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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Organisasi atau perusahaan merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang berusaha 

mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya tujuan. Pada 

dasarnya suatu organisasi atau perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

yang optimal serta mempertahankan hidup usaha yang dijalankan dalam jangka 

panjang. Tujuan pembentukan perusahaan semacam ini menjadi tantangan tersendiri 

ketika berhadapan dengan perkembangan zaman. Dalam menghadapi Asean 

Economic Community (AEC) perusahaan harus siap dengan pasar bebas. Fenomena 

tersebut menyebabkan perusahaan harus meningkatkan daya saing dengan perusahaan 

lain untuk menjaga eksistensinya.  

Dalam era persaingan usaha yang semakin ketat, kinerja yang dimiliki karyawan 

dituntut untuk terus meningkat. Salah satu cara untuk mempertahankan atau 

meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan evaluasi kinerja karyawan 

dan melakukan serangkaian perbaikan agar dapat meningkatkan kualitas karyawan 

tersebut sehingga perusahaan tumbuh dan unggul dalam persaingan, atau minimal 

tetap dapat bertahan. 

Menurut Timpe (1992) kinerja adalah tingkat prestasi seseorang atau karyawan 

dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dapat meningkatkan produktifitas. 

Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor internal 
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dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berhubungan dengan 

sifat-sifat seseorang, meliputi kepribadian, fisik, keinginan atau motivasi, umur, jenis 

kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel 

personal lainnya. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan yang berasal dari lingkungan, kepemimpinan, tindakan-tindakan 

rekan kerja, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. 

Lingkungan bisnis saat ini dituntut untuk menciptakan kinerja karyawan yang 

tinggi untuk pengembangan perusahaan. Kinerja yang baik diperoleh dari 

kemampuan manajemen mengelola sumber daya manusia yang ada didalam 

perusahaan. Keberadaan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting 

dalam sebuah organisasi baik organisasi dalam skala besar maupun kecil. Pada 

organisasi berskala besar sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat 

menentukan dalam proses pengembangan usaha, sehingga peran sumber daya 

manusia menjadi semakin penting, Tadjudin (1995). Diharapkan dengan adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki program pelatihan yang sesuai 

akan mempengaruhi karyawan itu sendiri sehingga kinerja karyawan meningkat, serta 

tujuan yang ditetapkan oleh organisasi akan tercapai. 

Optimalisasi tanggungjawab perusahaan dalam menghadapi tuntutan 

perkembangan zaman mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan secara 

matang kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia 

merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan, maka perlu adanya keterlibatan 

pegawai/karyawan dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan. Karyawan 
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merupakan aset perusahaan yang sangat berharga yang harus dikelola dengan baik 

agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Salah satu hal yang harus menjadi 

perhatian perusahaan adalah kepuasan kerja para karyawan. Karyawan yang dalam 

bekerja tidak merasakan kenyamanan, kurang dihargai, dan tidak bisa 

mengembangkan segala potensi yang mereka miliki, maka secara otomatis karyawan 

tidak dapat fokus dan berkonsentrasi secara penuh terhadap pekerjaan yang 

dilakukan, Hendriani (2014) 

Pembahasan tentang kepuasan kerja karyawan tidak bisa dilepaskan dari 

kenyataan bahwa kepuasan kerja karyawan dapat dicapai apabila semua harapannya 

dapat dipenuhi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan 

refleksi dari perasaan dan sikap individu terhadap pekerjaannya yang merupakan 

interaksi antara yang bersangkutan dengan lingkungan kerjanya.  

Karyawan dengan kepuasan kerja diharapkan akan mengeluarkan seluruh 

kemampuan dan energi yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga dapat 

menghasilkan kinerja yang optimal bagi perusahaan. Ini menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja selain sebagai variabel bebas juga dapat sebagai variabel tidak bebas 

(terpengaruh). Menurut penelitian Caugemi dan Claypool (1978), hal-hal yang 

menyebabkan rasa puas adalah prestasi, penghargaan, kenaikan jabatan, dan pujian. 

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan adalah kebijaksanaan 

perusahaan, supervisor, kondisi kerja, dan gaji. 
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Salah satu cara untuk mengembangkan kinerja yang dimiliki oleh karyawan di 

perusahaan adalah diadakannya suatu program pelatihan dimana program yang 

diterapkan tersebut dibuat sesuai kebutuhan dari perusahaan. Pelatihan adalah proses 

pembelajaran keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh karyawan baru untuk 

melaksanakan pekerjaan, Dessler (2010:280). Sedangkan menurut Fajar (2013:100), 

pelatihan adalah proses pembelajaran yang ditujukan kepada karyawan agar 

pelaksanaan pekerjaan memuaskan.  

Menurut Hariandja (2002:169), alasan diterapkannya pelatihan bagi karyawan 

adalah pegawai yang baru direkrut sering kali belum memahami secara benar 

bagaimana melakukan pekerjaan, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan 

tenaga kerja, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktifitas 

karyawan, karyawan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. 

Penelitian ini dilakukan karena terjadi penurunan kinerja karyawan PT. KAI Daop 

5 Purwokerto. Perusahaan berharap dalam keberjalanannya kepuasan kerja karyawan 

dapat meningkat setiap tahun sehingga kinerja karyawan juga meningkat, akan tetapi 

dalam keberjalanannya jumlah kehadiran karyawan pada pelatihan tahun 2018 belum 

mencapai target perusahaan serta angka kecelakaan di wilayah Daop 5 mengalami 

kenaikan dari tahun 2016 hingga 2018. 
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PT. Kereta Api Indonesia (persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa transportasi kereta api di 

Indonesia. Sebagai BUMN, PT Kereta Api Indonesia (persero) memiliki peran ganda, 

yaitu sebagai agent of development dan perusahaan yang profitable. PT Kereta Api 

Indonesia (persero) memiliki tanggung jawab sosial untuk menyelenggarakan sarana 

transportasi publik yaitu angkutan kereta api bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Namun disatu sisi PT Kereta Api Indonesia (persero) juga dituntut untuk mampu 

berdiri sendiri dan dapat menjadi perusahaan seutuhnya yang dapat menghasilkan 

keuntungan (profitable). 

 

Adapun menurut Sitindaon (2014) setelah perubahan direksi pada tahun 2009, 

maka pada tahun 2011, PT. Kereta Api Indonesia memantapkan orientasinya yang 

fokus terhadap pelanggan, dengan menanamkan perubahan sebagai bagian dari 

budaya (Anchoring New Approaches in the Culture) dengan peluncuran logo baru 

perusahaan sebagai corporate identity dalam upaya lebih menanamkan perubahan 

nilai dan perilaku seluruh entitas yang terlibat didalam internal perusahaan dalam 

kaitannya demi menjaga serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Perbaikan layanan kereta api ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras para 

pegawai PT. Kereta Api Indonesia. Terbukti, selama kurun waktu tiga tahun terakhir 

ini, PT. Kereta Api Indonesia telah berhasil meraih berbagai penghargaan dari 

beberapa pihak. 
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PT. Kereta Api Indonesia (persero) senantiasa menjadi penyedia sarana 

transportasi yang peduli terhadap lingkungan, dikelola oleh sumber daya manusia 

yang profesional sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan konsep bisnis yang sehat. 

Saat ini PT Kereta Api Indonesia (persero) semakin bertumbuh dan berkembang serta 

dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan jasa angkutan yang ada di 

Indonesia. 

Pada tahun 2018 dilakukan survei kepuasan kerja karyawan oleh kantor pusat PT. 

KAI (Persero0 yang dilakukan terhadap seluruh karyawan PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 5 Purwokerto. Survei ini memiliki 20 dimensi yang diteliti dalam hal 

kepuasan kerja karyawan yaitu imbalan, K3, kesejahteraan kerja hidup, rasa aman, 

rekan kerja, komunikasi, pengadaan SDM, keberagaman, pro & fasilitas kerja, 

kejelasan tugas, kewenangan, pimpinan puncak, pimpinan unit, evaluasi kinerja, 

karir, pengembangan, supervisi atasan, penghargaan, reputasi, dan employee value 

proposition. Kesimpulan dari survey tersebut adalah sebagai berikut : 
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Grafik 1. 1 Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto 

Tahun 2016-2018

 

Grafik 1. 2 Tingkat Kepuasan Kerja Karyawan PT. KAI (Persero) 

Tahun 2016-2018

 

 (Sumber : SDM PT. KAI Daop 5 Purwokerto) 

Berdasarkan data tersebut, PT. KAI membagi penilaian kepuasan karyawan 

menjadi 4 kategori, yaitu puas dengan nilai 4-5, hampir puas dengan nilai 3-3.99, 

agak tidak puas dengan nilai 2-2.99, tidak puas dengan nilai 1-1.99. Dari tahun 2016-

2018 terjadi penurunan kepuasan kerja karyawan yaitu tahun 2016 tingkat 

kepuasannya 4,20 kemudian tahun 2017 tingkat kepuasannya 4,17 dan tahun 2018 

tingkat kepuasannya 4,10. Kepuasan kerja karyawan di PT. KAI Daop 5 Purwokerto 
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mengalami penurunan sedangkan untuk kepuasan kerja karyawan PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 

yaitu 4,15 dan meningkat menjadi 4,37. Hal ini menjadi sebuah kekhawatiran 

mengapa kepuasan kerja karyawan di PT. KAI Daop 5 Purwokerto mengalami 

penurunan. 

Tabel 1. 1 Penilaian Kinerja Karyawan PT. KAI Daop 5 Tahun 2016-2018 

A. PERILAKU 

KERJA 
TARGET 

(%) 

TAHUN 

2016 2017 2018 

Nilai 

Capai 

Skor 

(%) 

Nilai 

Capai 

Skor 

(%) 

Nilai 

Capai 

Skor 

(%) 

1. Disiplin  10% 100 10 90 9 70 7 

2. Tanggung 

Jawab  

10% 95 9,5 90 9 80 8 

3. Kerja sama 5% 95 4,75 90 4,5 75 3,75 

4. 

Kepemimpinan 

5% 100 5 95 4,75 80 4 

5. Prakarsa 5% 90 4,5 95 4,75 80 4 

6. Kejujuran 5% 90 4,5 95 4,75 80 4 

B. Hasil Kerja               

1. Kualitas 

kerja 

20% 75 15 65 13 55 11 

2. Kuantitas 

kerja 

20% 70 14 60 12 55 11 

3. Keterampilan 

kerja 

20% 70 14 60 12 60 12 

Jumlah 100%   81,25   73,75   64,75 

(Sumber : SDM PT. KAI Daop 5 Purwokerto) 

Keterangan :  

91 – 100 = SB (Sangat Baik)   71 – 80,99 = CB (Cukup Baik)  

81 – 90,99 = B (Baik)   61 – 70,99 = KB (Kurang Baik) 

Dari Tabel 1.1 menunjukan bahwa terjadi penurunan kinerja para karyawan PT. 

Kereta Api Indonesia Daop 5. Dimana hasil penilaian kinerja pada tahun 2016 dalam 
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kategori baik, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sehingga kinerja 

menjadi kategori cukup baik dan untuk tahun 2018 kinerja karyawan mengalami 

penurunan kembali, dimana kinerja karyawan menjadi kategori kurang baik. Tentunya 

hal ini jauh dari harapan perusahaan yang menginginkan para karyawannya memiliki 

kinerja yang baik. Masih ada aspek kinerja karyawan yang masih rendah tentunya 

menjadi bahan bagi perusahaan. 

Tabel 1. 2 Program Realisasi Peserta Diklap PT. KAI Daop 5 Purwokerto 

Tahun 2018 

Triwulan Program Realisasi Persentase (%) 

TW 1 590 459 78% 

TW II 130 254 195% 

TW III 239 217 91% 

TW IV 265 237 89% 

2018 1224 1167 95% 

(Sumber : SDM PT. KAI Daop 5 Purwokerto) 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa disiplin peserta pada pelatihan 

tahun 2018 belum mencapai target perusahaan yaitu 95%. Terlihat dari jumlah 

kehadiran yang telah ditargetkan oleh perusahaan belum sepenuhnya berjalan sesuai 

harapan perusahaan karena pada Triwulan I, Triwulan III dan Triwulan IV jumlah 

kehadiran peserta diklap dibawah target perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan 

beberapa karyawan yang pernah mengikuti pelatihan mengungkapkan bahwa masih 

ada kendala dalam pelaksanaan pelatihan yang diberikan perusahaan, misalnya 

seperti instruktur yang dinilai kurang cakap didalam memberikan materi pelatihan 
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sehingga banyak program yang masih belum tersampaikan kepada peserta pelatihan, 

serta instruktur yang kurang mampu memotivasi pesertanya. 

Tabel 1. 3  Angka Kecelakaan Kereta Api Wilayah Daop 5 Purwokerto Tahun 

2016-2018 

No. Jenis Kecelakaan 2016 2017 2018 

1 Kereta anjlok karena 

kesalahan rel kereta 

api 

2 1 2 

2 Antar kereta api 

(tanpa korban jiwa) 

1 1 1 

3 Kereta terkena 

longsor/ peristiwa 

alam (tanpa korban 

jiwa) 

1 1 2 

4 Lain – lain/ kriminal - 2 1 

 Jumlah 4 5 6 

(Sumber : Wawancara unit SDM PT. KAI Daop 5 Purwokerto) 

Berdasarkan tabel 1.3 terjadi kenaikan angka kecelakaan kereta api di wilayah 

daop 5 Purwokerto namun tidak ada korban jiwa. Hal ini berkaitan dengan budaya 

organisasi PT. KAI yaitu keselamatan, karena keselamatan adalah prioritas yang 

paling utama. Semua karyawan sudah melakukan dan mengikuti prosedur tentang 

keselamatan, karena menjaga keselamatan adalah syarat mutlak karena berhubungan 

dengan nyawa manusia. Karyawan, baik pengawas maupun pekerja pelaksana 

merupakan kunci keberhasilan dari usaha-usaha keselamatan kerja. Hal ini 

dikarenakan karyawan paling mengenal kondisi dan bahaya-bahaya yang ada di 
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tempat atau sekitar tempat kerjanya. Namun pada faktanya dalam 3 tahun terakhir 

angka kecelakaan bertambah yang dapat diindikasikan bahwa karyawan dalam 

bekerja kurang memahami tanda-tanda kondisi berbahaya yang dapat mengancam 

keselamatan penumpang atau karyawan lainnya. 

Peneliti ingin melakukan penelitian terkait kinerja karyawan melalui kepuasan 

kerja sebagai variabel intervening yang dinilai berdasarkan dimensi pelatihan dan 

budaya organisasi di PT. KAI Daop 5 Purwokerto karena adanya data yang 

menunjukan penurunan kinerja karyawan tahun 2016-2018. 

Dari hasil studi terdahulu tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja karyawan sebagai 

variabel intervening dapat disimpulkan adanya pengaruh signifikan positif dari 

budaya organisasi terhadap kepuasan kerja, Mariam (2009). Kemudian  pada studi 

lain tentang pengaruh pelatihan, kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan dan 

kinerja karyawan BPR Nusamba Wlingi (Supatmi, Nimran, and Utami, 2013) dapat 

disimpulkan adanya pengaruh signifikan positif dari pelatihan terhadap kepuasan 

kerja karyawan dan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Robbins dan Judge (2008:84) pelatihan kerja mempunyai banyak 

manfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Pelatihan kerja dapat meningkatkan 

kemampuan karyawan yang secara langsung mempengaruhi kinerja dan kepuasan 

karyawan melalui kesesuaian kemampuan kerja. Menurut Manullang (2008:66) 

pelatihan mampu membantu stabilitas karyawan dan mendorong mereka untuk 
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bekerja lebih lama di perusahaan. Karyawan yang sudah terdidik, terlatih dan 

terampil terhadap pekerjaannya, maka mereka akan lebih besar percaya dirinya dan 

merasa lebih berguna bagi perusahaan (Handoko, 2009:243).  

Mathis dan Jackson (2009:301) mengemukakan pelatihan berperan dalam 

memberikan kepuasan kerja serta itu menjadikan alasan karyawan untuk dapat 

bekerja lebih lama lagi. Choo and Bowley (2007) menyatakan jika suatu tinjauan 

kepuasan kerja akan dapat diukur melalui kepelatihan yang efektif agar 

pengembangan kepuasan kerja memberikan pengetahuan dan keterampilan seorang 

karyawan untuk dapat melaksanakan pekerjaan yang akan dikerjakan. Coogle, et al. 

(2007) meneliti tentang pelatihan kerja penting bagi karyawan dalam jangka panjang 

dapat memelihara pekerjaan dengan baik dan pemahaman yang lebih menjamin untuk 

menangani masalah-masalah yang akan dihadapi suatu organisasi. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah budaya 

organisasi. Davis (1991) menyatakan bahwa “Budaya organisasi adalah pola 

keyakinan dan nilai-nilai yang dipahami serta dijiwai (shared) oleh anggota 

organisasi sehingga pola tersebut memberikan makna tersendiri bagi organisasi 

bersangkutan dan menjadi dasar aturan berperilaku di dalam organisasi”. 

Peran budaya dalam mempengaruhi perilaku karyawan tampaknya makin penting 

di tempat kerja saat ini, makna bersama yang diberikan oleh budaya yang kuat 

memastikan bahwa semua karyawan diarahkan ke arah yang sama, budaya 
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meningkatkan komitmen organisasional dan meningkatkan konsistensi perilaku 

karyawan (Robbins, 2006:726). 

Suatu budaya yang kuat akan memperlihatkan kesepakatan yang tinggi mengenai 

tujuan organisasi diantara anggota-anggotanya. Kebulatan suara terhadap tujuan akan 

membentuk keterikatan, kesetiaan, dan komitmen organisasi, kondisi ini selanjutnya 

akan mengurangi kecenderungan karyawan untuk keluar dari organisasi (Robbins, 

2002:284). Ada banyak karyawan yang puas dengan pekerjaan mereka, tetapi mereka 

tidak menyukai banyaknya birokrasi organisasi di mana mereka bekerja, atau teknisi 

yang tidak puas dengan pekerjaannya, tetapi tetap menjalankan visi perusahaan 

(Luthans, 2006:248). 

Budaya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan komitmen kepedulian 

untuk memberikan layanan terbaik dengan semangat pelayanan profesional dan 

berorientasi pada kepuasan pelanggan. Budaya organisasi tersebut adalah Integritas 

yaitu seluruh insan  PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak konsisten sesuai 

dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki 

pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika 

tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya. 

Profesional yaitu seluruh insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki 

kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan 

pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, membagikan 

pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain. Keselamatan yaitu 

seluruh insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki sifat tanpa kompromi dan 
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konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang 

mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga 

aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian. Inovasi yaitu seluruh insan 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, 

melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan 

kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi stakeholder. 

Pelayanan Prima yaitu seluruh insan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan 

memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang 

memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6 

A unsur pokok: Ability (Kemampuan), Attitude (Sikap), Appearance (Penampilan), 

Attention (Perhatian), Action (Tindakan), dan Accountability (Tanggung jawab).  

Dari budaya perusahaan yang dimiliki PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dimana 

salah satunya berorientasi pada kepuasan pelanggan, dapat dipertanyakan apakah 

budaya perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan?. Terdapat aspek 

dalam nilai-nilai budaya perusahaan yang mampu memenuhi harapan karyawan, 

sehingga para karyawan dan anggota organisasi mendapatkan kepuasan kerja dalam 

kerjanya, aspek tersebut bisa berwujud inovasi yang dihargai tinggi dalam budaya 

perusahaan tersebut, penghargaan akan kesamaan derajat diantara semua karyawan 

yang dipegang teguh oleh semua anggota perusahaan, atau juga nilai-nilai hubungan 

antara pimpinan dan bawahan yang tidak diskriminatif. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, perlu dilakukan penelitian apakah faktor reward dan budaya organisasi 
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perusahaan juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Dimana penelitian 

ini akan dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto. 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelatihan dan Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel 

Intervening (Studi pada karyawan PT. Kereta Api Indonesia Daop 5 

Purwokerto)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. KAI 

Daop 5 Purwokerto ? 

2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. KAI Daop 5 Purwokerto ? 

3. Bagaimana pengaruh pelatihan dan budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto ? 

4. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT. KAI Daop 5 

Purwokerto ? 

5. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT. KAI 

Daop 5 Purwokerto ? 

6. Bagaimana pengaruh pelatihan dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto ? 
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7. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. KAI 

Daop 5 Purwokerto ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang mendalam 

dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi dan budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Berdasarkan 

latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan:  

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

KAI Daop 5 Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan budaya organisasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT. KAI 

Daop 5 Purwokerto.  

5. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT. 

KAI Daop 5 Purwokerto. 

6. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto. 

7. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

KAI Daop 5 Purwokerto. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan tambahan, 

khususnya tentang pengaruh pelatihan dan budaya organisasi terhadap 

kepuasan karyawan. Memberikan gambaran teori pelatihan yang berhubungan 

dengan kepuasan karyawan, yang mungkin dapat menjadi bahan referensi 

bagi penelitian selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang besar 

untuk menambah pengetahuan penulis jika terjun bekerja dan untuk 

memperluas wawasan, juga mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai 

dengan disiplin ilmu yang telah diperoleh dalam bidang Manajemen 

SDM. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan strategi untuk masa yang 

akan datang. Yang mana nantinya akan dapat digunakan untuk 

meningkatkan kepuasan karyawan perusahaan. 

c. Bagi Universitas Diponegoro Semarang 

Dengan adanya penelitian maka diharapkan akan menambah koleksi 

dan tambahan infomasi untuk penelitian terkait, sehingga dapat menjadi 
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tambahan referensi bagi Universitas Diponegoro, mengenai penanganan 

Manajemen Sumber Daya Manusia. 

d. Bagi Masyarakat 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

pengetahuan tentang ilmu Manajemen SDM secara mendalam kepada 

masyarakat/pembaca sehinga dapat merubah pola piker masyarakat 

menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi kasus-kasus terkait. 

1.5 Kerangka Teori 

Dalam sebuah penelitian, kerangka teori merupakan salah satu hal yang penting, 

karena kerangka teori akan memberikan landasan dan arah untuk penelitian agar 

peneliti dapat melaksanakan penelitian secara sistematis. 

1.5.1 Pendekatan Teori Manajemen Neoklasik 

Teori Neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi (The 

Human Relation Movement). Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. 

Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan 

sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Perkembangan teori 

neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di 

Howthorne dan dari tulisan Huga Munsterberg.  

Percobaan-percobaan ini dilakukan dari tahun 1924 sampai 1932 yang 

menandai permulaan perkembangan teori hubungan manusiawi dan merupakan 

kristalisasi teori neoklasik. Pada akhirnya percobaan Howthorne menunjukkan 

bagaimana kegiatan kelompok-kelompok kerja kohesif sangat berpengaruh pada 
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operasi organisasi. Teori ini merefleksikan perhatian lebih besar terhadap hubungan 

sosial dilingkungan kerja, dan lebih menekankan harmoni kelompok sebagai tujuan 

organisasi yang paling utama. Pemikiran manajemen lebih dipusatkan pada hubungan 

manusia dengan manusia, dan pada seluruh organisasi yang ada. Dengan kata lain 

teori neoklasik mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang saling 

berhubungan untuk mencapai suatu tujuan bersama.  

Dalam teori neoklasik, manajemen lebih menekankan pentingnnya aspek 

psikologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerjasama untuk mencapai 

tujuan tertentu.  

Teori ini muncul karena ketidak puasan bahwa yang dikemukakan pendekatan 

klasik tidak sepenuhnnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja 

dalam manajemen. Para manajer masih menghadapi kesulitan-kesulitan karena 

karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang sesuai dengan kriteria 

perusahaan yang telah ditentukan. Para manajer dirangsang untuk bersikap lebih 

kooperatif dengan karyawan, memperbaiki lingkungan sosial ditempat bekerja, dan 

memperkuat citra diri para pekerja secara individual.  

Dengan ketidak puasan teori klasik tentang manajemen, beberapa ahli 

mencoba melengkapi teori organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan 

psikologi, diantaranya :  

Hugo Munsterberg (1963-1916). Seorang ahli psikolog dan filsafat jerman, 

mengemukakan bahwa untuk mencapai peningkatan produktifitas dapat dilakukan 

dengan melalui tiga cara yaitu : 1) penemuan best possible person, 2) penciptaan best 

possible work, dan 3) penggunaan best possible effect. Ketiga cara ini digunakan 
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untuk memotivasi karyawan agar dapat bekerja secara optimal, sehingga tingkat 

produktifitas akan meningkat.  

Elton Mayo (1880-1949). Menarik kesimpulan bahwa, untuk menciptakan 

hubungan manusiawi yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan 

bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa 

yang memotivasi mereka.  

Marry Parker Follett (1868-1933). Beranggapan bahwa para manajer 

bertanggung jawab dalam memotivasi para pekerja mereka untuk mengupayakan 

tujuan-tujuan keorganisasian secara antusias dan bukan sekedar untuk memenuhi 

perintah.  

Kurt Lewin (1890-1947). Mempelajari dampak berbagai macam tipe 

kepemimpinan, yang mana para manajer harus mampu bekerja dengan dan 

memimpin kelompok-kelompok kerja.  

Chester I. Barnard (1886-1961). Menganjurkan pelatihan karyawan, proses-

proses kelompok, dan hubungan manajemen yang memajukan kerjasama antara para 

karyawan dengan para supervisor mereka. 

1.5.2 Kepuasan Kerja 

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap 

individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai 

yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang 

sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dirasakan. 
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1.5.2.1 Pengertian Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai sikap umum individu terhadap pekerjaannya 

(Robbins, 2006). Dalam hal ini karyawan dapat menilai seberapa puas atau tidak puas 

dirinya dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja juga dapat digambarkan sebagai 

keadaan emosional karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi titik temu antara nilai 

balas jasa kerja karyawan dan perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas 

jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan (Martoyo, 2000: 

142). Bukti-bukti penelitian terhadap kepuasan kerja dapat dilihat dari beberapa 

kategori seperti kepemimpinan, kebutuhan psikologis, penghargaan atau usaha, 

manajemen ideologi dan nilai-nilai, serta faktor-faktor rancangan pekerjaan dan 

muatan kerja. 

Menurut Wexley & Yukl (1997: 105) dalam Hunt et al (1985) kepuasan kerja 

adalah “the way an employee feels about his or her job”. Ini berarti kepuasan kerja 

sebagai “perasaan seseorang terhadap pekerjaan”, yang nampak dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan 

pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja yaitu seberapa jauh 

pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Kepuasan kerja juga 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan emosional karyawan yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan yang mana para karyawan memandang dari sudut pandang 

pekerjaan mereka (Handoko, 2001: 14 193). Kepuasan kerja karyawan akan 

berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku karyawan pada saat bekerja, terutama 

tingkah lakunya yang akan tercermin dari tingkat kecelakaan kerja, tingkat absensi, 
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tingkat moral, dan tingkat perputaran tenaga kerja. Dimana semua ini akan 

berpengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan. 

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap 

individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem 

nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Ini disebabkan adanya perbedaan pada masing-

masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan 

keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan 

dan jika kepuasan kerja karyawan diperhatikan maka karyawan akan bekerja sejauh 

kemampuannya agar memperoleh apa yang diharapkan dalam bekerja. Apabila 

perusahaan memperhatikan kepuasan kerja karyawan, maka karyawan akan semakin 

giat bekerja sehingga produktivitas kerja karyawan akan semakin tinggi pula. 

1.5.2.2 Teori Kepuasan Kerja  

Menurut Wexley dan Yukl (1977) dalam bukunya yang berjudul Organisational 

Behavior And Personnel Psychology, teori-teori tentang kepuasan kerja ada tiga 

macam yang lazim dikenal yaitu : 

 1) Discrepancy Theory Teori ini dipelopori oleh Porter (1961: 117). Porter 

mengemukakan bahwa untuk mengukur kepuasan kerja seseorang dengan 

menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang 

dirasakan. 

 2) Equity Theory Prinsip teori ini adalah bahwa seseorang akan merasa puas atau 

tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan atau tidak atas 

sesuatu atau faktor penentu. Perasaan equity dan inequity atas suatu situasi 
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diperoleh dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang 

sekelas, sekantor, maupun ditempat lain (As‟ad 1995: 125). Teori ini 

mengidentifikasikan elemen equity meliputi tiga hal, yaitu :  

1) Inputs : Segala sesuatu yang berharga dirasakan karyawan sebagai 

masukan terhadap pekerjaannya (misalnya ketrampilan dan 

pengalaman, dll).  

2) Outcomes : Segala sesuatu yang berharga yang dirasakan sebagai 

hasil dari pekerjaannya (misalnya gaji, insentif, dll).  

3) Comparisons Persona : Perbadingan antara input dan outcomes yang 

diperolehnya.  

3)  Two Factor Theory Teori yang dikemukakan oleh Hezberg pada prinsipnya 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan 

itu tidak meruapakan variabel yang continue (As‟ad, 2003: 108). Berdasarkan 

hasil penelitian Hezberg membagi situasi yang mempengaruhi sikap seseorang 

terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok yaitu :  

1) Kepuasan Intrinsik atau motivator, faktor-faktor atau situasi yang 

dibuktikannya sebagai sumber kepuasan yang terdiri dari:prestasi 

(achievement), pengakuan (recognition), pekerjaan itu sendiri 

,tanggung jawab (responsibility) dan kesempatan berkembang.  

2) Kepuasan Ekstrinsik atau hygiene factors, yaitu faktor-faktor yang 

terbukti menjadi sumber ketidakpuasan, seperti : Kebijaksanaan dan 

administrasi perusahaan (company policy and administration), 

supervision tehnical, upah (salary), hubungan antar pribadi 
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(interpersonal relations), kondisi kerja (working condition), job 

security dan status. 

1.5.2.3 Faktor Kepuasan Kerja 

Ada lima faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja menurut Kreitner dan 

Kinicki (2001; 225) yaitu sebagai berikut :  

1) Pemenuhan kebutuhan   

Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan 

kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya.  

2) Perbedaan  

Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan 

mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang 

diperoleh individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa 

yang diterima, orang akan tidak puas. Sebaliknya individu akan puas bila 

menerima manfaat diatas harapan.  

3) Pencapaian nilai  

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan 

pemenuhan nilai kerja individual yang penting.  

4) Keadilan  

Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di 

tempat kerja.  

5) Komponen genetik  

Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik.  



25 
 

Hal ini menyiratkan perbedaan sifat individu mempunyai arti penting untuk 

menjelaskan kepuasan kerja disampng karakteristik lingkungan pekerjaan. 

Selain penyebab kepuasan kerja, ada juga faktor penentu kepuasan kerja. 

Diantaranya adalah sebagi berikut :  

1) Pekerjaan itu sendiri  

Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan 

serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam 

melakukan pekerjaan tersebut, akan meningkatkan atau mengurangi 

kepuasan. 

2) Hubungan dengan atasan  

Kepemimpinan yang konsisten berkaitan dengan kepuasan kerja 

adalah tenggang rasa (consideration). Hubungan fungsional 

mencerminkan sejauhmana atasan membantu tenaga kerja untuk 

memuaskan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja. 

Hubungan keseluruhan didasarkan pada ketertarikan antar pribadi yang 

mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai yang serupa, misalnya 

keduanya mempunyai pandangan hidup yang sama. Tingkat kepuasan 

kerja yang paling besar dengan atasan adalah jika kedua jenis 

hubungan adalah positif. Atasan yang memiliki ciri pemimpin yang 

transformasional, maka tenaga kerja akan meningkat motivasinya dan 

sekaligus dapat merasa puas dengan pekerjaannya.  
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3) Teman sekerja  

Teman kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan 

antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang 

sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. 

4) Promosi 

Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya 

kesempatan untuk memperoleh peningkatan karier selama bekerja.  

5) Gaji atau upah 

Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang 

dianggap layak atau tidak. 

1.5.2.4 Dampak Kepuasan dan Ketidakpuasan kerja  

Dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja yaitu : 

1. Produktifitas atau Kinerja (Unjuk Kerja) 

Lawler dan Porter mengharapkan produktivitas yang tinggi 

menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja hanya jika tenaga kerja 

mempersepsikan bahwa ganjaran instrinsik dan ganjaran ekstrinsik yang 

diterima kedua-duanya adil dan wajar dan diasosiasikan dengan unjuk kerja 

yang unggul. Jika tenaga kerja tidak mempersepsikan ganjaran intrinsik 

dan ekstrinsik yang berasosiasi dengan unjuk kerja, maka kenaikan dalam 

unjuk kerja tidak akan berkorelasi dengan kenaikan dalam kepuasan kerja. 

Asad (2004). 
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2. Ketidakhadiran dan Turn Over 

Porter & Steers (1961) mengatakan bahwa ketidakhadiran dan berhenti 

bekerja merupakan jenis jawaban yang secara kualitatif berbeda. 

Ketidakhadiran lebih bersifat spontan sifatnya dan dengan demikian kurang 

mungkin mencerminkan ketidakpuasan kerja. dalam As‟ad (2004, p.115). 

Lain halnya dengan berhenti bekerja atau keluar dari pekerjaan, lebih besar 

kemungkinannya berhubungan dengan ketidakpuaan kerja. Menurut 

Robbins (1996) ketidakpuasan kerja pada tenaga kerja atau karyawan dapat 

diungkapkan ke dalam berbagai macam cara. Misalnya, selain 

meninggalkan pekerjaan, karyawan dapat mengeluh, membangkang, 

mencuri barang milik organisasi, menghindari sebagian dari tanggung 

jawab pekerjaan mereka. 

1.5.2.5 Dimensi Pengukuran Kepuasan 

Dalam meneliti kepuasan kerja, peneliti harus menggunakan ukuran. Ukuran suatu 

konsep adalah variabel. Variabel satu dengan variabel lain ditentukan berdasarkan 

dimensi konsep. Dimensi pengukuran kepuasan kerja cukup bervariasi. Robbins 

(1996) mengajukan empat variabel yang mampu mempengaruhi kepuasan kerja 

seseorang yaitu:  

1. Pekerjaan yang menantang, secara mental – Pekerja cenderung memiliki 

pekerjaan yang memberikan kesempatan mereka menggunakan keahlian dan 

kemampuan serta menawarkan variasi tugas, kebebasan, dan umpan balik 

seputar sebaik mana pekerjaan yang mereka lakukan. Pekerjaan yang kurang 

menantang cenderung membosankan, sementara pekerjaan yang terlalu 
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menantang cenderung membuat frustasi dan rasa gagal. Di bawah kondisi 

moderat-menantang, sebagian besar pekerja akan mengalami pleasure and 

kepuasan. 

2. Reward yang memadai – Kecenderungan pekerja dalam menginginkan 

sistem penghasilan dan kebijakan promosi yang diyakini adil, tidak mendua, 

dan sejalan dengan harapannya. Saat pekerja menganggap bahwa 

penghasilan yang diterima setimpal dengan tuntutan pekerjaan, tingkat 

keahlian, dan sama berlaku bagi pekerja lainnya, kepuasan akan muncul. 

Tidak semua pekerja mencari uang, dan sebab itu promosi merupakan 

alternatif lain kepuasan kerja. Banyak pula pekerja yang mencari 

kewenangan, promosi, perkembangan pribadi, dan status sosial. 

3. Kondisi kerja yang mendukung – Perhatian pekerja pada lingkungan kerja, 

baik kenyamanan ataupun fasilitas yang memungkinkan mereka melakukan 

pekerjaan secara baik. Studi-studi membuktikan bahwa pekerja cenderung 

tidak memiliki lingkungan kerja yang berbahaya atau tidak nyaman. 

Temperatur, cahaya, dan faktor-faktor lingkujngan lain tidaklah terlampau 

ekstrim. Mereka juga cenderung berkerja di lokasi yang dekat rumah, 

menggunakan fasilitas moderen, serta peralatan kerja yang mencukupi. 

4.  Kolega yang mendukung – Pekerja, selain bekerja juga mencari kehidupan 

sosial. Tidak mengejutkan bahwa dukungan rekan kerja mampu 

meningkatkan kepuasan kerja seorang pekerja. Perilaku atasan juga sangat 

mempengaruhi kepuasan kerja seseorang. Studi membuktikan bahwa 

kepuasan kerja meningkat tatkala supervisor dianggap bersahabat dan mau 
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memahami, melontarkan pujian untuk kinerja bagus, mendengarkan 

pendapat pekerja, dan menunjukkan minat personal terhadap mereka. 

1.5.3 Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara 2000: 67).  

1.5.3.1 Pengertian Kinerja 

Byars (1984), mengartikan kinerja sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai 

dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Jadi bisa dikatakan 

prestasi kerja merupakan hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan, dan persepsi 

tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang menunjukkan jumlah energi (fisik atau 

mental) yang digunakan oleh individu dalam menjalankan suatu tugas. Sedangkan 

kemampuan merupakan karakteristik individu yang digunakan dalam menjalankan 

suatu pekerjaan. Kemampuan biasanya tidak dapat dipengaruhi secara langsung 

dalam jangka pendek. Selanjutnya persepsi tugas merupakan petunjuk dimana 

individu percaya bahwa mereka dapat mewujudkan usahausaha mereka dalam tugas 

dan pekerjaan. 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

karyawan. Menurut Mathis dan Jackson (2006: 112), kinerja karyawan adalah yang 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi. 

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk mencapai 

tujuannya. Kinerja dapat berjalan baik apabila karyawan mendapatkan gaji sesuai 
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harapan, mendapatkan pelatihan dan pengembangan, lingkungan kerja yang kondusif, 

mendapat perlakuan yang sama, pembatan karyawan sesuai keahliannya serta 

mendapatkan bantuan perencanaan karir, serta terdapat umpan balik dari perusahaan. 

1.5.3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, baik yang berhubungan dengan tenaga 

kerja maupun yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan. Berbagai macam 

jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tentunya membutuhkan kriteria yang 

jelas, karena masing-masing pekerjaan tentunya mempunyai standar yang berbeda-

beda tentang pencapaian hasilnya. Menurut Romalla (2018), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah : 

1. Ketersediaan Peralatan dan Barang 

Selain mesin-mesin yang berhubungan dengan proses produksi, sebagian 

barang mutlak dibutuhkan untuk menunjang kelancaran tugas karyawan. 

Contoh lain, daripada karyawan bolak-balik keluar kantor untuk fotokopi, 

pertimbangkan untuk memiliki mesin fotokopi. 

2. Lingkungan Kerja 

Memastikan karyawan memiliki tempat kerja yang „sehat‟ adalah kunci 

dari produktivitas karyawan. Sebagaimana disebutkan pada poin di atas 

seharusnya ruangan kantor selaras memenuhi kaidah pencahayaan dan 

sirkulasi udara. Sebagian besar karyawan juga dapat menilai perusahaan 

dari kubikel, toilet, pantry, tempat ibadah, dan ruang istirahat yang 

disediakan  Seringkali produktivitas karyawan mengalami stagnasi.  
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karena ia merasa jenuh atau bosan pada pekerjaannya. HR dapat 

meyakinkan karyawan tentang kontribusi yang telah mereka hasilkan 

untuk perusahaan, sehingga motivasi mereka kembali meningkat. Selain 

itu, menempatkan karyawan pada tim kerja yang tepat, atau 

mempercayakan proyek khusus, akan menghadirkan minat dan perhatian 

mereka. Intinya adalah menyadarkan bahwa keberadaan setiap karyawan 

berharga dan masing-masing memiliki peran terhadap keberhasilan 

perusahaan. 

3. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi 

Angkatan kerja generasi millennial selalu mencari „purpose‟ atau ‘the 

meaning of life‟. Mereka bekerja untuk menciptakan suatu perubahan 

pada masyarakat, dan mereka bangga bergabung dengan perusahaan yang 

memberikan mereka ruang untuk berkarya.  

4. Sistem Komunikasi dan Cara Kerja Pimpinan 

Saat karyawan menghadapi permasalahan, kemana ia harus melapor? 

Siapa yang bertugas untuk membantunya mencari solusi? Apakah para 

atasan, supervisor, dan manajemen sudah cukup tanggap dan terbuka? 

Atau karyawan justru merasa segan dan takut? Majalah bisnis 

„Entrepreneur‟ mendapati bahwa karyawan mengharapkan bos yang 

suportif, yaitu memiliki karakter: pengertian, fleksibel, dan dapat 

dipercaya. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi 

dan berkomunikasi dalam pekerjaannya. 
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5. Pelatihan dan Pengembangan Diri 

Jika ingin karyawan semakin handal dalam 

pekerjaannya, pelatihan adalah solusi terbaik. Di samping menambah 

wawasan, pelatihan dapat menyegarkan pikiran dan mengurangi 

ketegangan.  

6. Bonus dan Insentif 

Tak dapat dipungkiri, upah merupakan salah satu faktor paling krusial 

dalam upaya meningkatkan motivasi kerja karyawan. Selain gaji pokok 

dan tunjangan tetap, HR harus kreatif dalam merancang paket benefit agar 

kinerja karyawan tetap terjaga, seperti 

memberikan bonus dan insentif kepada karyawan maupun tim kerja yang 

telah mencapai target perusahaan.  

1.5.3.3 Karakteristik Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2000: 68) bahwa karakterikstik orang yang mempunyai 

kinerja tinggi adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 

3. Memiliki tujuan yang realistis. 

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuannya. 

5. Memanfaatkan umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh 

kegiatan kerja yang dilakukannya. 

https://www.gadjian.com/blog/2017/10/24/pentingnya-proses-orientasi-bagi-karyawan-baru-pelatihan-karyawan-baru-on-the-job-training/
https://www.gadjian.com/blog/2018/01/17/jenis-jenis-bonus-karyawan-yang-perlu-perusahaan-ketahui/
https://www.gadjian.com/blog/2018/01/17/jenis-jenis-bonus-karyawan-yang-perlu-perusahaan-ketahui/
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6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan.  

1.5.3.4 Manfaat Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja atas seluruh staf (baik atasan maupun bawahan) merupakan kegiatan 

yang harus secara rutin dilakukan, tanpa beban mental atau “rikuh”, karena hal ini 

diperlukan untuk tujuan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Bila 

masing-masing karyawan berkinerja baik, biasanya atau umumnya kinerja perusahaan 

pun baik. Penilaian kinerja yang dilakukan secara teratur bertujuan melindungi 

perusahaan dalam mencapai tujuannya.  

Penilaian kinerja karyawan yang dilakukan secara obyektif, tepat dan 

didokumentasikan secara baik cenderung menurunkan potensi penyimpangan yang 

dilakukan karyawan, sehingga kinerjanya diharapkan harus bertambah baik sesuai 

dengan kinerja yang dibutuhkan perusahaan. Memang terdapat beberapa penulis yang 

berpendapat bahwa penilaian kinerja dapat menimbulkan motivasi negatif para 

karyawan. Namun seyogyanya para karyawan seharusnya merasa lebih bahagia 

karena dapat lebih produktif, sehingga keuntungan perusahaan akan dapat dinikmati 

pula oleh karyawan berupa bonus akhir tahun. Di samping itu penilaian kinerja atas 

karyawan, sebenarnya membuat karyawan mengetahui posisi dan peranannya dalam 

menciptakan tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini justru akan menambah motivasi 

karyawan untuk berkinerja semakin baik lagi, karena mereka masing-masing dapat 

bekerja lebih baik dan benar (doing right). Dengan demikian diharapkan, para 
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karyawan bermental juara (champion human resource). Ingin menjadi yang terbaik 

tanpa merugikan teman yang lain “team work”. (Prawirosentono, 2008: 220). 

1.5.4 Pengertian Pelatihan 

Menurut Mathis (2002), Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai 

kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, 

proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara 

sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan 

pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan 

dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan 

dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam 

cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang 

berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang. 

Sedangkan Simanjuntak (2005) mendefinisikan pelatihan merupakan bagian 

dari investasi SDM (human investment) untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan kerja, dan dengan demikian meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan 

biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan, 

diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untuk membekali seseorang dengan 

keterampilan kerja. 

1.5.4.1 Jenis Pelatihan 

Jenis-jenis pelatihan yang digunakan dalam organisasi (Simamora, 1997 : 349)  

a. Pelatihan keahlian-keahlian (Skill Training) Pelatihan yang kerap dijumpai 

di dalam organisasi-organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. 
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Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. 

Kriteria efektifitas pelatihan juga didasarkan pada sasaran-sasaran yang 

diidentifikasi dalam tahap penilaian. 

 b. Pelatihan ulang (Retraining) Ini adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan 

ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang 

mereka butuhkan untuk mengejar tuntutan yang berubah dari pekerjaan 

mereka. 

 c. Pelatihan fungsional silang (Cross Functional Training) Melatih karyawan 

dalam bermacam-macam fungsi. Pelatihan ini melibatkan karyawan-

karyawan untuk melakukan operasi-operasi dalam bidang-bidang 

lainnyaselain dari pekerjaan yang ditugaskan. 

 d. Pelatihan tim (Team Training) Pelatihan terhadap sekelompok individu 

yang bekerja bersama demi tujuan bersama.  

e. Pelatihan kreativitas (Creativity Training) Pelatihan yang didasarkan pada 

asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Pelatihan ini membantu orang 

memiliki krativitas agar dapat memecahkan masalah dengan kiat-kiat baru. 

1.5.4.2 Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan pada hakekatnya merupakan jawaban terhadap permasalahan yang 

dihadapi oleh individu atau sekelompok orang dalam memperoleh dan meningkatkan 

kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam 

suatu organisasi, pelatihan merupakan salah satu upaya yang ditempuh untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi atau membantu organisasi dapat berjalan 
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dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien. Menurut Simamora (1997 : 

346) tujuan pelatihan adalah sebagai berikut:  

1. Memperbaiki kinerja  

2.Memutakhirkan kemampuan para karyawan sejalan dengan kemajuan 

teknologi 

3.Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten 

dalam belajar  

4. Membantu memecahkan permasalahan operasional  

5. Mempersiapkan karyawan untuk promosi  

6. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi 

7. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi 

Perusahaan juga dapat berharap mengurangi pengawasan atas karyawannya 

setelah pelatihan, karena setelah pelatihan diharapkan dapat melakukan tugasnya 

dengan lebih terampil dan bertanggung jawab, karena karyawan yang mendapat 

pelatihan khusus akan sedikit kemungkinannya membuat kesalahan, Manullang 

(1994 : 85).  

Menurut Hasibuan (2003 : 72) pelatihan bertujuan untuk :  

a. Merealisasikan target kerja perusahaan  

b. Agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya  

c. Pelaksanaan program peningkatan mutu sumber daya manusia 

dengan cara pelatihan ditujukan juga untuk memelihara dan 
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meningkatkan kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas 

sehingga setiap karyawan dapat menghasilkan kinerja yang baik. 

1.5.4.3 Teori Pelatihan terhadap Kepuasan 

Carrel et al (1995) dalam Mangkuprawira (2004:135), ada tujuh maksud utama 

program pelatihan dan pengembangan, yaitu memperbaiki kinerja, memberikan 

kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personal, meningkatkan keterampilan 

karyawan, menghindari keuasangan manajerial memecahkan permasalahan, orientasi 

karyawan baru, persiapan promosi dan keberhasilan manajerial, dan, meningkatkan 

kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas 

human relations 

1.5.4.4 Hubungan antara Pelatihan dengan Kepuasan Kerja 

Pemberian pelatihan merupakan suatu proses menambah kemampuan, mengarahkan 

potensi karyawan supaya secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan 

perusahaan. dengan memberikan pelatihan kepasa karyawan akan membawa 

pengaruh positif dalam bekerja untuk karyawan tersebut. Menurut Maslow yang 

dikutip oleh Hariandja (2002) bahwa yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu Gaji, 

Pekerjaan itu sendiri, Rekan kerja, Atasan, Promosi, Lingkungan kerja. Menurut 

pendapat Handoko (2000) karyawan yang telah berpengalaman dan yang belum 

mungkin memerlukan program tersebut sebagai investasi dalam sumber daya 

manusia. Dengan begitu pelatihan yang diberikan apabila dilakukan dengan baik akan 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 
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1.5.4.5 Hubungan antara Pelatihan dengan Kinerja Karyawan 

Pelatihan kerja sangat diperlukan dalam mengembangkan ketrampilan dari karyawan, 

terutama dari kinerja karyawan agar lebih meningkat dari standart yang ditetapkan 

oleh perusahaan. Menurut simamora (1999:342), melalui pelatihan dilakukan segenap 

upaya dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan pada pekerjaan yang 

didudukinya sekarang. Pelatihan biasanya untuk membantu karyawan mengoreksi 

kelemahan-kelemahan dalam kinerjanya.   

1.5.5 Budaya Organisasi 

Secara normatif budaya organisasi bergantung bagaimana karyawan mempersepsikan 

karakteristik dari suatu organisasi, bukannya dengan apakah mereka menyukai atau 

tidak budaya itu. Artinya, budaya itu merupakan suatu istilah deskriptif. Budaya 

organisasi merupakan norma-norma yang diterima secara bersama dan dianut oleh 

mayoritas organisasi.  

1.5.5.1 Pengertian Budaya Organisasi  

Robbins dan Timoty (2008:256) mendefinisikan budaya organisasi sebagai sebuah 

sistem makna (persepsi) bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, yang 

membedakan organisasi tersebut dengan oganisasi lainnya. Luthans (2006:137) 

mengartikan budaya organisasi sebagai pola pemikiran dasar yang diajarkan kepada 

personel baru sebagai cara untuk merasakan, berpikir, dan bertindak benar dari hari 

ke hari. Davis (1989) dalam Moeheriono (2012:336) mengartikan budaya organisasi 

sebagai pola keyakinan dan nilai-nilai (values) organisasi yang dipahami, dijiwai, dan 
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dipraktikkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan 

menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi.  

Kreitner dan Kinicki (2003:79) menyatakan : “Budaya organisasi adalah salah 

satu wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan 

menentukan bagaimana kelompok tersebut merasa, berpikir dan bereaksi terhadap 

lingkungannya yang beraneka ragam”.  

Pengertian ini menyoroti tiga karakteristik budaya organisasi yang penting. 

Pertama, budaya organisasi diberikan kepada para karyawan baru melalui proses 

sosialisasi.Kedua, budaya organisasi mempengaruhi perilaku karyawan ditempat 

kerja, dan ketiga budaya organisasi berlaku pada dua tingkat yang berbeda. Masing-

masing tingkat bervariasi dalam kaitannya dengan pandangan keluar dan kemampuan 

bertahan terhadap perubahan. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik simpulan bahwa budaya 

organisasi merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, keyakinan, harapan, 

sikap dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta mengikat dalam suatu 

organisasi tertentu yang akan mempengaruhi jalannya kerja bisnis perusahaan. 

1.5.5.2 Karakteristik Budaya Organisasi 

Robbins dan Timothy (2008:256-257) mengemukakan, bahwa budaya organisasi 

memiliki karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Karakteristik 

tersebut secara keseseluruhan merupakan hakikat budaya. Adapun karakteristik 

tersebut meliputi: 
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1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko, yaitu sejauh mana karywan 

didukung untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko 

2. Perhatian terhadap detail,yaitu sejauh mana karyawan diharapkan 

menujukkan kecermatan , analisis dan perhatian terhadap detail.  

3. Berorientasi pada hasil, yaitu sejauh mana manajemen memfokus pada hasil 

bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil 

tersebut 

 4. Berorientasi kepada manusia,yaitu sejauh mana keputusan manajemen 

memperhitungkan efek pada orang-orang didalam organsasi itu.  

5. Berorientasi pada tim, yaitu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan 

sekitar tim-tim, bukannya individu.  

6.  Agresivitas, yaituberkaitan dengan agresivitas karyawan.  

7. Stabilitas, yaitu organisasi menekankan dipertahankannya budaya 

organisasi yang sudah baik.  

 Dengan menilai organisasi itu berdasarkan tujuh karakteristik ini, akan 

diperoleh gambaran majemuk dari budaya organisasi itu. Gambaran ini 

menjadi dasar untuk perasaaan pemahaman bersama yang dimiliki para 

anggota mengenai organisasi itu, bagaimana urusan diselesaikan didalamnya, 

dan cara para anggota berperilaku 

1.5.5.3  Unsur Budaya Organisasi 

Unsur, budaya organisasi menurut Bennis (2011) ada 3 (tiga) unsur yaitu :  
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Pertama, Artifact (sesuatu yang dimodifikasikan oleh manusia untuk tujuan 

tertentu). Artifact dapat langsung dilihat dari struktur sebuah organisasi dan proses 

yang dilakukan didalamnya. Artifact merupakan hal yang paling mudah dilihat dan 

ditangkap disaat kita memasuki sebuah organisasi karena sesuai dengan apa yang kita 

lihat, kita dengar dan kita rasakan.  

Kedua, nilai-nilai yang didukung oleh perusahaan mencakup strategi, tujuan 

dan filosofi dasar yang dimiliki oleh organisasi. Nilai ini dapat dipahami jika mulai 

menyelami dengan ikut di dalam perusahaan tersebut.  

Ketiga, Asumsi yang tersirat dan dipegang bersama (shered tacit assumtions). 

Asumsi tersirat dapat dijumpai dari menelusuri sejarah organisasi. 

Nilai dari unsur budaya organisasi akan mengarah kepada moral dan etika 

menjadi penentu apa yang sebaiknya dilakukan, seperti organisasi perusahaan harus 

mengutamakan kejujuran, keterbukaan, dan integritas dalam menjalankan operasional 

usahanya 

1.5.5.4 Jenis Budaya Organisasi 

Jenis, budaya organisasi menurut Kreitner dan Kinicki (2003:86) bahwa secara umum 

terdapat 3 (tiga) jenis budaya organisasi yaitu :  

a. Budaya Konstruksi 

Budaya Konstruksi adalah budaya dimana para karyawan didorong untuk 

berinteraksi dengan orang lain dan mengerjakan tugas dan proyeknya 

dengan cara yang akan membantu mereka dalam memuaskan 

kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung 
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keyakinan normatif yang berhubungan dengan pencapaian tujuan 

aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi dan persatuan. 

b. Budaya Pasif Defentif  

Budaya pasif defentif bercirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa 

karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara yag tidak 

mengancam keamanan kerja sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan 

normatif yang berhubungan dengan persetujuan, konvensional, 

ketergantungan, dan penghidupan.  

c. Budaya Agresif Defentif 

Budaya agresif defentif mendorong karyawannya untuk menegerjakan 

tugasnya dengan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan status 

mereka. Tipe budaya ini lebih bercirikan keyakinan normatif yang 

mencerminkan oposisi, kekuasaan, kompetitif, dan perfeksionis. 

1.5.5.5 Fungsi Budaya Organisasi 

Menurut Robbins dan Timoty (2008: 262), budaya organisasi membentuk sejumlah 

fungsi dalam suatu organisasi, yaitu:  

a. budaya berperan sebagai penentu batas-batas, 

b. budaya memuat rasa indentitas bagi anggota organisasi, 

c. budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar 

daripada kepentingan individu,  

d. budaya dapat meningkatkan stabilitas sistem sosial, dan  
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e. budaya berfungsi sebagai mekanisme sense-making serta kendali yang 

menuntun dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. 

1.5.5.6 Teori Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 

 Odom, Boxx, dan Dunn (1990), menemukan bahwa sifat birokratis dari lingkungan 

kerja selain tidak mengembangkan maupun mengalihkan dan komitmen dan kepuasan 

kerja. Mereka juga menemukan bahwa sikap dan perilaku karyawan ditingkatkan oleh 

budaya organisasi yang menunjukkan karakteristik inovatif. Di samping itu mereka 

menemukan bahwa karyawan yang bekerja dalam sebuah lingkungan supportif lebih 

terpuaskan dan memiliki tingkat komitmen organisasi yang lebih besar. Mereka juga 

menunjukkan bahwa menyingkirkan hambatan birokratis dapat menyumbang sedikit 

banyak untuk menciptakan komitmen dan kepuasan perbaikan yang signifikan, akan 

tetapi akan terjadi hanya ketika tindakan positif diambil untuk meningkatkan dimensi 

supportif dan inovatif. 

1.5.5.7 Hubungan antara Budaya Organisasi dengan Kepuasan Kerja 

Robbin (2001) mengemukakan sebuah model keterkaitan antara Budaya Organisasi 

dan Kepuasan Kerja. Budaya yang kuat akan mengantar kepada kepuasan kerja yang 

tinggi. Sebaliknya budaya yang lemah akan membawa organisasi pada kepuasan kerja 

yang rendah pula. Teori yang telah mengakar tersebut, didukung oleh berbagai hasil 

penelitian. Penelitian dari Kotter & Hasket (1992) menyatakan bahwa budaya yang 

kuat adalah budaya yang bisa menciptakan iklim antar perusahaan dan para pegawai, 

serta bisa mengilhami tingkat produktivitas yang berbeda dari perusahaan lainnya. 



44 
 

1.5.5.8 Hubungan antara Budaya Organisasi dengan Kinerja Karyawan 

Budaya Organisasi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Budaya 

organisasi yang terbina dengan baik dalam organisasi akan mempengaruhi perilaku 

karyawan yang selanjutnya akan bermuara pada prestasi kerja karyawan. Dalam 

organisasi, implementasi budaya dirupakan dalam bentuk perilaku, artinya perilaku 

individu dalam organisasi akan diwarnai oleh budaya organisasi yang bersangkutan. 

Perilaku karyawan yang sesuai dengan budaya organisasi tersebut akan memberikan 

efek pada meningkatnya kinerja karyawan, karena budaya perusahaan ditetapkan oleh 

manajemen demi mewujudkan visi dan misi perusahaan yang salah satunya adalah 

menciptakan kompetensi karyawan pegawai yang berkinerja tinggi. Dengan demikian 

budaya organisasi menjadi salah satu kriteria penting dalam menentukan 

pertumbuhan dan kesuksesan organisasi.  

1.5.5 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian 

dan Sampel 

Teori Hasil 

1. Mariam 

(2009) 

Pengaruh gaya 

kepemimpinan 

dan budaya 

organisasi 

terhadap kinerja 

karyawan melalui 

kepuasan kerja 

karyawan sebagai 

variabel 

intervening. 

Harriss dan Mossholder (1996), 

menunjukkan bahwa budaya 

organisasi berdiri sebagai pusat 

seluruh faktor yang berasal dari 

manajemen sumber daya 

manusia. Budaya organisasi 

dipercaya mempengaruhi sikap 

individu mengenai hasil kerja, 

komitmen, motivasi, moral dan 

kepuasan. 

  1. Terdapat pengaruh 

signifikan positif antara 

gaya kepemimpinan dan 

budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

  2. Pengaruh budaya 

organisasi terhadap 

kinerja pegawai adalah 

signifikan dan positif. 
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- Jumlah sampel 

dalam 

penelitian ini 

sebanyak 115 

karyawan. 

 

 

 3. Pengaruh kepuasan 

kerja terhadap kinerja 

pegawai adalah 

signifikan dan positif. 

2. Supatmi, 

Nimran, 

dan Utami 

(2013) 

Pengaruh 

Pelatihan, 

Kompensasi 

terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan dan 

Kinerja Karyawan 

BPR Nusamba 

Wlingi 

- Jumlah sampel 

dalam 

penelitian ini 

sebanyak 87 

karyawan. 

Carrel et al (1995) dalam 

Mangkuprawira (2004:135), 

ada tujuh maksud utama 

program pelatihan dan 

pengembangan, yaitu 

memperbaiki kinerja,   

memberikan kepuasan untuk 

kebutuhan pengembangan 

personal, meningkatkan 

keterampilan karyawan, 

menghindari keusangan 

manajerial, memecahkan 

permasalahan,   orientasi 

karyawan baru, persiapan 

promosi dan keberhasilan 

manajerial, dan meningkatkan 

kemampuan konseptual. 

1.Pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja.  

 

2.Pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

3. Agusta dan 

Sutanto 

(2013)  

Pengaruh 

Pelatihan Dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan CV. 

Haragon 

Menurut  Noe, Hollenbeck, 

Gerhart, Wright (2008) 

Pelatihan yang baik juga 

membawa manfaat antara lain 

meningkatkan pengetahuan para 

karyawan atas budaya dan para 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa 

pelatihan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 



46 
 

Surabaya 

- Jumlah sampel 

dalam 

penelitian ini 

sebanyak 45 

karyawan. 

pesaing luar, membantu para 

karyawan yang mempunyai 

keahlian untuk bekerja dengan 

teknologi baru, membantu para 

karyawan untuk memahami 

bagaimana bekerja secara 

efektif dalam tim untuk 

menghasilkan jasa dan produk 

yang berkualitas. 

4. Ayu dan 

Suprayetno 

(2005) 

Pengaruh 

Motivasi Kerja, 

Kepemimpinan 

dan Budaya 

Organisasi 

Terhadap 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan serta 

Dampaknya 

pada Kinerja 

Perusahaan 

(Studi kasus 

pada PT. Pei 

Hai 

International 

Wiratama 

Indonesia) 

- Jumlah sampel 

dalam 

Marcoulides dan Heck (1993) 

dalam Brahmasari (2004:16) 

mengemukakan bahwa budaya 

organisasi sebagai suatu konsep 

dapat menjadi suatu sarana 

untuk mengukur kesesuaian 

dari tujuan organisasi, strategi 

dan organisasi tugas, serta 

dampak yang dihasilkan. Tanpa 

ukuran yang valid dan reliabel 

dari aspek kritis budaya 

organisasi, maka pernyataan 

tentang dampak budaya pada 

kinerja akan terus berdasarkan 

pada spekulasi, observasi 

personal dan studi kasus 

1. Budaya organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan. 

2. Budaya organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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1.6 Hipotesis 

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat suatu hipotesa dan untuk itu perlu 

dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah hipotesa tersebut berlaku. Hipotesa 

tersebut adalah: 

1. H1 terdapat pengaruh signifikan positif antara pelatihan terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto. 

2. H2 terdapat pengaruh signifikan positif antara budaya organisasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT. Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto. 

3. H3 terdapat pengaruh signifikan positif antara pelatihan dan budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Kereta Api Indonesia Daop 5 

Purwokerto. 

4. H4 terdapat pengaruh signifikan positif antara pelatihan terhadap kinerja 

karyawan karyawan PT. Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto. 

5. H4 terdapat pengaruh signifikan positif antara budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan karyawan PT. Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto. 

6. H6 terdapat pengaruh signifikan positif antara pelatihan dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan karyawan PT. Kereta Api Indonesia Daop 5 

Purwokerto. 

penelitian ini 

sebanyak 325 

karyawan. 
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7. H7 terdapat pengaruh signifikan positif antara kepuasan kerja dengan kinerja 

karyawan karyawan PT. Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto. 

 

 

Variabel Independen (X)          Variabel Dependen (Y) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Hipotesis 

 

1.7 Definisi Konsep 

Definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan Atas dasar 

rumusan masalah dan metode analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

variable – variabel yang di-identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel independen (X) 

a. Pelatihan (X1)  

Pelatihan menurut Dessler (2008: 280) adalah memberikan keterampilan 

yang dibutuhkan bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah ada 

dalam melakukan pekerjaannya. 

b. Budaya Organisasi (X2) 

Pelatihan 

(X1) 

Budaya Organisasi 

(X2) 

Kepuasan 

Kerja(Z) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
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Menurut Robbins (1996:289) pengertian budaya organisasi adalah sebuah 

sistem makna bersama yang dianut oleh masing-masing anggota yang 

membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lain. 

2. Variabel Dependen (Y) 

 Kinerja Karyawan 

Pengertian kinerja adalah hasil yang dicapai melalui serangkaian kegiatan 

dan tata cara tertentu dengan menggunakan sumber daya perusahaan untuk 

mencapai sasaran perusahaan yang ditetapkan (Mangkunegara 2005:43). 

 

 

 

 

3. Variabel Intervening (Z) 

Kepuasan kerja karyawan 

Menurut Handoko (2000: 193-194) kepuasan kerja (Job Satisfaction) 

adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan 

dengan para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

1.8 Definisi Operasional Variabel 

Untuk mempermudah pengukuran terhadap variabel- variabel penelitian ini, maka 

akan dijelaskan definisi operasional variabel penelitian. Definisi operasional 

merupakan penjabaran konsep dalam kegiatan yang lebih konkret, sebab definisi 

konsep sifatnya masih abstrak sehingga perlu dioperasionalkan. Untuk 
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mempermudah maksud dan pengertian variabel – variabel yang diajukan maka dapat 

didefinisikan secara operasional sebagai berikut: 

1. Pelatihan 

Menurut Dessler (2008: 280) pelatihan adalah memberikan keterampilan 

yang dibutuhkan bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah ada 

dalam melakukan pekerjaannya. PT KAI melalui Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan (Pusdiklat) menempa setiap pegawainya menjadi pelayan 

masyarakat yang memiliki 5 Nilai Utama perusahaan yakni Integritas, 

Profesional, Keselamatan, Inovasi dan Pelayanan Prima. Pegawai baik dari 

PT KAI maupun anak-anak perusahaan dididik dan dilatih agar menjadi 

orang-orang yang efektif dan dapat bekerja sesuai fungsi masing-masing 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Indikator pelatihan menurut 

Mangkunegara (2009:47), sebagai berikut : 

 Sasaran, program pelatihan tepat sasaran sesuai kebutuhan 

bidang/jenis kerja. 

 Peserta, peserta pelatihan diseleksi berdasarkan persyaratan tertentu. 

 Waktu, program pelatihan dilakukan secara rutin. 

 Metode, metode pelatihan efektif dan sesuai dengan komponen 

peserta pelatihan. 

 Instruktur, pelatih yang dipilih memiliki kualifikasi yang memadai 

dan kompeten. 
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 Tujuan, hasil yang diharapkan dari pelatihan yaitu meningkatkan 

keterampilan/skill, pengetahuan, dan tingkah laku peserta. 

 Materi, materi pelatihan sesuai dengan tujuan perusahaan yang 

hendak dicapai. 

2. Budaya Organisasi 

Menurut Robbins (1996:289) pengertian budaya organisasi adalah sebuah 

sistem makna bersama yang dianut oleh masing-masing anggota yang 

membedakan sebuah organisasi dengan organisasi yang lain. Prinsip 

Budaya Organisasi PT. KAI yaitu sebagai berikut : 

a. Integritas : 

PT. KAI (Persero) bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai 

kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman 

dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika 

tersebut dan bertindak secara konsisten. Indikator perilaku integritas : 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk berpikir, berkata, dan 

bertindak secara benar. 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk menghormati diri, orang 

lain, dan lembaga. 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk tidak melakukan 

manipulasi. 

b. Profesional 
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PT. KAI (Persero) memiliki kemampuan dan penguasaan dalam 

bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu 

menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, membagikan 

pengetahuan dengan pekerjaan kepada orang lain. Indikator 

perilaku profesional : 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk mampu dan menguasai 

bidang pekerjaannya. 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk mempunyai motivasi diri 

yang tinggi, tidak tergantung pada orang lain. 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk mempunyai komitmen 

tinggi dalam bekerja, bertindak secara efektif dan efisien. 

 

c. Keselamatan 

PT. KAI (Persero) memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten 

dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja 

yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya 

kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan 

terjadinya kerugian. Indikator perilaku keselamatan 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk konsisten dan peduli 

terhadap keselamatan diri dan orang lain. 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk menjaga aset perusahaan. 
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 PT. KAI mendorong karyawan untuk melaporkan potensi 

bahaya dan insiden sekecil apapun. 

d. Inovasi 

PT. KAI (Persero) selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, 

melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan 

menciptakan lingkungan kondusif untuk memberikan nilai tambah 

bagi stakeholder. Indikator perilaku inovasi : 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk menyukai hal-hal baru 

menuju yang lebih baik. 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk peka terhadap 

permasalahan dan mencari pemecahan. 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk mampu berfikir fleksibel 

dan imajinatif 

e. Pelayanan Prima  

PT. KAI (Persero) memberikan pelayanan yang terbaik sesuai 

dengan standar mutu dan sesuai harapan atau melebihi harapan 

pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur pokok: Ability 

(Kemampuan), Attitude (Sikap), Appearance (Penampilan), 

Attention (Perhatian), Action (Tindakan), dan Accountability 

(Tanggung jawab). Indikator perilaku pelayanan prima : 
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 PT. KAI mendorong karyawan untuk menempatkan 

kepentingan pelanggan diatas kepentingan pribadi atau 

kelompok. 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk ramah, sopan, dan santun 

dalam melayani pelanggan. 

 PT. KAI mendorong karyawan untuk proaktif dalam memenuhi 

harapan pelanggan. 

3. Kepuasan kerja karyawan 

Menurut Handoko (2000: 193-194) kepuasan kerja (Job 

Satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Indikator dalam kepuasan kerja sebagai berikut :  

 Turnover rendah, tidak memiliki minat untuk berpindah kerja. 

 Tingkat pekerjaan, karyawan menyenangi pekerjaan yang 

ditekuni. 

 Dapat memberikan kontribusi  untuk pekerjaannya. 

 Kenyataan melebihi harapan, mendapat pujian dari pimpinan 

atas hasil kerja. 

 Kesempatan berkembang, kesempatan promosi dari perusahaan 

sesuai dengan kinerja 

 Pemenuhan kebutuhan, kebutuhan hidup terpenuhi dengan 

bekerja di perusahaan ini. 
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4. Kinerja karyawan  

Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung 

jawab yang diberikan (Mangkunagara, 2002:22). Indikator kinerja 

karyawan menurut Robbins (2006:260) sebagai berikut: 

 Disiplin kerja. 

 Kemampuan memenuhi hasil pekerjaan sesuai kualitas dan 

kuantitas kerja. 

 Memiliki tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaan. 

 Mampu bekerjasama dengan rekan kerjanya. 

 Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dan 

memiliki inisiatif. 

 Tingkat kesalahan pekerjaan. 

1.9 Metode Penelitian  

Menurut pendapat Sugiyono (2006:4) metode penelitian dapat diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam 

bidang bisnis. 

1.9.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian eksplanatory dengan 

pendeketan kuantitatif yang dilakukan dengan merumuskan hipotesa untuk menjawab 
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masalah yang dirumuskan dalam kalimat pernyataan menggunakan metode survey 

dimana data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ini merupakan persepsi dari 

responden dalam menganalisa yang kemudian dirumuskan dalam hubungan-

hubungan fungsional.  

Penelitian ini bersifat kausal karena meneliti pengaruh antar variabel. 

Pendekataan ini diawali dari rumusan masalah dan kemudian ditarik suatu hipotesa 

serta teori – teori yang selanjutnya adalah membuat suatu model analisa, identifikasi 

variabel, definisi operasional, pengumpulan data (baik data primer maupun data 

skunder) berdasarkan populasi dan sample, dan kemudian melakukan analisa.  

1.9.2 Populasi Dan Penentuan Sampel 

1.9.2.1 Populasi 

Populasi adalah sekumpulan objek yang mempunyai karakter yang sama, populasi 

juga bisa didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subyek yang mempunyai karateristik tertentu yang mempunyai kesempatan yang 

sama untuk dipilih menjadi anggota sampel dalam suatu penelitian (Arikunto, 

2004:107). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Kereta Api 

Indonesia Daop 5 Purwokerto yang berjumlah 110 orang 

1.9.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2010:215). Besarnya sampel dapat ditentukan dengan 
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kepentingan penelitian yang akan dilakukan sehingga jumlah sampel yang diambil 

dapat mewakili dari populasi yang ada.  

1.9.3 Teknik Pengambilan Sampel  

Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan metode probability 

sampling dengan prosedur sampling jenuh. Probability Sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012:95). 

Sedangkan Sampling Jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel, sehingga dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan 110 orang dari populasi sebagai sampel agar jawaban dari kuesioner 

valid dinilai dari keseluruhan karyawan.  

1.9.4 Jenis Dan Sumber Data 

1.9.4.1 Jenis Data  

 a. Data Kuantitatif 

  Jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang 

berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau 

berbentuk angka Sugiyono (2010:15). Dalam penelitian ini data kuantitatif 

yang diperlukan adalah: data kepuasan kerja karyawan, data kinerja, data 

absensi pelatihan, data angka kecelakaan, dan hasil kuesioner yang akan 

diolah.  

b. Data Kualitatif  
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Sedangkan data kualitatif adalah jenis data yang disajikan dalam 

bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang menjadi data kualitatif 

dalam penelitian ini adalah gambaran umum obyek penelitian, meliputi 

sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur 

organisasi, serta keadaan karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto 

1.9.4.2 Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dimana peneliti dapat memperoleh data-data yang 

diperlukan. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang 

digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. 

a. Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data Sugiyono (2008:129). Pada penelitian ini data primer 

diperoleh melalui pengisian kuesioner mengenai kinerja karyawan PT. KAI 

Daop 5 Purwokerto yang dipengaruhi oleh faktor pelatihan dan budaya 

organisasi dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data Sugiyono (2008:129). Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa profil perusahaan, struktur organisasi. 
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 1.9.5 Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat 

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif 

(Sugiyono, 2010). 

 Dalam penelitian ini digunakan skala Likert, menurut Sugiyono (2010,132) 

skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau kelompok orang tertentu tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka 

variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variable. Kemudian 

indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument 

yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Skala Likert mempunyai interval 1-5, 

jawaban yang mendukung pertanyaan atau pernyataan diberi skor tertinggi dan 

untuk jawaban yang tidak mendukung pertanyaan atau pernyataan diberi skor 

terendah.  

Pernyataan Keterangan Bobot 

SS Sangat Setuju 5 

S Setuju 4 

N Netral 3 

TS Tidak Setuju 2 

STS Sangat Tidak Setuju 1 

 

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan 

prosedur sebagai berikut : 
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1. Studi kepustakaan 

Penelitian ini mempelajari litelatur – litelatur yang relevan dengan 

permasalahan perusahaan untuk mendapatkan landasan teori yang 

digunakan dalam pemecahan masalah. 

 

 

2. Kuesioner 

Penelitian ini menyebarkan kuesioner yang membebankan tanggung 

jawab kepada responden yang dianggap berkompeten, untuk membaca dan 

menjawab semua pernyataan yang ada dalam lembar kuesioner. Pengakuan 

dalam lembar kuesioner tersebut menggunakan skala likert yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang. 

1.9.7 Instrumen Penelitian 

Pada prinsipnya, meneliti adalah pengukuran terhadap fenomena, maka harus ada alat 

ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument 

penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2010). Penelitian ini 

menggunakan instrument penelitian kuesioner. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Jenis kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana jawaban atas 
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pertanyaan yang diajukan sudah disediakan pilihan jawabannya, sehingga responden 

hanya memilih jawaban yang sudah disediakan. 

 

 

 

 

 

1.9.8 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

a. Editing  

Proses pemeriksaan dan pengoreksian yang dilakukan setelah data 

terkumpul untuk mengetahui apakah jawaban responden terhadap 

pertanyaan yang diajukan sudah lengkap atau belum.  

b. Coding  

Pemberian tanda, simbol atau kode bagi data yang masuk dalam 

kategori yang sama untuk diklasifikasikan dan dikelompokkan menurut 

kategori yang telah ditetapkan.  

c. Scoring   

Scoring adalah kegiatan pemberian nilai berupa angka/skor pada 

jawaban kuesioner untuk memperoleh data dalam pengujian hipotesis.  

d. Tabulating  



62 
 

Pengelompokkan data atas jawaban-jawaban dengan teliti dan teratur, 

kemudian dihitung dan dijumlahkan sampai terwujud dalam bentuk tabel 

yang berguna dan berdasarkan tabel untuk mendapatkan hubungan-

hubungan antara variabel – variabel yang ada. 

1.9.8 Teknik Analisis  

Sebelum melakukan uji statistik lebih lanjut, maka diperlukan pengujian alat ukur 

penelitian. Pengujian yang pertama dilakukan validitas dan reabilitas kuisoner yang 

meliputi pengaruh reward dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto. Hipotesa tidak akan menghasilkan 

kesimpulan yang benar jika alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data 

tidak valid dan reliable, maka kesimpulan yang dihasilkan dalam uji hipotesa menjadi 

salah (tidak tepat). 

1.9.9.1 Uji Validitas  

Sebuah alat ukur dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

mengungkapkan data dari variabel yang akan diteliti secara tepat. Pengujian validitas 

dalam penelitian ini menggunakan analisis product momen correlation dari pearson. 

Variabel dinyatakan valid dapat diketahui dari signifikansi dari hasil perhitungan 

korelasi lebih kecil dari 0,05. Variabel juga dapat dinyatakan valid jika r hitung 

positif, serta r hitung > r tabel ( Santoso, 2001: 277 ). 
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1.9.9.2 Uji Reliabilitas 

Alat ukur yang baik tidak akan bersifat tendensius atau mengarahkan responden 

untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Alat ukur yang reliable (dapat dipercaya) 

akan menghasilkan data yang juga dapat dipercaya (Rangkuti, 2008: 76). Pengujian 

reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien alfa atau cronbach’s 

alpha (Sugiono dan Wibowo, 2001: 227). Item pengukuran dikatakan reliable jika 

memiliki koefisien alfa lebih besar dari 0,6 (Malhotra, 2005: 282). 

 

 

1.9.9.3 Koefisien Korelasi 

Menurut Sujarweni (2014:126-127) korelasi merupakan salah satu statistik infarensi 

yang akan menguji apakah dua variabel atau lebih yang ada mempunyai hubungan 

atau tidak. Uji korelasi bertujuan untuk menguji hubungan antara dua variabel dapat 

dilihat dengan tingkat signifikan, jika ada hubungannya maka akan dicari seberapa 

kuat hubungan tersebut. Keeratan hubungan ini dinyatakan dalam bentuk koefisien 

korelasi. 

1.9.9.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ini dimaksudkan untuk mengetahui prosentase besarnya 

perubahan variabel terikat (Kinerja Karyawan) yang disebabkan oleh variabel bebas 

(Pelatihan dan Budaya Organisasi). Rumus yang digunakan adalah : 

KD=(r
2
).100% 

Keterangan :   



64 
 

r
2
 : R Square ( R kuadrat)  

Penghitungan Koefisien Determinasi dapat dilakukan setelah hasil 

Output dari penghitungan Regresi dilakukan dengan aplikasi IBM SPSS 

keluar. 

1.9.9.5  Analisa Regresi Linier Sederhana 

Menurut Sujarweni (2014:144) regresi bertujuan untuk menguji pengaruh antara 

variabel satu dengan variabel lain. Regresi linier sederhana adalah regresi yang 

memiliki satu variabel dependen dan satu variabel independen. Metode ini adalah 

cara untuk menganalisis tentang ada tidaknya pengaruh antara kedua sebab akibat 

dari variabel, yaitu :  

1) Untuk mengetahui pengaruh Pelatihan terhadap kinerja karyawan  

2) Untuk mengetahui Budaya Organisasi terhadap kinerja karyawan  

Rumus yang digunakan : 

Y= a + bX 

Keterangan :  

Y : subyek dalam variabel dependen yang diperhitungkan  

a : harga Y bila X=0 (harga konstan)  

b : angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pad variabel 

independen. Bila b (+) maka naik, bila (-) maka terjadi penurunan.  

X : subyek pada variabel independen yang memiliki nilai tertentu. 
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Penghitungan uji ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi statistik IBM 

SPSS. Dimana :  

Jika sig > 0,05 maka Ho diterima artinya tidak ada pengaruh.  

Jika sig < 0,05 maka Ho ditolak artinya ada pengaruh.  

Atau :  

Jika -t tabel < t hitung < t tabel maka Ho diterima.  

Jika t hitung < - t tabel dan t hitung > t tabel maka Ho ditolak. 

 

1.9.9.6 Regresi linier berganda  

Menurut Sujarweni (2014:149) regresi linier berganda adalah regresi yang memiliki 

satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Untuk menguji 

regresi linier berganda bersamaan dilakukan pengujian asumsi klasik agar dapat 

dikatakan sebagai model yang baik. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pelatihan dan budaya organisasi bersama-sama terhadap Kinerja karyawan. Adapun 

rumus yang digunakan adalah :  

Y=a + b1X1 + b2X2 

Keterangan :  

Y : regresi linear berganda  

a : konstanta (harga y bila x=0)  

b : korelasi regresi (peningkatan atau penurunan) variabel bebas  

terhadap variabel terikat  

X : subyek variabel bebas dengan nilai tertentu.   
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1.9.9.7 Uji Signifikansi 

1. Uji t 

Dimaksudkan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel 

bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t atau t-test dengan rumus 

(Sugiyono, 2004:184) : 

 

Keterangan :  

t : t hitung  

r : koefisien korelasi 

n : jumlah sampel 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji pihak (one 

tail). Uji satu pihak digunakan apabila telah diketahui pengaruh positif atau 

negatif variabel dalam penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu 

dengan membendingkan t tabel dan t hitung:  

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternative  

Ho = Tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap Y  

Ha = Ada pengaruh antara variabel X terhadap Y  

1. Menghitung besarnya angka t hitung dan tingkat signifikansi  

2. Menghitung derajat kebebasan untuk mengitung t tabel  

Dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 (one tail test) dengan ketentuan  



67 
 

df = n-2, maka akan diperoleh t tabel  

3. Membandingkan antara t hitung dengan t tabel  

Kriterianya adalah sebagai berikut:  

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Kurva Uji T (Uji 1 pihak/one tail test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji F 

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah pengaruh secara bersama-sama 

variable independen (X) berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variable 

dependen (Y)  

 Rumus F hitung yang digunakan: 

Fo =  
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Keterangan:  

Fo = F hitung 

R2 = koefisien determinasi berganda 

k = total variabel bebas     

n = banyaknya responden 

Dengan kriteris sebagai berikut:  

- Taraf kesalahan 5%-0,05  

- dk = n-k-1  

- Ho : μ = 0  

Apabila F hitung < F table maka Hp diterima dan Ha ditolak, maka 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara X1, atau X2 terhadap Y  

- Ha : μ ≠ 0  

Apabila F hitung > F table maka Ho ditolak dan Ha diterima ada 

pengaruh yang signifikan antara X1, X2 terhadap Y 

Gambar 1. 3 Kurva Uji F 
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1.9.9.8 Uji Jalur (Path Analysis) 

Dalam penelitian ini terdapat variabel intervening yaitu kepuasan kerja. Menurut 

Baron dan Kenny (1986) dalam Charismawati (2011) suatu variabel disebut variabel 

intervening jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan 

dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji Sobel 

(Sobel test). Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak 

langsung variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) melalui variabel 

intervening (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara 

mengalikan jalur X→M (a) dengan jalur M→Y (b) atau ab. Jadi koefisien ab = (c – 

c‟), dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c‟ 

adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. Standard error 

koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standard error pengaruh tidak 

langsung (indirect effect) Sab dihitung dengan rumus dibawah ini :  

Sab=  

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu 

menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut : 

t =  
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Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel yaitu ≥ 1,96 untuk 

signifikan 5% dan t tabel ≥ 1,64 menunjukkan nilai signifikansi 10%. Jika nilai t 

hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi 

(Ghozali, 2009). 

 


