0,05 (0,313 > 0,05) maka Ho diterima, jadi 

dapat disimpulkan bahwa motivasi tidak berpengaruh secara persial 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hipotesis lingkungan kerja 

Ho = lingkungan kerja secara persial tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

Ha = lingkungan kerja secara persial berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Angka T hitung sebesar 3,301 dan nilai signifikan sebesar 

0,002. T tabel dapat dilihat di tabel statistik pada tingkat signifikasi 

0,005, dengan df2 = (n-k) atau 60-3 = 57, T tabel sebesar 2,00247 

(dilihat pada lampiran t tabel) 

Kriteria pengujian 

Jika t hitung < t tabel jadi Ho diterima 

Jika t hitung > t tabel jadi Ho ditolak 
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Berdasarkan signifikasi : 

Jika signifikasi > 0,05 maka Ho diterima 

Jika signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak 

Keputusan : 

Nilai T hitung > T tabel (3,301 > 2,00247) artinya Ho ditolak 

dan signifikasi < 0,05 (0,002 < 0,05) maka Ho ditolak, jadi dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara persial dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

b. Uji Hasil Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama untuk 

menguji signifikasi pengaruh beberapa variabel indevenden terhadap 

variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikasi 0,05 

dijelaskan pada tabel 4.21 berikut ini. 

 

Tabel 4.21 

Hasil pengujian statistik f simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 89,131 3 29,710 9,029 ,000
b
 

Residual 184,269 56 3,291   

Total 273,400 59    

sumber: olahan data Eviews 9.0, 2018 

Hipotesis  

Ho = pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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Ha = pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama  

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Angka F hitung sebesar 9,029 dan nilai signifikan sebesar 

0,000. F tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat 

signifikan 0,005 dengan df2 = (n-k) atau 60-3 = 57, F tabel sebesar 

2,77 (lihat pada lampiran F tabel). 

Kriteria pengujian 

Jika F hitung < F tabel Ho diterima 

Jika F hitung > F tabel Ho ditolak 

Berdasarkan signifikasi : 

Jika signifikasi > 0,05 maka Ho diterima 

Jika signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak 

Keputusannya 

F hitung > F tabel ( 9,029 > 2,77 ) dan signifikan < 0,05 (0,000 

< 0,05), maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan, 

motivasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

 

5. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui dan mengukur 

ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili 

kelompok data observasi, dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut ini: 
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Tabel 4.22 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,571
a
 ,326 ,290 1,814 1,836 

 sumber: olahan data Eviews 9.0, 2018 

Pengujian koefesien Determinasi bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh kemampuan variabel bebas menjelaskan 

variabel terikat. Berdasarkan pengujian koefesien Determinan pada tabel 

4.22 diatas dapat dilihat bahwa: 

a. R sebesar 0,571 hubungan antara variabel x terhadap variabel kinerja 

(y) sebesar 57,1%. Hal ini berarti memiliki hubungan yang erat. 

b. R Square adalah pengaruh koefesian Determian yaitu sebesar 0,326 

yang menyatakan bahwa proporsi variasi variabel bebas yaitu 

peningkatan pelatihan, motivasi, lingkungan kerja mempengaruhi 

variasi variabel terikat yaitu tingkat kinerja karyawan sebesar 32,6 % 

dan sisanya sebesar 67,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

variabel pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja seperti gaya 

kepemimpinan, kompensasi dan lain-lain. 
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6. Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelatihan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji persial dapat 

diperoleh Nilai T hitung > T tabel (2,078 > 2,00247) artinya Ho 

ditolak dan signifikasi < 0,05 (0,042 < 0,05) maka Ho ditolak, jadi 

dapat disimpulkan bahwa pelatihan berpengaruh secara persial dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Kereta Api 

Indonesia (persero) Divisi Regional III Palembang. 

b. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji persial 

dapat diperoleh Nilai T hitung < T tabel (-1,017 < 2,00247) artinya 

Ho diterima dan signifikasi > 0,05 (0,313 > 0,05) maka Ho diterima, 

jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi tidak berpengaruh secara 

persial dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Kereta 

Api Indonesia (persero) Divisi Regional III Palembang. 

c. Pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kinerja karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lingkungan Kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji persial 

dapat diperoleh Nilai T hitung > T tabel (3,301 > 2,00247) artinya 
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Ho ditolak dan signifikasi < 0,05 (0,002 < 0,05) maka Ho ditolak, 

jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara 

persial dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Kereta 

Api Indonesia (persero) Divisi Regional III Palembang. 

d. Pengaruh secara Simultan Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwan Pelatihan, Motivasi dan 

Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil uji Simultan diperoleh nilai F hitung > F tabel 

(9,029 > 2,77) dan signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan, motivasi dan 

lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Jurnal yang mengatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dapat dilihat nilai t hitung sebesar 0,179 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,859. Oleh karena itu tingkat 

signifikasi ini lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh yang 

signifikan variabel motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. 

SMG di Surabaya.
78

 

 

 

 

                                                           
78

 Olivia theodora, Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan (Surabaya: 

Universitas Kristen Petra, 2015), hlm.  193 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari penelitian yang telah dilakukan yaitu Pengaruh Pelatihan, 

Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Pengaruh tersebut adalah pengaruh positif, yang artinya semakin baik 

pelatihan diberikan maka akan berdampak semakin tinggi kinerja 

karyawan PT. Kereta Api Indonesia (persero) Divisi Regional III 

Palembang. demikian juda sebaliknya, jika tidak diberikan pelatihan 

kerja, akan berdampak rendahnya kinerja karyawan. Berarti pelatihan 

kerja bagi karyawan sangat penting untuk diterapkan dalam suatu 

perusahaan, dengan adanya pelatihan akan berdampak meningkatkan 

kinerja karyawan dalam bekerja secara lebih efektif dak efisien terutama 

dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. 

2. Hasil analisis motivasi kerja tidak berpengaruh singnifikan terhadap 

kinerja karyawan. Pada faktor motivasi ini masih perlu peningkatan 

hubungan yang baik antara pimpinan dengan karyawan, serta pimpinan 

perlu mendorong semangat karyawan dalam bekerja. Sehingga hal ini 

akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi 
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karena merasa mendapat dukungan dari pimpinan dalam menjalankan 

tugasnya. 

3. Hasil analisis berikutnya lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Pengaruh tersebut adalah positif, artinya 

lingkungan kerja yang baik akan menimbulkan rasa nyaman bagi 

karyawan. Rasa nyaman dan senang tersebut akan mempengaruhi 

karyawan untuk lebih bersemangat dan giat serta tekun dalam bekerja, 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan. Begitu juga 

sebaliknya, apabila keadaan pada lingkungan kerja buruk, tidak nyaman, 

maka akan berdampak penurunan kinerja karyawan. 

4. Hasil analisis secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Pengaruh tersebut adalah positif, artinya pelatihan, 

motivasi dan lingkungan kerja secara bersama mempengaruhi kinerja 

karyawan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Sehubungan faktor pelatihan dan lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, maka perusahaan dapat 

meningkatkan atau mempertahankan pelatihan yang sudah ada, serta 

terus memperhatikan kondisi lingkungan kerja karyawan. Sedangkan 

motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 
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dengan demikian pimpinan perusahan harus lebih memberikan motivasi 

kepada karyawannya, supaya bisa miningkatkan kinerja karyawan. 

2. Bagi Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu yang 

berkaitan dengan kinerja karyawan, yaitu faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kinerja. 

Selain itu bisa menerapkan uji statistik dan uji pengaruh lainnya. 
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Lampiran 1  

hasil uji validitas dan realibilitas 

1. Uji  validitas  

a. Variabel Pelatihan 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 total 

X1.1 Pearson Correlation 1 .235 .279
*
 .517

**
 .174 .195 .017 .174 .667

**
 

Sig. (2-tailed)  .071 .031 .000 .185 .135 .895 .183 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

X1.2 Pearson Correlation .235 1 .301
*
 .078 .226 .150 .104 -.010 .518

**
 

Sig. (2-tailed) .071  .019 .553 .083 .252 .429 .940 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

X1.3 Pearson Correlation .279
*
 .301

*
 1 .062 .054 .112 -.056 .150 .450

**
 

Sig. (2-tailed) .031 .019  .639 .684 .394 .670 .253 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

X1.4 Pearson Correlation .517
**

 .078 .062 1 .272
*
 .114 -.023 .190 .535

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .553 .639  .035 .387 .860 .147 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

X1.5 Pearson Correlation .174 .226 .054 .272
*
 1 .077 .164 .306

*
 .511

**
 

Sig. (2-tailed) .185 .083 .684 .035  .557 .210 .017 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

X1.6 Pearson Correlation .195 .150 .112 .114 .077 1 .271
*
 .370

**
 .559

**
 

Sig. (2-tailed) .135 .252 .394 .387 .557  .036 .004 .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

X1.7 Pearson Correlation .017 .104 -.056 -.023 .164 .271
*
 1 .282

*
 .397

**
 

 Sig. (2-tailed) .895 .429 .670 .860 .210 .036  .029 .002 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

X1.8 Pearson Correlation .174 -.010 .150 .190 .306
*
 .370

**
 .282

*
 1 .539

**
 

Sig. (2-tailed) .183 .940 .253 .147 .017 .004 .029  .000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Skor

_Tot

al 

Pearson Correlation .667
**

 .518
**

 .450
**

 .535
**

 .511
**

 .559
**

 .397
**

 .539
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000  

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
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b. Variabel Motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 total 

x2.1 

Pearson Correlation 1 ,182 -,052 ,263
*
 -,207 ,139 ,049 ,268

*
 

Sig. (2-tailed)  ,165 ,693 ,042 ,112 ,290 ,712 ,038 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

x2.2 

Pearson Correlation ,182 1 ,107 ,100 -,098 ,013 ,074 ,390
**

 

Sig. (2-tailed) ,165  ,414 ,446 ,456 ,920 ,573 ,002 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

x2.3 

Pearson Correlation -,052 ,107 1 ,155 -,024 ,082 ,221 ,527
**

 

Sig. (2-tailed) ,693 ,414  ,236 ,856 ,533 ,090 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

x2.4 

Pearson Correlation ,263
*
 ,100 ,155 1 ,242 ,330

**
 ,000 ,559

**
 

Sig. (2-tailed) ,042 ,446 ,236  ,063 ,010 1,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

x2.5 

Pearson Correlation -,207 -,098 -,024 ,242 1 -,056 ,097 ,484
**

 

Sig. (2-tailed) ,112 ,456 ,856 ,063  ,671 ,461 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

x2.6 

Pearson Correlation ,139 ,013 ,082 ,330
**

 -,056 1 ,005 ,386
**

 

Sig. (2-tailed) ,290 ,920 ,533 ,010 ,671  ,973 ,002 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

x2.7 

Pearson Correlation ,049 ,074 ,221 ,000 ,097 ,005 1 ,476
**

 

Sig. (2-tailed) ,712 ,573 ,090 1,000 ,461 ,973  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 

skor

_tot

al 

Pearson Correlation ,268
*
 ,390

**
 ,527

**
 ,559

**
 ,484

**
 ,386

**
 ,476

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,038 ,002 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000  

N 60 60 60 60 60 60 60 60 
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c. Lingkungan Kerja 

Correlations 

 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 total 

x3.1 

Pearson Correlation 1 ,225 ,186 ,118 -,003 ,581
**

 

Sig. (2-tailed)  ,084 ,155 ,368 ,979 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

x3.2 

Pearson Correlation ,225 1 ,117 ,540
**

 ,311
*
 ,669

**
 

Sig. (2-tailed) ,084  ,372 ,000 ,015 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

x3.3 

Pearson Correlation ,186 ,117 1 ,235 -,004 ,540
**

 

Sig. (2-tailed) ,155 ,372  ,071 ,975 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

x3.4 

Pearson Correlation ,118 ,540
**

 ,235 1 ,251 ,683
**

 

Sig. (2-tailed) ,368 ,000 ,071  ,053 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

x3.5 

Pearson Correlation -,003 ,311
*
 -,004 ,251 1 ,500

**
 

Sig. (2-tailed) ,979 ,015 ,975 ,053  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

skor

_tot

al 

Pearson Correlation ,581
**

 ,669
**

 ,540
**

 ,683
**

 ,500
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 60 60 60 60 60 60 
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d. Variabel Kinerja Karyawan 

Correlations 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 total 

y1 

Pearson Correlation 1 ,461
**

 ,397
**

 ,040 ,405
**

 ,304
*
 ,673

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,002 ,761 ,001 ,018 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

y2 

Pearson Correlation ,461
**

 1 ,197 ,171 ,528
**

 ,488
**

 ,697
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,132 ,190 ,000 ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

y3 

Pearson Correlation ,397
**

 ,197 1 ,027 ,289
*
 ,325

*
 ,581

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,132  ,839 ,025 ,011 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

y4 

Pearson Correlation ,040 ,171 ,027 1 ,289
*
 ,384

**
 ,429

**
 

Sig. (2-tailed) ,761 ,190 ,839  ,025 ,002 ,001 

N 60 60 60 60 60 60 60 

y5 

Pearson Correlation ,405
**

 ,528
**

 ,289
*
 ,289

*
 1 ,552

**
 ,787

**
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,025 ,025  ,000 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

y6 

Pearson Correlation ,304
*
 ,488

**
 ,325

*
 ,384

**
 ,552

**
 1 ,785

**
 

Sig. (2-tailed) ,018 ,000 ,011 ,002 ,000  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 60 

skor

_tot

al 

Pearson Correlation ,673
**

 ,697
**

 ,581
**

 ,429
**

 ,787
**

 ,785
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000  

N 60 60 60 60 60 60 60 

 

2. Uji Reliabilitas 

a. Variabel Pelatihan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

,710 ,740 9 

 

 

 

 

 



 

109 
 

b. Variabel Motivasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

,634 ,618 8 

 

c. Variabel Lingkungan kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

,722 ,747 6 

 

d. Variabel Kinerja karyawan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items 

N of Items 

,765 ,835 7 

 

Lampiran 2  

Hasil uji Linear Berganda 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 5.596268 5.440662 1.028601 0.3081 

X1 0.317418 0.152737 2.078202 0.0423 

X2 -0.144559 0.142083 -1.017429 0.3133 

X3 0.597137 0.180912 3.300702 0.0017 

R-squared 0.326009     Mean dependent var 25.10000 

Adjusted R-squared 0.289902     S.D. dependent var 2.152649 

S.E. of regression 1.813980     Akaike info criterion 4.093264 

Sum squared resid 184.2692     Schwarz criterion 4.232887 

Log likelihood -118.7979     Hannan-Quinn criter. 4.147878 

F-statistic 9.029043     Durbin-Watson stat 1.836431 

Prob(F-statistic) 0.000057    
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Lampiran 3 

Hasil Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Series: Residuals
Sample 1 60
Observations 60

Mean       2.91e-15
Median   0.018451
Maximum  4.728456
Minimum -5.367037
Std. Dev.   1.767260
Skewness  -0.413236
Kurtosis   4.307367

Jarque-Bera  5.980659
Probability  0.050271

 

Lampiran 4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model  Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

C  29.60081  539.7467  NA 

X1  0.023329  478.2016  1.297281 

X2  0.020187  258.5860  1.060442 

X3  0.032729  271.2410  1.330178 

 

Lampiran 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

F-statistic 6.068430     Prob. F(3,56) 0.0012 

Obs*R-squared 14.72021     Prob. Chi-Square(3) 0.0021 

Scaled explained SS 21.20508     Prob. Chi-Square(3) 0.0001 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Linieritas 

Model  Value df Probability 

t-statistic  3.035846  55  0.0037 

F-statistic  9.216363 (1, 55)  0.0037 

Likelihood ratio  9.295492  1  0.0023 

  

Lampiran 7 

Hasil Uji Hipotesis 

1. Hasil uji F (simultan) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 89,131 3 29,710 9,029 ,000
b
 

Residual 184,269 56 3,291   

Total 273,400 59    

 

2. Hasil Uji T (persial) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,596 5,441  1,029 ,308 

x1 ,317 ,153 ,260 2,078 ,042 

x2 -,145 ,142 -,115 -1,017 ,313 

x3 ,597 ,181 ,418 3,301 ,002 
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Lampiran 8 

KUESIONER 

PENGARUH PELATIHAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. KERETA API INDONESIA 

( PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG 

Dengan hormat, 

Dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang akan 

menganalisis kinerja karyawan dengan judul penelitian “pengaruh pelatihan, 

motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Kereta api 

indonesia (persero) divisi regional III palembang” kami mahasiswa dari UIN 

Raden Fatah Palembang ingin meminta bantuan kepada bapak atau ibu untuk 

membantu kami dalam mengisi kuesioner ini. 

Kuesioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban 

yang bapak atau ibu berikan besar manfaatnya bagi pengembangan ilmu. 

Kuesioner ini tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan bapak atau ibu 

dalam perusahaan, maka jawaban yang benar adalah jawaban yang benar-benar 

mengambarkan keadaan bapak atau ibu. 

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerja sama yang 

telah bapak atau ibu berikan. Besar harapan kami untuk menerima kembali angket 

ini dalam waktu yang singkat. 

Homat kami, 

 

 

Habibi 
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Identitas Responden 

 Jenis kelamin  :           laki-laki                       perempuan 

 Usia   : ≤ 30 tahun       40-50 tahun 

   30-40 tahun     ≥ 50 tahun 

 Pendidikan Terakhir :        SMA       D3 

   S1      S2 lainnya... 

 Lama Bekerja  :           ≤ 3 tahun   5-8 tahun 

3-5 tahun      ≥ 8 tahun 

Petunjuk pengisian: 

1. Mohon kuesioner ini diisi secara lengkap dari seluruh pertanyaan yang 

telah disediakan 

2. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia 

3. Terdapat 5 (lima) alternatif pengisian jawaban, yaitu: 

 STS : Sangat tidak setuju = 1 

 TS : Tidak setuju  = 2 

 RG : Ragu-ragu  = 3 

 S : Setuju  = 4 

 SS : Sangat setuju  = 5 
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Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait tentang penilaian 

pelatihan  

No  Pertanyaan STS TS RG S SS 

1 Metode pelatihan yang digunakan 

sesuai dengan jenis pelatihan yang 

dibutuhkan 

     

2 Kemampuan instruksi pelatih dalam 

memberikan pelatihan telah sesuai 

harapan 

     

3 Materi pelatihan yang selama ini 

diberikan sudah sesuai dengan 

kemampuan 

     

4 Metode yang digunakan 

mempermudah saya dalam 

memahami pelatihan yang 

dilaksanakan 

     

5 Peserta pelatihan yang ikut dalam 

pelatihan memiliki antusias yang 

tinggi 

     

6 Saya menerima dengan baik bila ada 

masukan dan kritik dari rekan kerja 

terutama dari atasan 

     

7 Apakah tujuan pelatihan sudah 

meningkatkan keterampilan kinerja 

     

8 Pelatihan memberikan kesempatan 

untuk mengembangkan bakat 

mengenai pekerjaan 
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  Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait tentang penilaian 

motivasi   

No  Pertanyaan STS TS RG S SS 

9 Saya merasa termotivasi untuk 

memberikan kinerja yang baik 

diperusahaan ini 

     

10 Penghargaan yang diberikan oleh 

perusahaan sudah cukup baik 

     

11 Saya selalu dilibatkan dalam 

pertemuan atau rapat dalam 

mengambil keputusan perusahaan 

     

12 Perusahaan memberikan kesempatan 

untuk mengembangkan potensi yang 

ada pada diri saya 

     

13 Tantangan yang diberikan 

perusahaan terlalu rumit 

     

14 Atasan saya selalu memberikan 

pujian apabila saya menjalankan 

tugas dengan hasil memuaskan 

     

15 Saya selalu berusaha untuk 

menyelesaikan tugas dengan penuh 

rasa tanggung jawab untuk mencapai 

hasil yang maksimal 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait tentang penilaian 

lingkungan kerja  

No  Pertanyaan STS TS RG S SS 

16 Kondisi lingkungan kerja yang ada 

diperusahaan sudah cukup memadai 

untuk menyelesaikan pekerjaan 

     

17 Fasilitas yang disediakan perusahaan 

telah sesuai dengan pekerjaan yang 

saya lakukan 

     

18 Saya merasa nyaman dengan suasana 

kerja yang ada diperusahaan 

     

19 Keamanan di tempat kerja sudah 

mampu membuat saya bekerja 

dengan nyaman 

     

20 Saya ikut serta dalam menjaga 

kebersihan di tempat kerja 

     

 

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait tentang penilaian 

kinerja karyawan  

No  Pertanyaan STS TS RG S SS 

21 Saya sering mendapat pujian dan 

penghargaan dari orang yang saya 

layani mengenai kualitas pelayanan 

yang diberikan 

     

22 kuantitas kerja diperusahaan sudah 

melebihi rata-rata 

     

23 Saya selalu berusaha menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan sesuai 

dengan terget waktu kerja yang telah 

ditentukan 

     

24 Saya dapat mengerjakan pekerjaan 

dengan efektif dan efisien sehingga 

tidak perlu banyak instruksi dan 

umpan balik dari atasan saya 

     

25 Saya selalu pokus menyelesaikan 

pekerjaan, walaupun tidak ada atasan 

diperusahaan 
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26 Dalam menyelesaikan pekerjaan saya 

selalu berinisiatif tanpa menunggu 

perintah dari pimpinan 

     

 

Lampiran 9 

Hasil Jawaban Kuesioner 

a. Variabel Pelatihan  

no 1 2 3 4 5 6 7 8 T. X1 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

2 4 4 4 4 3 5 4 4 32 

3 4 4 4 4 4 5 4 4 33 

4 4 4 4 3 4 5 4 4 32 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 33 

6 5 4 4 5 5 5 4 5 37 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

8 5 5 4 4 4 5 4 4 35 

9 5 4 4 4 4 5 4 4 34 

10 5 5 5 4 4 5 4 5 37 

11 4 5 4 4 4 5 4 4 34 

12 4 4 4 5 4 4 4 4 33 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

14 4 5 4 4 4 5 5 4 35 

15 4 5 4 4 4 4 3 4 32 

16 4 5 4 4 4 5 5 4 35 

17 4 5 4 4 5 5 4 4 35 

18 4 4 4 5 4 5 4 4 34 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

20 4 4 4 4 4 5 4 4 33 

21 4 4 4 4 4 5 5 4 34 

22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

23 4 4 4 4 4 5 4 5 34 

24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

25 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

26 4 4 4 4 4 5 5 4 34 

27 4 4 4 4 4 5 4 4 33 

28 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
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29 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

30 4 4 3 4 4 4 5 4 32 

31 4 5 4 4 4 4 4 4 33 

32 5 5 4 4 4 5 4 4 35 

33 4 5 4 4 4 5 4 4 34 

34 5 4 4 4 4 5 4 4 34 

35 5 5 5 4 4 4 4 4 35 

36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

37 4 5 5 4 4 4 4 4 34 

38 4 5 4 4 4 5 4 4 34 

39 4 5 4 4 4 5 5 4 35 

40 4 4 4 4 4 5 4 5 34 

41 4 4 4 4 5 4 4 4 33 

42 5 5 5 4 4 5 4 4 36 

43 4 5 5 4 4 4 4 4 34 

44 5 4 5 4 4 4 4 4 34 

45 5 5 4 4 5 4 4 4 35 

46 4 5 4 4 4 5 4 4 34 

47 4 5 4 5 5 4 4 4 35 

48 4 5 4 4 4 4 4 4 33 

49 4 4 5 4 4 5 4 4 34 

50 4 4 5 4 4 5 4 4 34 

51 4 4 4 4 5 5 5 5 36 

52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

53 4 4 4 4 3 4 4 4 31 

54 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

55 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

56 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

57 4 4 4 2 4 4 4 4 30 

58 4 4 4 5 4 5 3 4 33 

59 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

60 4 4 4 4 4 5 4 5 34 
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b. Variabel Motivasi  

NO 1 2 3 4 5 6 7 T. X2 

1 4 4 5 4 2 5 4 28 

2 4 4 3 3 1 4 3 22 

3 4 4 4 4 2 4 4 26 

4 4 4 2 3 1 4 3 21 

5 4 4 3 4 2 5 4 26 

6 5 5 4 5 2 5 4 30 

7 4 5 4 4 3 4 4 28 

8 4 5 4 4 1 4 4 26 

9 4 4 3 4 2 5 4 26 

10 4 4 4 4 2 5 4 27 

11 4 4 3 4 3 5 4 27 

12 4 4 4 4 2 4 4 26 

13 3 4 4 4 3 4 4 26 

14 4 4 3 4 3 4 3 25 

15 4 4 4 4 4 4 4 28 

16 4 5 4 4 3 4 4 28 

17 4 5 4 4 2 5 4 28 

18 4 4 4 5 3 5 4 29 

19 4 4 4 4 3 4 4 27 

20 4 4 5 4 3 4 4 28 

21 5 4 4 4 2 4 5 28 

22 5 4 3 4 1 5 4 26 

23 4 4 5 4 3 4 4 28 

24 4 5 4 4 2 4 4 27 

25 4 4 4 4 4 5 5 30 

26 4 4 4 4 2 4 4 26 

27 4 4 4 3 1 4 5 25 
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28 4 4 5 4 1 4 4 26 

29 4 5 4 4 2 5 4 28 

30 4 4 3 4 1 5 4 25 

31 4 5 3 4 2 4 4 26 

32 4 5 4 4 2 4 3 26 

33 4 4 4 4 2 4 4 26 

34 5 5 4 4 2 4 4 28 

35 4 5 4 4 2 4 4 27 

36 4 3 4 4 1 4 4 24 

37 4 4 3 4 2 4 3 24 

38 4 5 4 4 3 5 4 29 

39 4 5 4 4 1 4 3 25 

40 5 5 3 4 2 4 4 27 

41 4 4 3 4 2 4 4 25 

42 4 4 4 4 1 4 4 25 

43 4 5 4 4 2 4 5 28 

44 4 5 4 4 1 5 4 27 

45 5 4 4 4 2 5 4 28 

46 4 4 4 4 2 5 3 26 

47 4 5 3 4 1 4 4 25 

48 4 3 3 4 2 4 4 24 

49 4 5 3 4 2 4 5 27 

50 5 5 4 4 2 4 4 28 

51 5 4 3 5 2 5 3 27 

52 4 4 3 4 3 3 4 25 

53 4 4 2 4 2 4 3 23 

54 5 4 4 4 1 4 4 26 

55 4 4 4 4 4 4 3 27 

56 4 4 3 4 3 4 4 26 

57 4 4 2 4 5 4 4 27 
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58 4 4 4 4 2 4 4 26 

59 4 4 3 4 3 4 5 27 

60 5 5 3 4 2 4 4 27 

 

c. Lingkungan Kerja 

NO 1 2 3 4 5 T. X3 

1 4 4 4 4 5 21 

2 4 4 4 4 4 20 

3 4 4 4 4 4 20 

4 4 4 4 4 4 20 

5 4 4 4 4 4 20 

6 5 5 5 5 5 25 

7 4 4 4 4 3 19 

8 5 4 4 4 2 19 

9 5 4 4 5 4 22 

10 4 5 4 5 5 23 

11 5 4 5 4 4 22 

12 5 4 5 5 4 23 

13 4 4 4 4 4 20 

14 4 4 4 4 4 20 

15 4 4 4 4 4 20 

16 5 4 5 4 4 22 

17 4 4 5 5 4 22 

18 5 4 5 4 4 22 

19 4 4 5 4 5 22 

20 4 4 4 4 4 20 

21 4 4 5 4 4 21 

22 4 4 5 4 4 21 

23 4 4 4 4 4 20 
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24 5 4 5 4 4 22 

25 4 4 5 4 4 21 

26 4 4 5 5 4 22 

27 4 4 5 4 4 21 

28 4 4 5 5 4 22 

29 5 4 5 4 4 22 

30 5 4 5 4 4 22 

31 5 4 4 4 4 21 

32 5 5 4 5 4 23 

33 4 4 4 5 4 21 

34 4 4 4 5 4 21 

35 5 4 5 4 4 22 

36 4 4 5 4 4 21 

37 5 4 5 4 4 22 

38 5 4 4 4 5 22 

39 4 4 5 4 3 20 

40 4 4 5 5 4 22 

41 4 4 5 4 4 21 

42 4 4 5 4 4 21 

43 4 4 5 5 5 23 

44 5 4 5 4 3 21 

45 4 5 5 5 4 23 

46 4 4 5 5 4 22 

47 4 4 5 5 4 22 

48 4 5 5 4 4 22 

49 5 5 4 5 4 23 

50 5 5 4 5 5 24 

51 4 3 3 3 4 17 

52 4 4 4 4 4 20 

53 4 4 4 4 4 20 
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54 5 5 5 5 5 25 

55 4 4 4 4 4 20 

56 4 4 4 4 4 20 

57 1 4 4 4 4 17 

58 4 4 5 4 4 21 

59 4 4 4 4 5 21 

60 4 4 5 5 4 22 

 

d. Variabel Kinerja 

NO 1 2 3 4 5 6 T. Y 

1 3 4 4 4 4 4 23 

2 4 4 4 5 5 5 27 

3 4 4 4 4 4 4 24 

4 4 4 4 5 5 5 27 

5 4 4 4 4 5 5 26 

6 4 4 5 4 5 5 27 

7 4 4 4 4 4 4 24 

8 4 4 4 4 4 4 24 

9 5 4 5 4 4 5 27 

10 5 5 5 4 5 4 28 

11 4 4 5 4 4 4 25 

12 4 4 5 4 5 5 27 

13 3 4 3 4 3 3 20 

14 4 3 4 4 4 3 22 

15 3 4 3 4 4 4 22 

16 4 4 5 4 5 4 26 

17 3 4 4 4 5 5 25 

18 4 4 5 4 5 4 26 

19 4 4 5 5 5 5 28 
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20 4 4 4 4 4 4 24 

21 4 4 4 4 5 4 25 

22 4 4 5 5 5 5 28 

23 4 4 4 4 5 4 25 

24 5 4 4 4 5 4 26 

25 4 4 4 5 5 4 26 

26 4 4 4 4 5 4 25 

27 4 4 5 4 4 4 25 

28 4 4 5 4 5 4 26 

29 3 4 4 4 5 4 24 

30 4 4 5 4 4 4 25 

31 4 4 5 4 5 4 26 

32 4 4 4 4 5 4 25 

33 4 4 4 4 4 4 24 

34 4 4 4 4 4 4 24 

35 4 4 4 4 5 4 25 

36 4 4 4 5 5 4 26 

37 4 4 4 5 5 5 27 

38 4 4 5 4 4 5 26 

39 4 4 4 4 5 4 25 

40 4 4 5 4 5 5 27 

41 4 4 4 4 5 4 25 

42 4 4 4 4 5 5 26 

43 4 4 4 4 5 5 26 

44 4 4 5 4 5 4 26 

45 4 4 5 4 5 4 26 

46 5 4 5 4 5 4 27 

47 5 4 4 4 5 4 26 

48 4 4 4 4 5 4 25 
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49 4 4 4 5 5 4 26 

50 4 4 5 4 5 4 26 

51 5 4 5 4 5 5 28 

52 3 2 4 4 4 4 21 

53 4 3 4 3 4 2 20 

54 4 4 5 5 5 4 27 

55 4 4 4 4 4 4 24 

56 4 4 4 4 4 4 24 

57 2 2 4 4 2 2 16 

58 4 4 4 4 5 4 25 

59 2 4 4 4 5 4 23 

60 4 4 5 4 5 5 27 
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RIWAYAT HIDUP 

 

Nama    : HABIBI 

Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pasir, 13-07-1994 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

Agama    : Islam 

No Hp    : 0822-5679-8055 

Email    : habibiaja2015.ha@gmail.com 

Alamat    : Ds Taja Mulya Rt/Rw 016/003, kec Betung 

Riwayat Pendidikan 

1.  SDN Tanjung Pasir (2008) 

2.  MTS PP Qodratullah Langkan (2011)  

3.  MA PP Qodratullah Langkan (2014) 

4   S1 UIN Raden Patah Palembang (2018) 

Nama Orang Tua 

Ayah   : Maswan 

Ibu     : Hopsina (Almh) 

Ibu      : Dewi Melati 

Status dalam keluarga : anak keenam dari delapan bersaudara 

Nama Saudara 

1.  Ali Sirin (Alm) 

2.  Hela Wati 

3.  Harledi 

4.  Sumarni 

5.  Susilawati 

6.  Habibi 

7.  Siti Hartina 

8.  Rana Rani 
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