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ABSTRAK 

 

       Syaiful Bahri, 15012158, Pengaruh Pelatihan Kerja Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Nova Pharmaceutical Industries Gresik. 2019. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara 

pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Nova 

Pharmaceutical Industries. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

melalui survei kepada 205 karyawan. Metode pengambilan sampel adalah 

purposive sampling, dimana setiap anggota populasi diambil yang pendidikannya 

SMA ke atas yang pernah mengikuti pelatihan kerja sebelumnya sebagai sampel.  

 Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistic dengan alat bantu 

SPSS. Hasil uji hipotesis (uji t) yang menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja ini 

ditunjukkan dengan nilai koefisien pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja 

sebesar 0,467 (positif). Sementara itu juga secara parsial variabel disiplin kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja ini ditunjukkan 

dengan nilai koefisien pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja sebesar 0,198 

(positif). Sedangkan hasil uji hipotesis (uji f) bahwa secara simultan variabel 

pelatihan kerja dan variabel disiplin kerja berpengaruh posistif dan signifikan 

terhadap variabel kinerja.ini ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 65,742 

dengan probabilitas sebesar 0,000. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Semakin 

tinggi Pelatihan kerja dan juga disiplin kerja, maka semakin tinggi kinerja 

karyawan PT. Nova Pharmaceutical Industries. 

Kata kunci : pelatihan kerja, disiplin kerja, kinerja 
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ABSTRACT 

 

         Syaiful Bahri, 15012158, The Influence of Job Training and Work 

Discipline on Employee Performance of PT. Nova Pharmaceutical Industries 

Gresik. 2019. 

 This study aims to determine whether there is an influence between job 

training and work discipline on the performance of employees of PT. Nova 

Pharmaceutical Industries. This study uses a quantitative approach through a 

survey of 205 employees. The sampling method was purposive sampling, where 

each member of the population was taken from high school education and above 

who had attended previous job training as a sample. 

 Data analysis was performed using statistics with SPSS tools. Hypothesis 

test results (t test) which show that partially the job training variable has a 

positive and significant influence on the performance variable indicated by the 

coefficient of influence of job training on performance of 0.467 (positive). 

Meanwhile also partially the work discipline variables have a positive and 

significant effect on the performance variable indicated by the coefficient of 

influence of work discipline on performance of 0.198 (positive). While the results 

of hypothesis testing (f test) that simultaneously job training variables and work 

discipline variables have a positive and significant influence on performance 

variables. This is indicated by the calculated F value of 65,742 with a probability 

of 0,000. The conclusion of this study is that the higher the job training and also 

work discipline, the higher the performance of the employees of PT. Nova 

Pharmaceutical Industries. 

Keywords: work training, work discipline, performance 
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BAB I

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam persaingan dunia bisnis yang sangat kompetitif saat ini, setiap 

perusahaan pasti ingin membuat usahanya berkembang dan maju sesuai dengan 

yang diharapkan. Di dalam dunia bisnis tidak akan lepas dari namanya persaingan, 

apalagi jika bisnis yang dijalankan sukses, tentu pesaing-pesaing baru akan 

mengikuti kesuksesan yang dijalani oleh setiap perusahaan. Untuk unggul dalam 

bersaing, setiap perusahaan dituntut untuk menunjukkan keunggulannya masing 

masing melalui upaya yang kreatif, inovatif dan bekerja secara efektif dan efisien. 

 Sumber daya manusia di dalam perusahaan merupakan penentu bagi 

kemajuan perusahaan itu sendiri, agar kemajuan bisa diwujudkan dalam 

perusahaan, maka diperlukan karyawan/pegawai yang mempunyai pengetahuan 

dan keterampilan yang tinggi dalam pekerjaan. Namun jika sebaliknya jika di 

dalam perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia yang mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, maka dapat dipastikan perusahaan 

tersebut tidak akan mengalami kemajuan sama sekali, bahkan bisa berujung 

kegagalan dalam bisnis di perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan 

membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dalam bekerja dan yang 

cocok dengan visi misi perusahaan, di dalam mencari kandidat yang bagus / cocok 

dengan pekerjaan yang akan  membawa kemajuan dalam perusahaan, perusahaan 

harus mengadakan seleksi penerimaan karyawan secara ketat. Dimana ada 
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beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam memilih karyawan yang 

profesional, diantaranya yaitu tentang masalah psikologis kandidat, keahlian yang 

dimiliki kandidat, serta sikap dan perilaku yang dimiliki oleh semua kandidat.  

 Kinerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

menunjang keberhasilan usaha. Kinerja yang tinggi akan sangat menguntungkan 

baik bagi pengusaha maupun bagi karyawannya terutama untuk kesejahteraannya. 

Kinerja juga mencerminkan etos kerja karyawan yang tercermin, juga sikap 

mental yang baik. 

 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2016:67) kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Sedangkan menurut Edison, (2016:190) kinerja adalah hasil dari suatu proses 

yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan 

atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

 Pendapat lainnya juga diungkapkan Simanjuntak dalam Widodo 

(2015:131), kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atau pelaksanaan  tugas 

tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat 

pencapaian hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang 

harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. 

 Pelatihan dalam pekerjaan sering kita dengar dalam dunia kerja 

diperusahaan, organisasi, lembaga atau dalam instansi pendidikan. Hal ini dapat 

diasumsikan bahwa pelatihan sangat penting bagi tenaga kerja untuk lebih 
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menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau yang akan dijabat 

ke depan. Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan 

prosedur otomatis dan terorganisir, sehingga tenaga kerja non manajerial 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Pelatihan 

kerja menurut undang-undang no,13 tahun 2003 pasal 1 ayat 9, adalah seluruh 

kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan 

kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat 

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan 

dan pekerjaan.  

 Cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan karyawan yaitu 

melalui pengembangan pegawai dengan faktor-faktor kinerja. Beberapa faktor 

yang berpengaruh terhadap kinerja antara lain : pelatihan (training), disiplin 

(discipline). Dengan menerapkan sistem tersebut diharapkan karyawan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaan 

sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan. 

 Anwar Prabu Mangkunegara (2013:44) menyatakan pelatihan merupakan 

suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis 

dan terorganisir dimana pegawai non manajerial memperlajari pengetahuan dan 

keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. 

 Peningkatan kinerja dapat disebabkan oleh sistem pelatihan yang 

diterapkan oleh perusahaan. Dalam penelitian terdahulu oleh Darmawan, Supharta 

dan Rahyuda (2017) mengemukakan pelatihan adalah “proses mengajarkan 

karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan 
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untuk menjalankan pekerjaan mereka”. Pelatihan merupakan salah satu usaha 

dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, 

baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena 

adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, 

strategi, dan lain sebagainya. 

 Hasil penelitian terdahulu oleh Kumara dan Utama (2016) menunjukan 

bahwa pelatihan dan umpan balik dapat meningkatkan kemampuan bekerja 

karyawan dan menunjukkan bahwa pelatihan merupakan elemen kunci untuk 

meningkatkan kinerja, yang dapat meningkatkan tingkat kompetensi individu dan 

organisasi. 

 Menurut Edi Sutrisno (2016:86) disiplin adalah dimana suatu kondisi atau 

sikap hormat yang ada pada karyawan terhadap peraturan atau ketetapan 

perusahaan. Juga menurut Singodimedjo dalam Edi Sutrisno (2016:87) 

mengatakan, disiplin adalah sikap dan kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

memenuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. 

 Apabila karyawan tidak disiplin dalam bekerja tentunya hal tersebut dapat 

mengakibatkan penurunan kinerja karyawan karena antara disiplin kerja dengan 

kinerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan seperti pernyataan dalam 

hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hindria Hestisani (2014) yang 

menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan disiplin kerja terhadap kinerja. 

 Sinambela (2012:38) mengungkapkan bahwa disiplin kerja dapat 

mempengaruhi kinerja, terbukti dari semakin tinggi disiplin kerja seseorang maka 
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akan semakin tinggi juga kinerja orang tersebut. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa disiplin merupakan sikap ketaatan seseorang atau sekelompok orang 

terhadap peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Hal demikian 

membuktikan bila kedisiplinan karyawan memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

 Variabel pada penelitian Dea Fanny Serfiady dan Donant Alananto 

Iskandar (2018) menyatakan bahwa pelatihan kerja secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap kinerja. Sedangkan pada penelitian Sugiarti, Tuti Hartati dan 

Hafniza Amir (2016) menyatakan bahwa pelatihan kerja secara signifikan tidak 

berpengaruh  terhadap kinerja. 

 Variabel pada penelitian Syarkani (2017) menyatakan bahwa disiplin kerja 

secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja. Sedangkan pada penelitian 

Dea Fanny Serfiady dan Donant Alananto Iskandar (2018) menyatakan bahwa 

disiplin kerja secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

 PT. Nova Pharmaceutical Industries yaitu perusahaan menengah yang 

bertempat di daerah Menganti, Gresik, Jawa Timur yang bergerak pada bidang 

farmasi, dimana perusahaan tersebut memproduksi segala jenis obat-obatan, sirup 

dan alkohol. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1977 yang didirikan oleh 

Hendrajaya Sugeng, seiring dengan perkembangan dunia farmasi pada tahun 

1998, perusahaan dikelola kembali oleh Tjomo Tjengudoro yang akhirnya 

berkembang secara pesat dikarenakan perusahaan ini telah mengikuti standart 

CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik)  sesuai dengan peraturan yang berlaku 

pada dunia farmasi, dengan jumlah karyawan mencapai lebih dari 500 karyawan. 
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Pada perusahaan ini bahwa pada setiap tenaga kerja baru akan diberi pelatihan, 

baik itu pelatihan cara pembuatan obat yang baik dan benar, maupun pelatihan 

untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan tentang cara bekerja yang 

benar.   

 Berdasarkan pengamatan saya saat bekerja diperusahaan PT. Nova 

Pharmaceutycal Industries, saya mendapati masih ada beberapa 

pegawai/karyawan yang mempunyai kinerja yang rendah. Hal ini bisa dilihat dari 

kurangnya penguasaan pekerjaan dalam menyelesaikan tugas  pekerjaan pada 

bagian atau bidang masing-masing. Faktor yang mempengaruhi kinerja dan 

kedisiplinan tenaga kerja pada perusahaan ini selain rendahnya pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki karyawan, yaitu tidak adanya motivasi dan 

pengawasan yang efektif dari pengawas maupun pimpinan perusahaan, meskipun 

sudah dipasang kamera pengawas pada sudut tertentu yang menurut saya kurang 

efektif.  

 Melakukan pelatihan bagi tenaga kerja dan  pengawasan yang biasanya 

dilakukan oleh pihak pimpinan perusahaan merupakan cara yang sangat efektif 

untuk memotivasi para karyawan agar mempunyai semangat, disiplin dan etos 

kerja yang tinggi.   

 Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan Kerja 

Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Nova Pharmaceutical 

Industries”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana deskripsi pelatihan kerja, disiplin kerja dan kinerja pada PT. 

Nova Pharmaceutical Industries? 

2. Apakah pelatihan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Nova Pharmaceutical Industries? 

3. Apakah disiplin kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja PT. 

Nova Pharmaceutical Industries? 

4. Apakah pelatihan kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Nova Pharmaceutical 

Industries? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

pada  PT. Nova Pharmaceutical Industries. 

2. Untuk meneliti dan menganalisa apakah pelatihan kerja secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada PT. Nova Pharmaceutical 

Industries. 

3. Untuk meneliti dan menganalisa apakah disiplin kerja secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja PT. Nova Pharmaceutical 

Industries. 
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4. Untuk meneliti dan menganalisa apakah pelatihan kerja, disiplin kerja, 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja PT. Nova 

Pharmaceutical Industries. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis  

 Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan, wawasan dan dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian 

sejenis untuk masa mendatang dan bahan informasi bagi penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi universitas 

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bacaan 

penelitian dibidang sumber daya manusia khusunya tentang pelatihan 

dan disiplin kerja. 

b. Bagi PT. Nova Pharmaceutical Industries    

 Dapat memberi masukan kepada pihak PT. Nova Pharmaceutical 

Industries dalam melakukan strategi pengelolaan pegawai yang tepat 

agar kinerja pegawai tetap terjaga dengan baik dan semakin 

meningkat. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

 Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proporsi yang 

telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam penelitian. 

Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam peneltian yang akan 

dilakukan. 

2.1.1. Kinerja 

2.1.1.1 Definisi Kinerja 

 Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2016:67) istilah kinerja berasal dari 

job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

Anwar Prabu Mangkunegara (2016:67). Kinerja adalah hasil dari suatu proses 

yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan 

atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Edison, 2016:190). 

 Menurut Simanjuntak dalam Widodo (2015:131), kinerja adalah tingkatan 

pencapaian hasil atau pelaksanaan  tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan 

kinerja individu sebagai tingkat pencapaian hasil kerja seseorang dari sasaran 

yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 

tertentu. 
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2.1.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

 Anwar Prabu Mangkunegara (2016:67) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengarungi kinerja antara lain sebagai berikut : 

1. Faktor kemampuan  

 Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

keampuan potensi (IQ) diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan 

yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan 

yang sesuai dengan keahliannya (the right man in place, the man on the 

right job). 

2. Faktor Motivasi  

 Motivasi berbentuk dari sikap (attitude) seseorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan dari pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

 Sikap mental merupakan mental yang mendorong diri seseorang 

pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja yang maksimal. Sikap 

mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik 

(siap secara mental, fisik, tujuan dan situasi), artinya seorang pegawai 

harus siap secara mental dan fisik dan memahami tujuan utama dan target 

kerja yang akan dicapai. Mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi 

kerja.  
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2.1.1.3 Indikator Kinerja 

 Menurut Hasibuan (2016:95), adapun indikator yang dinilai dalam proses 

penilaian kinerja yaitu : 

1. Kesetiaan 

penilaian mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, 

jabatannya, dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan 

karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar 

pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. 

2. Prestasi kerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat 

dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya.  

3. Kejujuran  

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi 

perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti 

kepada bawahannya..  

4. Kreativitas  

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih 

berdaya guna dan berhasil guna. 

5. Tanggung jawab 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan 

kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana 

yang dipergunakannya, serta perilaku kerjanya.  
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6. Kerja Sama 

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama 

dengan karyawan lainnya secara vertikal atau horizontal didalam maupun 

diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. 

7. Kepemimpinan  

Penilai menilai kemampuan untuk memimpin,  berpengaruh, mempunyai 

pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain 

atau bawahannya untuk bekerja secara efektif. 

8. Prakarsa  

Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinal dan berdasarkan 

inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan 

alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian 

masalah yang dihadapinya. 

2.1.2.  Pelatihan 

2.1.2.1 Definisi Pelatihan   

 Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber 

daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah 

bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat 

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

memahami definisi tentang pengertian pelatihan, para ahli memberikan beberapa 

pendapat diantaranya adalah sebagai berikut : 
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 Anwar Prabu Mangkunegara (2013:44) menyatakan pelatihan merupakan 

suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis 

dan terorganisir dimana pegawai non manajerial memperlajari pengetahuan dan 

keterampilan teknis dalam tujuan terbatas.  

 Menurut Caple yang dikutip oleh Donni Juni Priansa (2014:173) 

menyatakan pelatihan merupakan upaya yang sistematis dan terencana untuk 

mengubah atau mengembangkan pengetahuan/ keterampilan/ sikap melalui 

pengalaman belajar dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja kegiatan atau 

berbagai kegiatan” 

 Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas 

individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis 

sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan 

adalah proses pembeajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan 

yang sekarang sesuai dengan standar. 

 Dari beberapa pendapat di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

pelatihan adalah suatu atau salah satu kegiatan yang di lakukan oleh perusahaan, 

dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan, menambah, 

mengembangkan kompetensi kerja, keterampilan, kinerja pegawai, disiplin, 

produktivitas kerja dan sikap sesuai dengan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. 

Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti kegiatan 

pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan 

lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. 
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2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Pelatihan 

 Menurut Widodo (2015:84), mengemukakan bahwa tujuan pelatihan yang 

dilakukan oleh perusahaan adalah untuk meningkatkan produktivitas, 

meningkatkan kualitas, mendukung perencanaan SDM, meningkatkan moral 

anggota, memberikan kompensasi yang tidak langsung, meningkatkan kesehatan 

dan keselamatan kerja, mencegah kadaluarsa kemampuan dan pengetahuan 

anggota, meningkatkan perkembangan kemampuan dan keahlian anggota. 

 Tujuan dan manfaat pelatihan menurut Sikula yang dikutip oleh Doni Juni 

Priansa (2014:176) adalah sebagai berikut : 

1. Produktivitas 

 Dengan pelatihan akan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, 

 keterampilan, dan perubahan tingkah laku. Hal ini diharapkan dapat 

 meningkatkan produktivitas organisasi. 

2. Kualitas  

Penyelenggaraan pelatihan tidak hanya dapat memperbaiki kualitas 

pegawai, namun diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam bekerja. Dengan demikian kualitas dari output yang 

dihasilkan akan tetap terjaga bahkan meningkat.  

3. Perencanaan tenaga kerja 

Pelatihan akan memudahkan pegawai untuk mengisi kekossongan jabatan 

dalam suatu organisasi, sehingga perencanaan pegawai dapat dilakukan 

sebaik-baiknya. Dalam perencanaan sumber daya manusia salah satu 
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diantaranya mengenai kualitas dan kuantitas dari pegawai yang 

direncanakan, untuk memperoleh pegawai dengan kualitas yang sesuai 

dengan yang diarahkan. 

4. Moral  

Diharapkan dengan adanya pelatihan akan dapat meningkatkan prestasi 

kerja dari pegawai sehingga akan dapat menimbulkan peningkatan upah 

pegawai. Hal tersebut akan dapat meningkatkan moril kerja pegawai untuk 

lebih bertanggung jawab pada tugasnya. 

5. Kompensasi tidak langsung 

Pemberian kesempatan pada pegawai untuk mengikuti pelatihan dapat 

diartikan sebagai pemberian balas jasa atas prestasi yang telah dicapai 

pada waktu yang lalu, dimana dengan mengikuti program tersebut pegawai 

yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk lebih dapat 

mengembangkan diri. 

6. Keselamatan dan kesehatan 

Merupakan langkah terbaik dalam rangka mencegah atau mengurangi 

terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu organisasi sehingga akan 

menciptakan suasana kerja yang tenang, aman dan adanya stabilitas pada 

sikap mental mereka. 

7. Pencegahan kadaluarsa 

Pelatihan akan mendorong inisiatif dan kreatifitas pegawai, langkah ini 

diharapkan akan dapat mencegah pegawai dari sifat kadaluarsa. Artinya 

kemampuan yang dimilki oleh pegawai dapat menyesuaikan diri dengan 

perkembangan teknologi. 
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8. Perkembangan pribadi 

Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan yang dimilki termasuk meningkatkan perkembangan 

pribadinya. 

2.1.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelatihan 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan menurut Marwansyah 

(2014:156) antara lain sebagai berikut : 

1. Dukungan manajemen puncak 

Program pelatihan harus mendapatkan dukungan penuh dari manajemen 

puncak dalam sebuah organisasi. Dukungan ini harus bersifat konkret dan 

perlu dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi. Selanjutnya 

dukungan ini harus diwujudkan dalam bentuk sumber daya yang memadai 

untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 

2. Komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan SDM 

Dibutuhkan komitmen yang kuat dan keterlibatan para manajer generalis 

dalam pengelolaan sumber daya manusia, dan terutama para manajer 

spesialis pelatihan dan pengembangan SDM. 

3. Perkembangan teknologi 

Kemajuan teknologi tidak saja memberikan dampak pada identifikasi 

kebutuhan pelatihan dan pengembangan tetapi juga terhadap pemilihan 

metode pelatihan dan pengembangan.  
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4. Kompleksitas organisasi 

Kompleksitas organisasi, seorang pekerja yang sukses harus secara 

berkesinambungan meningkatkan atau memperbarui kompetensi mereka 

dan membangun sikap yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya 

beradaptasi dengan perubahan tetapi juga menerima dan bahkan mencari 

perubahan. 

5. Gaya belajar 

Keberhasilan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia 

dipengaruhi oleh gaya belajar. 

2.1.2.4 Indikator Pelatihan  

 Indikator untuk mengukur pelatihan ,menurut pendapat Anwar Prabu 

Mangkunegara (2013:62) adalah : 

1. Jenis pelatihan. 

Mengadakan jenis pelatihan yang cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh 

karyawan di dalam perusahaan.  

2. Tujuan pelatihan. 

Memastikan tujuan yang akan di harapkan dalam pelatihan. 

3. Kualifikasi pelatihan. 

Melakukan kualifikasi pelatihan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. 

4. Metode yang digunakan. 

Membuat metode pelatihan yang mudah dan dapat dimengerti oleh peserta 

pelatihan.   
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5. Kualifikasi peserta. 

Melakukan kualifikasi para peserta pelatihan sesuai dengan pekerjaan 

yang dilakukannya.   

6. Materi. 

Memberikan materi sesuai dengan bidang pekerjaan karyawan didalam 

perusahaan.  

7. Waktu. 

Memberikan waktu pelatihan yang singkat tapi tidak akan mengganggu 

pekerjaan peserta dan mengganggu operasional perusahaan.  

2.1.2.5  Syarat-Syarat Pelatihan  

 Menurut Hasibuan (2016:74), pelatihan atau instruktur yang baik 

hendaknya memiliki syarat sebagai berikut :  

1. Teaching skills 

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk mendidik atau 

mengajarkan, membimbing, memberikan petunjuk, dan mentransfer 

pengetahuannya kepada peserta pengembangan.  

 

2. Communication skills 

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan berkomunikasi, baik lisan 

maupun tulisan secara efektif. 

3. Personality authority 

Seorang pelatih harus mempunyai kewibawaan terhadap peserta 

pengembangan. 
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4. Social skills 

Seorang pelatih harus mempunyai kemahiran dalam bidang sosial agar 

terjamin kepercayaan dan kesetiaan dari para peserta pengembangan. 

5. Technical competent 

Seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoritis, dan 

tangkas dalam mengambil keputusan. 

6. Stabilitas Emosi 

Seorang pelatih tidak boleh berprasangka buruk terhadap anak didiknya, 

tidak boleh cepat marah, mempunyai sifat kebapakan, keterbukaan, tidak 

pendendam serta memberikan nilai yang objektif. 

2.1.3. Disiplin Kerja 

2.1.3.1 Definisi Disiplin Kerja 

 Menurut Edi Sutrisno (2016:86) disiplin adalah dimana suatu kondisi atau 

sikap hormat yang ada pada karyawan terhadap peraturan atau ketetapan 

perusahaan. Juga menurut Singodimedjo dalam Edi Sutrisno (2016:87) 

mengatakan, disiplin adalah sikap dan kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

memenuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. 

Disiplin yang baik akan mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang 

merosot akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan 

perusahaan. 
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2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disiplin 

 Disiplin dapat dipengaruhi oleh segala hal yang berkaitan dengan 

kepatuhan karyawan terhadap peraturan yang berlaku di suatu perusahaan, karena 

ketidakdisiplinan yang seharusnya diperhatikan oleh para atasan. Menurut 

Singodimedjo dalam Edi Sutrisno (2016:89). 

Mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah : 

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi 

Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, bila ia 

merasa mendapat jaminan balas jasa yang setimpal dengan pekerjaannya.  

2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 

Sikap keteladanan seorang pemimpin akan berpengaruh positif terhadap 

para karyawan.  

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 

Para karyawan akan berperilaku disiplin jika ada aturan yang pasti dan 

berlaku sesuai kesepakatan perusahaan.  

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 

Sosok pemimpin yang berani dalam mengambil keputusan akan 

menimbulkan sikap kedisiplinan para karyawan, sehingga para karyawan 

tidak akan ragu untuk bertindak sesuai perintah pimpinan. 

5. Ada tidaknya pengawasan pemimpin. 

Pengawasan pimpinan sangat penting untuk menjaga tata tertib yang 

berlaku di perusahaan. 

6. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. 



21 
 

 
 

Sikap terbiasa mentaati aturan yang berlaku di perusahaan akan 

menimbulkan sikap disiplin para karyawan.  

2.1.3.3 Indikator Kedisiplinan 

 Ada beberapa indikator menurut (Hasibuan, 2016:195) yang dapat 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi diantaranya :  

1. Tujuan dan kemampuan 

Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara 

ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti 

bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada karyawan 

bersangkutan, agar dia bekerja bersungguh-sungguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. 

2. Kepemimpinan  

Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, 

karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 

Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika dia 

sendiri kurang disiplin. 

3. Balas jasa  

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan atau pekerjaannya. Jika kecintaan 

karyawan semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan 

semakin membaik. 
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4. Keadilan  

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan, karena ego 

dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan keadilan yang baik 

akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Jadi, keadilan harus 

diterapkan dengan baik pada setiap perusahaan supaya kedisiplinan 

karyawan perusahaan baik pula. 

5. Waskat  

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling efektif 

dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Waskat efektif 

merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan merasa 

mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan dan pengawasan 

dari atasannya. 

6. Ketegasan  

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Pimpinan harus berani dan tegas, 

bertindak untuk menghukum setiap karyawan yang indisipliner sesuai 

dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Ketegasan pimpinan 

menegur dan menghukum setiap karyawan yang indisipliner akan 

mewujudkan yang baik pada perusahaan tersebut. 

7. Sanksi  

Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. 

Dengan sanksi hukuman yang semakin berat pelanggaran indisipliner akan 

berkurang. 
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8. Hubungan kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang baik di dalam perusahaan akan menciptakan 

kondisi yang baik di dalam perusahaan dan akan menciptakan sikap 

kedisiplinan yang baik di dalam perusahaan. Hubungan kemanusiaan tidak 

hanya untuk karyawan dengan karyawan (hubungan horizontal) akan 

tetapi hubungan kemanusiaan yang baik juga harus bersifat vertikal yakni 

hubungan pimpinan dengan karyawannya.  

2.1.3.4 Jenis-Jenis Disiplin 

 Disiplin memiliki beberapa bentuk yang dapat membedakan suatu 

karyawan itu termasuk dalam kategori disiplin yang mana di dalam suatu 

perushaan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2013:129) mengemukakan 

bahwa bentuk disiplin kerja yaitu : 

1. Disiplin Preventif 

Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti 

dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah digariskan oleh 

perusahaan. 

2. Disiplin Korektif 

Merupakan suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam suatu 

peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan 

pedoman yang berlaku pada perusahaan 

3. Disiplin Progresif 

Merupakan kegiatan yang memberikan hukuman-hukuman yang lebih 

berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. 
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2.1.3.5 Sanksi Pelanggaran Kerja Dalam Disiplin  

 Pelanggaran kerja adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan seseorang 

karyawan yang melanggar peraturan disiplin yang telah diatur oleh pimpinan 

perusahaan. Menurut Veithzal Rivai (2011:331), ada beberapa tingkatan dan jenis 

sanksi pelanggaran kerja yang umumnya berlaku dalam suatu organisasi, dimana 

terbagi ke dalam tiga jenis sanksi pelanggaran yaitu : 

1. Sanksi pelanggaran ringan dengan jenis seperti teguran lisan, teguran 

tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. 

2. Sanksi pelanggaran sedang dengan jenis seperti penundaan kenaikan gaji, 

penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat. 

3. Sanksi pelanggaran berat dengan jenis seperti penurunan pangkat, 

pemecatan, jenis pelanggaran diatas dapat dijadikan pedoman bagi 

perusahaan dalam penerapan kedisiplinan bagi setiap karyawan. 

2.1.3.6 Pelaksanaan Disiplin  

 Menurut Singodimedjo, dalam Edi Sutrisno (2016:94) organisasi atau 

perusahaan yang baik harus berupaya menciptakan peraturan tata tertib yang akan 

menjadi rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh seluruh karyawan dalam 

organisasi. Peraturan-peraturan yang akan berkaitan dengan disiplin itu antara lain 

sebagai berikut : 

1. Peraturan jam masuk, pulang dan jam istirahat. 

2. Peraturan dasar tentang berpakaian, bertingkah laku dalam pekerjaan. 

3. Peraturan cara melakukan pekerjaan berhubungan dengan unit kerja lain. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Definisi Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan 

penelitian. Penelitian terrdahulu memilki acuan guna memperkuat hipotesis yang 

di ajukan oleh penulis. Telah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji 

masalah pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Berikut ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh bebagai peneliti yang masih memilki kaitan 

dengan variabel dalam penelitian ini. Ada beberapa perbedaan dan persamaan 

penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya : 

2.2.1.2 Penelitian Terdahulu  

 Dalam hal ini yang dilakukan oleh penulis didukung oleh beberapa hasil 

dari penelitian antara lain sebagai berikut : 

1. Dea Fanny Sefriady, Donant Alananto Iskandar (2018) melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai Di Biro Organisasi Dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal 

Kementrian Perdagangan”. Variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja, pelatihan merupakan variabel paling dominan atas kinerja pegawai, 

meningkatnya kinerja pegawai dilihat dari bagaimana cara perusahaan mampu 

memberikan materi pelatihan terhadap pegawai. 

2. Maskarto Lucky Nara Rosmadi (2018) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Pelatihan, Disiplin dan Pengembangan karir Terhadap Kinerja 

Karyawan Outsourcing  PT. Gardautama”. Pelatihan yang dilakukan 

perusahaan ini berinovasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Disiplin 
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harus lebih ditingkatkan dan pengembangan karir harus diperhatikan 

sesuai dengan kinerja yang diberikan karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

3. Asrizal Efendy NST, Muhammad Taufik Lesmana (2016) melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin dan Pelatihan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Hermes Realty Indonesia”. Pelatihan kerja dan 

disiplin kerja harus lebih diperhatikan, pemberian pelatihan secara berkala 

perlu dilakukan, mengingat masalah-masalah baru yang akan timbul di 

masa mendatang. Pelatihan merupakan upaya karyawan untuk 

memperbaiki kinerja, sehingga karyawan mampu menghasilkan kinerja 

yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.  

4. Syarkani (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Panca Konstruksi Kabupaten 

Banjar”. Tingkat kedisiplinan memang memiliki andil yang cukup besar 

dalam menentukan tingkat kinerja karyawan, maka dari itu disarankan 

agar PT. Panca konstruksi di kabupaten banjar lebih memperhatikan 

masalah disiplin kerja karena terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

5. Sugarti, Tuti Hartati, Hafniza Amir (2016) melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. 

Padma Ardya Aktuaria Jakarta”. Pelatihan kerja memilki hubungan 

dengan tingkat sedang dan memilki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu. 

 

No 

 

Peneliti 

dan 

Tahun 

 

Judul 

dan 

Sumber 

Pustaka 

 

Tujuan 

 

Variabel 

& Teknik 

Analisis 

Data  

 

Hasil 

Penelitian 

 

Persamaa

n 

 

Perbedaa

n 

1. Dea 

Fanny 

Sefriady

, Donant 

Alanant

o 

Iskandar 

(2018) 

Pengaru

h 

pelatihan 

dan 

disiplin 

kerja 

terhadap 

kinerja 

pegawai 

di biro 

organisa

si dan 

kepegaw

aian 

sekretari

at 

jenderal 

kementri

an 

perdagan

gan 

Untuk 

menganal

isis 

Pengaruh 

pelatihan 

dan 

disiplin 

kerja 

terhadap 

kinerja 

pegawai 

di biro 

organisas

i dan 

kepegawa

ian 

sekretaria

t jenderal 

kementria

n 

perdagan

gan. 

Variabel 

bebas : 

pelatihan, 

disiplin 

kerja. 

 

Variabel 

terikat : 

kinerja  

 

Menggun

akan 

analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Variabel 

pelatihan 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

pegawai 

di biro 

organisasi 

dan 

kepegawa

ian 

sekretaria

t jenderal 

kementria

n 

perdagan

gan. 

Namun 

variabel 

disiplin 

kerja 

tidak 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

kinerja  

Menggun

akan 3 

variabel 

yang 

sama 

dengan 

penelitian 

ini.  

 

Menggun

akan 

analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Obyek 

penelitian 

: biro 

organisas

i dan 

kepegawa

ian 

sekretaria

t jenderal 

kementria

n 

perdagan

gan. 

2. Maskart

o Lucky 

Nara 

Rosmad

i (2018) 

Pengaru

h 

Pelatiha

n, 

Disiplin 

dan 

Pengem

bangan 

karir 

Terhada

p 

Kinerja 

Karyaw

Untuk 

menagan

alisis 

pengaruh 

pelatihan, 

disiplin 

dan 

pengemb

angan 

karir 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Outsour

Variabel 

bebas : 

pelatihan, 

pengemba

ngan 

 

Variabel 

terikat : 

kinerja. 

 

Menggun

akan 

analisis 

regresi 

linier 

Variabel 

pelatihan 

dan 

pengemb

angan 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

karyawan 

Outsourc

ing  pada 

Menggun

akan 3 

variabel 

yang 

sama 

dengan 

penelitian 

ini. 

 

Menggun

akan 

analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Obyek 

penelitian 

: PT. 

Garda 

Utama. 
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an 

Outsour

cing  

PT. 

Garda 

Utama.  

cing  
pada PT. 

Garda 

Utama 

berganda.  PT. 

Garda 

Utama 

3. Asrizal 

Efendy 

NST, 

Muham

mad 

Taufik 

Lesman

a 

(2016) 

Pengaru

h 

disiplin 

dan 

pelatihan 

kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawa

n PT. 

Hermes 

Realty 

Indonesi

a. 

Untuk 

menganal

isis 

Pengaruh 

disiplin 

dan 

pelatihan 

kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

PT. 

Hermes 

Realty 

Indonesia 

Variabel 

bebas : 

disiplin, 

pelatihan 

kerja. 

 

Variabel 

terikat : 

kinerja. 

 

Menggun

akan 

analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Variabel 

disiplin 

dan 

pelatihan 

kerja 

berpegaru

h 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

PT. 

Hermes 

Realty 

Indonesia 

Menggun

akan 3 

variabel 

yang 

sama 

dengan 

penelitian 

ini. 

 

Menggun

akan 

analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Obyek 

penelitian 

: PT. 

Hermes 

Realty 

Indonesia

. 

4. Syarkan

i (2017) 

Pengaru

h 

disiplin 

kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawa

n pada 

PT. 

Panca 

Konstru

ksi 

Kabupat

en 

Banjar. 

Untuk 

menganal

isis 

pengaruh 

disiplin 

kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

pada PT. 

Panca 

Konstruk

si 

Kabupate

n Banjar 

Variabel 

bebas : 

disiplin 

kerja  

 

Variabel 

terikat : 

kinerja 

karyawan. 

 

Menggun

akan 

analisis 

regresi 

linier 

sederhana. 

Variabel 

disiplin 

kerja 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

pada PT. 

Panca 

Konstruk

si 

Kabupate

n Banjar 

Menggun

akan 2 

variabel 

yang 

sama 

dengan 

penelitian 

ini. 

Menggun

akan 

analisis 

regresi 

linier 

sederhana

. 

Obyek 

penelitian 

: PT. 

Panca 

Konstruk

si 

Kabupate

n Banjar. 

5. Sugarti, 

Tuti 

Hartati, 

Hafniza 

Amir 

(2016) 

Pengaru

h 

pelatiha

n kerja 

terhada

p 

kinerja 

karyawa

n pada 

PT. 

Padma 

Ardya 

Untuk 

mengana

lisis 

pengaru

h 

pelatihan 

kerja 

terhadap 

kinerja 

karyawa

n pada 

PT. 

Variabel 

bebas : 

pelatihan 

kerja. 

 

Variabel 

terikat : 

kinerja 

karyawan

. 

 
Menggun

Variabel 

pelatihan 

berpenga

ruh 

signifika

n 

terhadap 

kinerja 

karyawa

n pada 

PT. 

Padma 

Menggu

nakan 2 

variabel 

yang 

sama 

dengan 

penelitia

n ini. 

Menggun

akan 

analisis 

regresi 

linier 

sederhana

. 

 

Obyek 

penelitian 

: PT. 

Padma 

Ardya 
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Aktuari

a 

Jakarta . 

Padma 

Ardya 

Aktuaria 

Jakarta.  

akan 

analisis 

regresi 

linier 

sederhana.

. 

Ardya 

Aktuaria 

Jakarta.  

Aktuaria 

Jakarta. 

 

2.3. Kerangka Konseptual 

 Menurut Uma Segaran (dalam Sugiyono, 2017:60) mengemukakan bahwa 

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah 

yang penting.  

 Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual. 

Pelatihan Kerja 

 (X1) 

Kinerja 

(Y) 

Disiplin Kerja 

(X2) 
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Keterangan :  

a. Hubungan parsial antara variabel Pelatihan Kerja terhadap Kinerja. 

b. Hubungan parsial antara variabel Disiplin Kerja Terhadap Kinerja. 

c. Hubungan simultan antara variabel Pelatihan Kerja dan Variabel Disiplin 

Kerja terhadap Kinerja. 

2.4. Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpilan data atau 

kuesioner.  

 Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori diatas, penulis dapat 

merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pelatihan Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja karyawan PT. Nova Pharmaceutical Industries. 

2. Disiplin Kerja secara parsial berpengaruh posifif dan signifikan terhadap 

Kinerja karyawan PT. Nova Pharmaceutical Industries. 

3. Pelatihan Kerja dan Disiplin Kerja secara simultan berpengaruh positif 

terhadap Kinerja karyawan PT. Nova Pharmaceutical Industries. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian   

 Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu 

menurut Sugiyono (2016:8) metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positif, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

 Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan PT. 

Nova Pharmaceutical Industries yang berjumlah 500 karyawan.  

3.2.2 Sampel  

 Menurut Sugiyono (2016:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar maka 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan, dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. 
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 Sampel digunakan sebagai ukuran sampel dimana ukuran sampel 

merupakan suatu langkah untuk mengetahui besarnya sampel yang akan dambil 

dalam meakukan suatu penelitian. Kemudian besarnya sampel tersebut biasanya 

diiukur secara statistika ataupun estimasi penelitian. Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan purposive sampling dengan 

menggunakan tabel Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan adalah sebesar 

5%, dimana setiap anggota populasi diambil yang pendidikannya SMA ke atas 

yang pernah mengikuti pelatihan kerja sebelumnya sebagai sampel.. Menurut 

Sugiyono (2016: 63), Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sampel. Berikut merupakan tabel dalam penentuan jumlah 

sampel oleh Isaac dan Michael : 

Tabel 3.1 Penentuan Jumlah Sampel Dari Populasi Tertentu 

Dengan Taraf Kesalahan, 1, 5, Dan 10 % 

        

N 

Signifikansi 

N 

Signifikansi 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 

10 10 10 10 280 197 155 138 

15 15 14 14 290 202 158 140 

20 19 19 19 300 207 161 143 

25 24 23 23 320 216 167 147 

30 29 28 28 340 225 172 151 

35 33 32 32 360 234 177 155 

40 38 36 36 380 242 182 158 
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45 42 40 39 400 250 186 162 

50 47 44 42 420 257 191 165 

55 51 48 46 440 265 195 168 

60 55 51 49 460 272 198 171 

65 59 55 53 480 279 202 173 

70 63 58 56 500 285 205 176 

75 67 62 59 550 301 213 182 

80 71 65 62 600 315 221 187 

85 75 68 65 650 329 227 191 

90 79 72 68 700 341 233 195 

95 83 75 71 750 352 238 199 

100 87 78 73 800 363 243 202 

110 94 84 78 850 373 247 205 

120 102 89 83 900 382 251 208 

130 109 95 88 950 391 255 211 

140 116 100 92 1000 399 258 213 

150 122 105 97 1100 414 265 217 

160 129 110 101 1200 427 270 221 

170 135 114 105 1300 440 275 224 

180 142 119 108 1400 450 279 227 

190 148 123 112 1500 460 283 229 

200 154 127 115 1600 469 286 232 

210 160 131 118 1700 477 289 234 

220 165 135 122 1800 485 292 235 

230 171 139 125 1900 492 294 237 

240 176 142 127 2000 498 297 238 

250 182 146 130 2200 510 301 241 
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260 187 149 133 2400 520 304 243 

270 192 152 135 2600 529 307 245 

 

 Tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael memberikan 

kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5% dan 

10%. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel 

berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. 

 Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 500 orang. Jumlah 

sampel ditentukan dengan Tabel Isaac dan Michael dan presisi yang ditetapkan 

atau tingkat signifikansi 5%, maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah 

205. Jumlah responden yang diambil sebagai sampel yaitu sebanyak 205 orang 

karyawan PT. Nova Pharmaceutical Industries. 

3.3 Lokasi Penelitian  

 Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di PT. Nova Pharmaceutical 

Industries yang beralamat di Jalan Raya Kepatihan, No.112, Kecamatan 

Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. 

3.4 Definisi Variabel dan Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2016:38) definisi variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel bebas 

(independen) dan variabel terikat (dependen). Berikut adalah penjelasannya : 

1. Variabel Bebas (independen) 

Menurut Sugiyono (2016:39) variabel bebas (independen) adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel bebas (independen) dalam 

penelitian ini yaitu pelatihan kerja (X1) dan disiplin kerja (X2). 

2. Variabel Terikat (dependen) 

Menurut Sugiyono (2016:39) variabel terikat (dependen) adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (dependen) (Y) adalah 

kinerja karyawan pada PT. Nova Pharmaceutical Industries (Y). 

3.4.2 Operasionalisasi Variabel 

 Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, proses ini juga 

dimaksud untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel 

sehingga penguiian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistika dapat 

dilakukan secara benar. Berikut adalah operasional variabel dalam penelitian ini : 

1. Pelatihan Kerja (X1)  

2. Disiplin Kerja (X2) 

3. Kinerja (Y) 
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Tabel 3.2 Operasional Variabel. 

 

No 

 

Variabel 

 

Definisi 

 

No 

 

Indikator 

1 Pelatihan 

Kerja  

(X1) 

 

Usaha dalam meningkatkan mutu 

sumber daya manusia dalam dunia 

kerja, baik karyawan yang baru ataupun 

yang sudah bekerja perlu mengikuti 

pelatihan karena adanya tuntutan 

pekerjaan yang dapat berubah akibat 

perubahan lingkungan kerja, strategi, 

dan lain sebagainya 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Jenis Pelatihan 

Tujuan Pelatihan 

Kualifikasi 

pelatihan 

Metode yang 

digunakan 

Kualifikasi 

peserta 

Materi  

Waktu 

2 Disiplin 

Kerja  

(X2) 

 

Sikap seseorang atau kelompok yang 

berniat untuk mengikuti aturan-aturan 

yang telah ditetapkan. 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tujuan dan 

kemampuan 

Kepemimpinan 

Balas jasa  

Keadilan 

Waskat  

Ketegasan 

Sanksi 

Hubungan 

kemanusiaan 

3 Kinerja  

(Y) 

Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Kesetiaan 

Prestasi kerja  

Kejujuran 

Tanggung jawab 

Kreativitas 

Kerja sama 

Kepemimpinan 

Prakarsa 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 Menurut Sugiyono (2014:401) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam 

penelitian adalah mendapatkan data. Cara untuk memperoleh informasi dan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Kuesioner   

Kuesioner adalah suatu cara teknik pengumpulan informasi atau data 

dengan cara membagikan atau mengajukan daftar pertanyaan atau 

pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti secara berstruktur yang dianggap perlu. Responden dalam 

penelitian ini adalah karyawan PT. Nova Pharmaceutical Industries yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini dan dianalisis dengan menggunakan 

analisis statistik.  

2. Observasi  

Teknik pengumpulan data observasi yaitu dengan melakukan pengamatan 

dari seorang peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa 

lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya. 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

3.6.1 Uji Validitas  

 Menurut Sugiyono (2016:121) hasil penelitian yang valid apabila terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid jika koefisien 

korelasi (r) lebih besar dari 0,03. 

 Untuk mencari nilai koefisien, maka peneliti menggunakan rumus pearson 

product moment sebagai berikut : 
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Keterangan :   

        = Koefisien korelasi. 

      = Jumlah perkalian variabel x dan y.  

       = Jumlah nilai variabel x. 

       = Jumlah variabel y. 

      = Jumlah pangkat dua nilai variabel x.  

      = Jumlah pangkat dua nilai variabel y. 

n        = Banyaknya sampel.  

 Untuk memberikan intepretasi koefisien korelasinya, maka penulis 

menggunakan pedoman yang mengacu pada sugiyono (2016:184) yang 

memberikan ketentuan untuk melihat tingkat keeratan korelasi pada tabel dibawah 

ini :  

Tabel 3.3 Pedoman Untuk Memberikan Intepretasi Koefisien Korelasi. 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 
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3.6.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. 

 Menurut Sugiyono (2016:168) menyatakan bahwa penelitian yang reliabel 

adalah “penelitian yang apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang 

berbeda”. Sugiyono (2016:184) juga berpendapat bahwa suatu instrumen 

dinyatakan reliabel bila koefisien reliabilitas minimal 0,6.  

Kriteria reliabilitas adalah : 

1. Bila Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 atau lebih maka instrumen 

kuesioner dinyatakan reliabel. 

2. Bila Alpha Cronbach lebih kecil dari 0,6 maka instrumen kuesioner 

dinyatakan tidak reliabel.  

 Menurut Saifuddin Azwar (2007:78) rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

   
 

   
    

    

   
  

Keterangan :  

        = Nilai reliabilitas. 

K        = Banyaknya butir pertanyaan. 
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       = Jumlah varians butir.  

      = Jumlah varians total. 

3.7 Teknik Analisis Data  

 Menurut Sugiyono (2016:147) yang dimaksud analisis data adalah 

kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. 

Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel 

dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan 

untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan/diajukan. 

 Analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah analisis data kuantitatif dengan menggunakan metode analisis linier 

berganda, dikarenakan adanya variabel bebas (independen) yang lebih dari satu 

dan terdapat satu variabel terikat (dependen). Penelitian menggunakan analisis 

linier berganda yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya 

menggunakan metode statistik dimana dalam melakukan perhitungan statistiknya 

menggunakan program Statistical Package Social Scienses (SPSS) versi 23. 

3.7.1 Analisis Deskriptif 

 Menurut Sugiyono (2016:147) analisis deskriptif adalah menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. 
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 Pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan analisis deskriptif 

antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, perhitungan 

modus, median, mean, standar deviasi, perhitungan persentase, dan perhitungan 

rumus panjang kelas untuk menentukan interval kriteria (Sugiyono 2016:207). 

3.7.2 Analisis Inferensial 

 Menurut Sugiyono (2012:79) menjelaskan bahwa statistik inferensial 

sering disebut juga statistik induktif atau statistik probabilitas, merupakan teknik 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya 

diberlakukan untuk populasi.   

3.7.3  Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas dilakukan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel bebas (independen) dan variabel terikat 

(dependen) atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila 

variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami 

penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan One 

Sample Kolmogorov Smirnov  yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan 

diatas 0,05 maka data dinyatakan terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil One 

sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka 

data dinyatakan tidak terdistribusi normal.  

3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis ini dilakukan untuk menelitu apakah ada hubungan sebab akibat 

antara variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh persepsi dan pemilihan karir 
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terhadap variabel dependen. Adapun rumus yang digunakan  terhadap variabel 

dependen. Adapun rumus yang digunakan adalah : 

 Y = a + b1 x1 + b1 x2 + e 

Keterangan :  

 Y = Kinerja Karyawan 

 a  = Konstan 

 b1 = Koefisien Regresi Pelatihan Kerja 

 b2 = Koefisien Regresi Disiplin Kerja 

 x1 = Pelatihan Kerja 

 x2 = Disiplin Kerja 

 e = Error Random (Standart Error) 

3.7.5 Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data 

diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias.        

1. Uji Multikolinieritas 

 Menurut Ghozali (2016:103) pengujian multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Pengujian multikulinieritass bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Efek 
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dari multikolinieritas adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal 

tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan 

bernilai lebih kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linier 

antara variabel bebas (independen) yang dipengaruhi dengan variabel terikat 

(dependen). 

 Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi 

dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas (independen) lainnya. Jadi nilai tolerance rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan 

adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai 

tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. 

2. Uji Heteroskedastisitas  

 Menurut Sunyoto (2016:90) bahwa uji heteroskedastisitas adalah keadaan 

dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi gejala uji heteroskedastisitas, maka 

dibuat persamaan regresi dengan asumsi tidak ada heteroskedastisitas kemudian 

menentukan nilai absolut residual, selanjutnya meregresikan nilai absolut residual 

diperoleh sebagai variabel dependen serta dilakukan regresi dari variabel 

independen. Jika nilai koefisien anatara variabel independen dengan nilai absolut 

dari residual signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian 

dari residual tidak homogen). 



44 
 

 
 

3.7.6 Uji Hipotesis 

1. Uji T (pengujian secara parsial)  

 Uji T adalah pengujian yang digunakan untuk melihat pengaruh masing-

masing variabel bebas (independen) secara parsial terhadap variabel terikat 

(dependen) dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Menentukan hipotesis masing-masing kelompok : 

H0 = variabel bebas (independen) secara parsial atau individu tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). 

H1 = variabel bebas (independen) secara parsial atau individu 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (dependen). 

2. Membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel dengan kriteria sebagai 

berikut : 

a. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel bebas (independen) 

secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel terikat 

(dependen) (H0 diterima). 

b. Jika t-hitung > t-tabel, maka variabel bebas (dependen) secara 

individual berpengaruh terhadap variabel terikat (independen) 

(H0 ditolak). 

3. Menentukan tingkat signifikansi yaitu a = 0,05 (5%) 

4. Dalam penelitian ini juga dilakukan dengan melihat nilai tingkat 

signifikansi 0,05 (a=5%) dengan derajat bebas (n - k), dimana n = 

jumlah pengamatan dan k = jumlah variabel. Dengan kriteria 

pengujian :  
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a. Apabila tingkat signifikansi > 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas 

(independen) dengan variabel terikat (dependen). 

b. Apabila tingkat signifikansi < 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak, berarti ada pengaruh antara variabel bebas 

(independen) dengan variabel terikat (depdenden). 

2.  Uji F (pengujian secara simultan) 

 Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas 

(independen) yang terdapat di dalam model secara bersama-sama. Uji F dalam 

penelitian ini digunakan untuk menguji signifikan pengaruh pelatihan kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Nova Pharmaceutical 

Industries secara simultan. Kriteria keputusan : 

a. Nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa variabel bebas (Pelatihan Kerja dan Disiplin Kerja) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

(Kinerja). 

b. Nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa variabel bebas (Pelatihan Kerja dan Disiplin Kerja) secara 

bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel 

terikat (Kinerja). 
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3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Uji koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

 Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011:97). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1.  Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian 

  PT. Nova Pharmaceutical Industries merupakan salah satu perusahaan 

industri yang bergerak dibidang farmasi yang ada di Indonesia. PT. Novapharin 

didirikan sejak tahun 1977 berdasarkan surat ijin usaha dengan No. PO. 

01.01.2.04499 oleh Bapak Drs. Hendrajaya Sugeng sebagai pemilik pertama 

dengan PT.  Nomefa yang berdiri di Jln. Walikota Mustajab No. 37-39 Surabaya. 

Sehubungan dengan perkembangan industri farmasi yang diharuskan dengan 

menggunakan pedoman CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Maka, pada 

tahun 1997 PT. Nomefa pindah ke Jln. Raya Kepatihan No. 112 Kec. Menganti 

Kab. Gresik. 

  Selama satu tahun berjalan dan berpindah di Jln. Raya Kepatihan No. 112 

Kec. Menganti Kab. Gresik, perusahaan ini dijual oleh pemiliknya dan dibeli oleh 

Bapak Tjomo Tjengundoro pada tahun 1989 untuk dilanjutkan pembangunannya 

sesuai dengan ketentuan CPOB yang berlaku. Perusahaan ini pun berganti nama, 

yang sebelumnya bernama PT. Nomefa sekarang menjadi PT. Nova 

Pharmaceutical Industries, adapun beberapa CPOB yang berlaku pada PT. Nova 

Pharmaceutical Industries. 
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  Pada dasarnya PT. Nova Pharmaceutical Industries memiliki 4 gedung 

utama sebagai gedung produksi, yaitu gedung produksi Non Betalactam, gedung 

produksi Betalactam, gedung prduksi PKRT, dan gedung produksi Sefalosphorin. 

Selain gedung produksi juga ada 4 gedung lain yang digunakan sebagai tempat 

penyimpanan bahan-bahan obat, yaitu gudang barang jadi, gudang barang mentah 

(bahan baku obat), gudang bahan kemas premier, gudang bahan kemas sekunder. 

  Dan pada awal tahun 2013 telah dibangun fasilitas baru untuk bagian 

Sefalosphorin. Dan pembangunan tersebut masih berlangsung hingga sekarang. 

Selain gedung-gedung tempat produksi juga terdapat kantor-kantor administrasi 

yang berada didalam lokasi perusahaan. 

 PT. Nova Pharmaceutical Industries telah berpartisipasi dalam 

mendukung masyarakat indonesia sehat dengan memproduksi produk, suplemen 

dan produk PKRT yang didistribusikan ke seluruh wilayah indonesia dari sabang 

sampai merauke. 

 Dalam melakukan aktivitas pembuatan obat PT. Nova Pharmaceutical 

Industries telah mendapat izin dari badan pengawas obat dan makanan RI yang 

diterbitkan melalui sertifikat CPOB. 

Golongan obat – obat yang diproduksi PT.Nova Pharmaceutical Industries : 

1. Tablet biasa antibiotik penisilin dan turunannya. 

2. Kapsul keras non betalactam. 

3. Kapsul keras antibiotik penisilin dan turunannya. 

4. Serbuk oral antibiotik penisilin dan turunannya. 

5. Cairan oral non betalactam. 
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6. Tablet biasa dan tablet salut non betalactam. 

7. Serbuk oral antibiotik sefalosporin dan turunannya. 

8. Kapsul oral sefalosporin dan turunannya. 

9. Tablet biasa dan tablet salut sefalosporin dan turunannya. 

4.1.1.1. Lokasi PT. Nova Pharmaceutical Industries 

PT. Nova Pharmaceutical Industries berlokasi di Jln. Raya Kepatihan 

No. 112 Kec. Menganti Kab. Gresik berada tepat ditepi jalan raya sehingga 

memudahkan akses bagi karyawan maupun bagi perusahaan dalam distribusi 

produknya. Lokasi yang strategis ini juga memudahkan orang atau konsumen 

mencari  alamat perusahaan. Secara umum lokasi ini memberikan keuntungan 

yang mempengaruhi kemajuan perusahaan. Keuntungan tersebut antara lain: 

a. Segi Ekonomi 

 Lokasi yang terletak didekat jalan raya yang strategis memudahkan 

konsumen menemukan keberadaan perusahaan sehingga konsumen mudah 

menjangkaunya. 

b. Segi Sosial 

 Lokasinya yang jauh dari komplek perumahan padat penduduk sehingga 

keberadaannya tidak mengganggu kesehatan warga sekitar perusahaan. 

Berikut arti dari logo PT. Nova Pharmaceutical Industries adalah: 
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1. Warna kuning pada logo melambangkan kejayaan, ini sebagai harapan dari 

PT. Nova Pharmaceutical Industries agar perusahaan ini bisa berjaya 

sampai kapanpun. 

2. Bentuk lima daun pada logo melambangkan Panca Abdi dari PT. Nova 

Pharmaceutical Industries yang memiliki 5 filosofi, yaitu: 

 a. Share Holder / Pemegang Saham 

 b. Employees / Karyawan 

 c. Customers / Konsumen 

 d. Communiy / Masyarakat 

 e. Country / Negara Kesatuan RI 

 PT. Nova Pharmaceutical Industries merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dibidang industri farmasi, perusahaan Perseroan yang ikut serta 

dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan program pemerintah dibidang 

ekonomi yang memberikan sedikit lapangan kerja bagi warga disekitar 

perusahaan. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk menghasikan produksi obat 

yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, sehingga semua kalangan 

masyarakat yang membutuhkan dapat menjangkaunya. 

4.1.1.2. Motto PT.Nova Pharmaceutical Industries adalah  

Quality and price are the first 

 Motto tersebut digambarkan dalam visi, misi perusahaan yang didukung 

dengan komitmen perusahaan yang tertulis dalam kebijakan mutu. 
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 Komitmen perusahaan untuk mencapai tujuan mutu dapat tercapai dengan 

upaya yang menyeluruh dari seluruh karyawan PT. Nova Pharmaceutical 

Industies. dengan membudayakan 5 perilaku PT. Nova Pharmaceutical Industies. 

Yaitu : 

1. Prestasi  

2. Akurat  

3. Cepat  

4. Efektif dan efisien 

5. Tiada henti 

4.1.1.3.  Visi dan Misi PT. Nova Pharmaceutical Industries 

4.1.1.3.1. Visi 

  Memproduksi obat yang berkualitas yang mampu memenuhi persyaratan 

BPOM RI dengan harga terjangkau. 

Obat yang berkualitas adalah : 

1. Obat yang aman dikonsumsi misalnya obat tidak memberikan efek samping 

yang merugikan pasien jika digunakan sesuai aturan pakai. 

2. Tetap memenuhi persyaratn mutu selama masa penyimpanan misalnya tidak 

berubah warna selama masa penyimpanan sesuai tanggal ED yang 

dicantumkan, memiliki kandungan bahan aktif sesuai dengan yang tercantum 

dalam etiket. 

3. Dapat memberikan efek terapi sesuai tujuan penggunaan misalnya dapat 

bekerja sesuai dengan indikasi yang tercantum dalam kemasan. 
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Memenuhi persyaratan BPOM RI adalah : 

1. Dibuat dengan bahan baku yang memenuhi kompendia misalnya :  

a) Hanya menggunakan bahan baku yang sudah tercantum dalam protap 

produsen yang disetujui. 

b) Bahan disimpan sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan dalam kemasan 

atau COA bahan baku. 

c) Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan obat diuji dahulu 

dibandingkan dengan persyaratan yang dicantumkan dalam famakope 

indonesia terbaru atau referensi lain yang tercantum dalam peraturan. 

 

2. Dibuat disarana dan prasarana yang memenuhi  standar CPOB misalnya : 

a) Fasilitas telah memiliki sertifikat CPOB yang masih berlaku. 

b) Mesin – mesin dan alat yang digunakan dalam pembuatan obat telah 

dikualifikasi dan dikalibrasi.  

c) Sarana penunjang seperti air, udara telah terkualifikasi. 

d) Mesin – mesin, fasilitas, sarana penunjang tersebut dirawat dan dibersihkan 

berkala agar senantiasa mendapatkan obat yang berkualitas. 

3. Dibuat sesuai dengan prosedur yang telah diregistrasikan ke BPOM RI dan 

prosedur tetap yang telah disesuaikan dengan peraturan CPOB. Misalnya : 

a) Hanya obat yang sudah mengantongi ijin edar yang diedarkan ke 

masyarakat. 

b) Obat dibuat sesuai dengan formula, proses, spesifikasi dan pengujian yang 

telah dilaporkan ke BPOM. 

c) Seluruh proses mulai pembuatan sampai penyimpanan obat jadi dipantau. 
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d) Dalam pembuatan obat, setiap karyawan menjaga sanitasi dan higieni diri 

serta lingkungan. 

4. Disimpan sesuai dengan kondisi penyimpanan yang tertera dalam kemasan 

misalnya : 

a) Obat jadi disimpan di ruangan yang terlindung cahaya matahari langsung.  

b) Obat disimpan di gudang yang telah dilengkapi AC serta dipantau suhunya. 

5. Didistribusikan pada sarana legal yang telah memenuhi syarat misalnya : 

a) Distribusi obat menggunakan kendaraan bak tertutup sehingga dapat 

melindungi obat dari hujan dan terik matahari. 

b) Pengiriman obat didokumentasikan dengan baik dari nomor batch, nama 

obat serta dikirimkan ke distributor yang memiliki izin resmi. 

Harga terjangkau adalah dapat dibeli oleh semua masyarakat indonesia. 

4.1.1.3.2. Misi 

1. Melakukan pengembangan produk baru dengan desain mutu yang 

memperhatikan aspek-aspek CPOB dan disproses serta dikemas dengan 

mengikuti prosedur-prosedur CPOB serta standar pengujian sesuai referensi 

terkini. 

a) Mutu obat ditanam sejak mulai awal pengembangan di departemen RnD 

mulai dari bahan awal, proses pembuatan obat, pengujian obat serta 

penyimpanan obat. Misalnya : 

- Rnd menggunakan bahan aktif yang telah ber GMP 



54 
 

 
 

- Produsen dan suplier bahan awal diperiksa dahulu apakah sudah 

mengantongi ijin dan mendapat sertifikat untuk memproduksi atau 

menyalurkan bahan awal. 

- RnD melakukan uji coba proses pembuatan obat diproduksi dan 

melakukan penjaminan bahwa proses yang diuji coba selalu 

memberikan hasil yang sama secara terus menerus. 

- Obat disimpan sesuai suhu stabilitas obat. 

- Lama penyimpanan obat ditentukan melalui pengujian. 

b) Setiap obat yang dikembangkan telah melalui studi literatur terhadap sifat 

fisika, kimia seta data klinis bahan aktif. Misalnya : 

- Dilakukan studi apakah ada reaksi antara bahan aktif dengan bahan 

tambahan. 

- Obat yang dikembangkan dibandingkan dengan obat inovator baik 

secara laboratorium ataupun setelah masuk ke dalam tubuh manusia. 

- Apakah ada catatan khusus yang perlu ditampilkan di kemasan 

berhubugan dengan ESO obat. 

c) Pembuatan dan pengujian dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah 

dijamin mampu konsistensinya dan valid. Misalnya : 

- Prosedur yang digunakan untuk pembuatan obat terbukti mampu 

memberikan hasil sama secara terus menerus dengan menguji cobanya 

pada 3 bets dan trend obat minimal 30 bets. 

- Pengujian yang digunakan untuk mengalnalisa obat telah dijamin 

bahwa personel , alat, sarana lain yang digunakan memberikan hasil 

yang sama secara terus menerus. 
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d) Sebelum dbuat untuk dijual sebagai produk jadi, obat yang dikembangkan 

diregistrasikan ke BPOM RI untuk persetujuan melalui NIE. Misalnya : 

- Melakukan registrasi obat yang telah dinyatakan berkualitas oleh RnD 

ke BPOM agar diperbolehkan untuk dijual ke masyarakat umum. 

e) Obat yang telah mendapat NIE dibuat oleh produksi dan diuji oleh 

pengawasan mutu melalui proses transfer agar hasilnya tetap konsisten 

memenuhi mutu sesuai dengan target persyaratan yang disetujui BPOM 

RI. Misalnya : 

- Setelah NIE disetujui, RnD akan melatih produksi cara memproduksi 

obat tersebut. 

- RnD menyerahkan metode pengujian ke pengawasan mutu untuk 

melakukan verifikasi metode, karena perbedaan alat dan personil 

anatara Lab.RnD dengan Pengawasan Mutu. 

- RnD menyerahkan data-data trial skala laboratorium, pilot dan produksi 

ke bagian pemastian mutu untuk melakukan pengawasan saat obat 

diproduksi masal. 

2. Mengembangkan pangsa pasar dan menerapkan CDOB /Cara Distribusi Obat 

Yang Baik. 

a) Menjangkau seluruh wilayah indonesia  

b) Menjalin kerja sama yang baik dengan distributor produk jadi. 

Misalnya : 

- Mengirimkan tepat waktu 

- Bekerja sama melakukan penarikan produk dengan distributor 
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- Bekerja sama melindungi obat sampai obat ada di tangan 

pasien/kondsumen 

c) Mendistribusikan obat dengan alat transportasi yang dapat melindungi obat, 

misalkan menggunakan kendaraan bak tertutup. 

d) Selama masa pemasaran, obat disimpan dan didokumentasikan secara benar 

oleh distributor ubtuk menjaga stabilitas dan ketelusuran penyaluran obat. 

- Obat yang dikirimkan dicatat nomor bets, nama obat serta jumlahnya. 

- Obat disimpan sesuai dengan klaim penyimpanan. 

- Obat didistribusikan kepada outlet atau distributor resmi. 

3. Melakukan efisiensi biaya dengan menerapkan sistem mutu yang mampu 

menjaga kualitas produk secara terus menerus dan terpercaya.  

a) Obat hanya dibuat dengan bahan baku yang telah memenuhi syarat. 

b) Obat hanya dibuat di sarana dan prasarana yang memenuhi standar CPOB. 

c) Obat hanya dibuat dan diuji sesuai dengan prosedur yang terjamin 

konsistensinya. 

d) Hanya obat yang memenuhi syarat yang boleh dipasarkan . 

4). Meningkatkan produktifitas sumber daya manusia melalui program pelatihan 

dan kualifikasi baik internal maupun eksternal. 

a) Menyusun struktur organisasi yang dilengkapi dengan karyawan yang 

terkualifikasi sesuai dengan tanggung jawabnya. 

b) Dilakukan pelatihan kepada karyawan terkait kebutuhan di area kerjanya. 

c) Dilakukan kualifikasi kepada karyawan untuk menilai capaian kerjanya 

dalam mencapai tujuan perusahaan. 
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d) Menyusun program pelatihan dan kualifikasi secara berkala untuk 

karyawan perusahaan. 

4.1.1.4.  Tujuan PT. Nova Pharmaceutical Industries 

  Dalam mendirikan suatu perusahaan dan menjalankan aktivitas 

perusahaan. Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan terlebih dahulu. Adapun 

tujuan yang akan dicapai oleh PT. Nova Pharmaceutical Industries sebagai 

berikut: 

1. Tujuan dalam jangka pendek 

  a. Memperluas lapangan pekerjaan. 

  b. Meningkatkan volume penjualan. 

2. Tujuan dalam jangka panjang 

a. Mengembangkan dan memproduksi obat-obatan dengan kualitas yang baik 

sesuai ketentuan BPOM RI. 

b. Mendistribusikan obat-obatan secara merata diseluruh Indonesia. 

c. Memperluas pemasaran. 
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4.1.1.5. Struktur Organisasi PT. Nova Pharmaceutical Industries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Nova Pharmaceutical Industries 
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4.2  Karakteristik Responden 

 Pada deskripsi profil responden akan menjelaskan mengenai identitas 

responden yang meliputi jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Hasil deskripsi 

mengenai identitas responden ialah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 

 

Karakteristik Responden Frekuensi Persentase 

Jenis 

Kelamin 

Laki-Laki 90 43,9% 

Perempuan 115 56,1% 

Usia 

< 21 tahun 40 19,5% 

21 – 25 tahun 60 29,3% 

26 – 30 tahun 65 31,7% 

31 – 35 tahun 25 12,2% 

> 35 tahun 15 7,3% 

Pendidikan 

SMA 181 88,3% 

D3 12 7,8% 

S1 8 3,9% 

Masa Kerja 

< 5 Tahun 127 62,0% 

5 – 10 Tahun 63 30,7% 

> 10 Tahun 15 7,3% 

Sumber: Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan sajian data pada Tabel 4.1, diketahui bahwa responden pada 

penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin Perempuan yaitu sebesar 56,1 

persen, dan sisanya 43,9% responden berjenis kelamin laki-laki. Maka dapat 

diasumsikan bahwa, karyawan PT. Nova Pharmaceutical Industries yang berjenis 

kelamin perempuan lebih mudah diatur, karena mereka menghargai proses dan 

waktu. Mereka cenderung lebih teliti dan memiliki tanggung jawab yang tinggi 

dalam menyelesaikan pekerjaan mereka dibanding karyawan berjenis kelamin 

laki-laki. 
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Kemudian juga diketahui bahwa sebagian besar responden pada penelitian 

ini memiliki rentang usia yang didominasi 26 – 30 tahun sebesar 31,7 persen dan 

responden dengan rentang usia 21 – 25 tahun sebesar 29,3 persen. Sedangkan 

responden yang berusia < 21 tahun sebesar 19,5 persen. Sisanya sebesar 12,2 

persen responden berusia 31 – 35 tahun  dan 7,3 persen berusia > 35 tahun. 

Karena PT. Nova Pharmaceutical Industries memprioritaskan dalam perekrutan 

karyawan dengan usia yang produktif, tingkat kematangan berfikir dan emosional 

dalam mengambil suatu keputusan. 

Pada sisi pendidikan diketahui melalui data yang disajikan pada Tabel 4.1 

bahwa responden pada penelitian ini sebagian besar berpendidikan terakhir SMA 

sebesar 88,3 persen. Kemudian sebesar 7,8 persen responden  berpendidikan 

terakhir D3. Sisanya sebesar 3,9 persen responden  berpendidikan terakhir S1. 

Karena rata-rata pekerjaan di PT. Nova Pharmaceutical Industries merupakan 

pekerjaan yang bisa dibilang mudah/mudah dimengerti oleh karyawan baru 

meskipun lulusan SMA, untuk posisi pekerjaan yang lebih tinggi seperti 

supervisor dan apoteker memang dibutuhkan harus karyawan yang berpendidikan 

terakhir D3 dan S1. 

Pada sisi lama bekerja diketahui bahwa responden pada penelitian ini 

sebagian besar sudah bekerja selama 2-4 Tahun yaitu sebesar 40,6 persen. 

Kemudian sebesar 25,0 persen responden  sudah bekerja selama 4-6 Tahun dan 6-

10 Tahun. Sisanya hanya sebesar 9,4 persen responden bekerja selama 0-2 Tahun. 

Karena karyawan PT. Nova Pharmaceutical Industries akan meninggalkan 

pekerjaan mereka jika sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik diluar, 

biasanya setelah mereka lulus dari perguruan tinggi. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian 

ini berjenis kelamin perempuan, berusia 26-30 Tahun, berpendidikan terakhir 

SMA, masa kerja < 5 tahun. 

4.3 Uji Instrumen Penelitian 

Kuesioner yang akan digunakan sebagai alat pengumpul data terlebih 

dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengukur tingkat kelayakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Adapun hasil 

uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian dapat dijelaskan sebagaimana di 

bawah ini : 

4.3.1 Uji Validitas Instrumen 

Perhitungan dilakukan dengan mengkorelasikan setiap skor item dengan 

skor total dengan menggunakan teknik Korelasi Pearson. Kriteria pengujian 

adalah jika koefisien korelasi (rxy) lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,1381 

berarti item kuisioner dinyatakan valid dan dinyatakan sah sebagai alat 

pengumpul data. Adapun ikhtisar hasil perhitungan rxy sebagaimana hasil yang 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Indikator Koefisien Korelasi Cut Off Keterangan 

Kinerja 

Y.1 0,752 0,1381 Valid 

Y.2 0,724 0,1381 Valid 

Y.3 0,582 0,1381 Valid 

Y.4 0,766 0,1381 Valid 

Y.5 0,476 0,1381 Valid 

Y.6 0,643 0,1381 Valid 

Y.7 0,595 0,1381 Valid 

Y.8 0,626 0,1381 Valid 
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Pelatihan 

Kerja 

X1.1 0,651 0,1381 Valid 

X1.2 0,660 0,1381 Valid 

X1.3 0,699 0,1381 Valid 

X1.4 0,746 0,1381 Valid 

X1.5 0,659 0,1381 Valid 

X1.6 0,652 0,1381 Valid 

X1.7 0,622 0,1381 Valid 

Disiplin 

Kerja 

X2.1 0,588 0,1381 Valid 

X2.2 0,652 0,1381 Valid 

X2.3 0,739 0,1381 Valid 

X2.4 0,713 0,1381 Valid 

X2.5 0,720 0,1381 Valid 

X2.6 0,741 0,1381 Valid 

X2.7 0,794 0,1381 Valid 

X2.8 0,662 0,1381 Valid 

 

 Berdasarkan hasil pengujian validitas instrumen bahwa semua nilai 

korelasi lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,1381. Dengan demikian butir-butir 

pertanyaan di variabel tersebut dinyatakan valid dan dapat dipergunakan sebagai 

alat pengumpul data dalam penelitian ini. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji Reliabilitas Instrumen digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Untuk menguji digunakan Alpha Cronbach. Dimana suatu instrumen 

akan semakin reliable apabila koefisien alpha lebih dari 0.60. Adapun rangkuman 

hasil uji reliabilitas kuisioner sesuai dengan Output SPSS dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 
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Tabel 4.3 Hasil pengujian reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Cut Off Keterangan 

Kinerja 0,798 0,600 Reliabel 

Pelatihan Kerja 0,787 0,600 Reliabel 

Disiplin Kerja 0,849 0,600 Reliabel 

 

 Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai semua variabel 

mempunyai Alpha Cronbach yang lebih besar dari 0.600, sehingga variabel 

tersebut dinyatakan handal dan layak dipergunakan sebagai alat pengumpul data. 

4.4    Presepsi Responden 

4.4.1 Variabel Kinerja 

Tabel 4.4 Persepsi Responden pada Variabel Kinerja 

Indikator 
STS TS N S SS Rata-

Rata F % F % F % F % F % 

Kesetiaan 0 0,0 11 5,4 46 22,4 71 34,6 77 37,6 4,04 

Prestasi kerja  0 0,0 0 0,0 11 5,4 81 39,5 113 55,1 4,50 

Kejujuran 0 0,0 6 2,9 97 47,3 56 27,3 46 22,4 3,69 

Tanggung jawab 0 0,0 16 7,8 56 27,3 72 35,1 61 29,8 3,87 

Kreativitas 0 0,0 0 0,0 9 4,4 104 50,7 92 44,9 4,40 

Kerja sama 0 0,0 0 0,0 16 7,8 51 24,9 138 67,3 4,60 

Kepemimpinan 0 0,0 0 0,0 45 22,0 82 40,0 78 38,0 4,16 

Prakarsa 0 0,0 6 2,9 97 47,3 73 35,6 29 14,1 3,61 

Jumlah 0 0,0 39 2,4 377 23,0 590 36,0 634 38,7 4,11 

 

 Berdasarkan hasil data di atas diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap variabel Kinerja dapat diketahui dengan rincian sebagai berikut: Dari 8 

pertanyaan yang diberikan kepada responden, persepsi responden tertinggi ada 

pada indikator Kerja sama dengan rata-rata 4,60. Sedangkan persepsi responden 

terendah adalah indikator Prakarsa dengan rata-rata 3,61. Rata-rata sebesar 4,11 

yang artinya bahwa responden cenderung menjawab setuju untuk variabel Kinerja 
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4.4.2 Variabel Pelatihan Kerja 

Tabel 4.5 Persepsi Responden pada Variabel Pelatihan Kerja 

Indikator 
STS TS N S SS Rata-

Rata F % F % F % F % F % 

Jenis pelatihan 0 0,0 0 0,0 30 14,6 82 40,0 93 45,4 4,31 

Tujuan pelatihan 0 0,0 9 4,4 20 9,8 103 50,2 73 35,6 4,17 

Kualifikasi 

pelatihan 0 0,0 0 0,0 10 4,9 72 35,1 123 60,0 4,55 

Metode yang 

digunakan 0 0,0 16 7,8 54 26,3 78 38,0 57 27,8 3,86 

Kualifikasi peserta 0 0,0 6 2,9 66 32,2 71 34,6 62 30,2 3,92 

Materi  0 0,0 0 0,0 11 5,4 50 24,4 144 70,2 4,65 

Waktu 0 0,0 9 4,4 39 19,0 84 41,0 73 35,6 4,08 

Jumlah 0 0,0 40 2,8 230 16,0 540 37,6 625 43,6 4,22 

 

Berdasarkan hasil data di atas diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap variabel Pelatihan Kerja dapat diketahui dengan rincian sebagai berikut: 

Dari 7 pertanyaan yang diberikan kepada responden, persepsi responden tertinggi 

ada pada indikator Materi dengan rata-rata 4,65. Sedangkan persepsi responden 

terendah ada pada indikator Kualifikasi peserta dengan rata-rata 3,92. Rata-rata 

variabel sebesar 4,22 yang artinya bahwa responden cenderung menjawab setuju 

untuk variabel Pelatihan Kerja. 

4.4.3 Variabel Disiplin Kerja 

Tabel 4.6 Persepsi Responden pada Variabel Disiplin Kerja 

Indikator 
STS TS N S SS Rata-

Rata F % F % F % F % F % 

Tujuan dan 

kemampuan 0 0,0 4 2,0 28 13,7 72 35,1 101 49,3 4,32 

Kepemimpinan 0 0,0 5 2,4 51 24,9 76 37,1 73 35,6 4,06 

Balas jasa  0 0,0 0 0,0 10 4,9 61 29,8 134 65,4 4,60 

Keadilan 0 0,0 3 1,5 83 40,5 63 30,7 56 27,3 3,84 

Waskat  0 0,0 0 0,0 72 35,1 57 27,8 76 37,1 4,02 

Ketegasan 0 0,0 0 0,0 51 24,9 70 34,1 84 41,0 4,16 
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Sanksi 0 0,0 16 7,8 60 29,3 82 40,0 47 22,9 3,78 

Hubungan 

kemanusiaan 0 0,0 0 0,0 56 27,3 88 42,9 61 29,8 4,02 

Jumlah 0 0,0 28 1,7 411 25,1 569 34,7 632 38,5 4,10 

 

Berdasarkan hasil data di atas diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap variabel Disiplin Kerja dapat diketahui dengan rincian sebagai berikut: 

Dari 8 pertanyaan yang diberikan kepada responden, persepsi responden tertinggi 

ada pada indikator Balas jasa dengan rata-rata 4,60. Sedangkan persepsi responden 

terendah pada indikator Sanksi dengan rata-rata 3,78. Rata-rata sebesar 4,10 yang 

artinya bahwa responden cenderung menjawab setuju untuk variabel Disiplin 

Kerja 

4.5       Pengujian Asumsi 

Sebelum melakukan analisis regresi, ada beberapa asumsi yang harus 

dipenuhi. Diantaranya adalah asumsi sebagai berikut: 

4.5.1    Asumsi Normalitas 

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel residual berdistribusi normal atau tidak. Pada analisis 

regresi linier diharapkan residual berdistribusi normal. Untuk menguji apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui pengujian 

Kolmogorov Smirnov dan Normal Probability Plot (P-P Plot). Hipotesis pengujian 

asumsi normalitas adalah sebagai berikut : 

H0 : Residual berdistribusi normal 

H1 : Residual tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai probabilitas Kolmogorov Smirnov 

lebih besar dari nilai significant alpha 5% atau 0,05 dan titik-titik data yang 



66 
 

 
 

menyebar di sekitar garis diagonal, dan pada Normal Probability Plot (P-P Plot), 

penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal, maka residual 

dinyatakan berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi 

normalitas melalui pengujian Kolmogorov Smirnov dan Normal Probability Plot : 

Tabel 4.7. Kolmogorov Smirnov – Pengujian Normalitas 

Kolmogorov Smirnov Probabilitas 

0,060 0,074 

Sumber: Diolah dari hasil SPSS, 2019 

Berdasarkan Pengujian asumsi normalitas menghasilkan probabilitas statistik uji 

Kolmogorov Smirnov lebih besar dari nilai significant alpha 5% atau 0,05 

sehingga H0 diterima. Hal ini berarti residual pada model dinyatakan berdistribusi 

normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi. 

 

 Berdasarkan grafik Normal Probability Plot, menunjukkan bahwa semua 

titik-titik data searah mengikuti garis diagonal, maka residual dinyatakan 

berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi normalitas terpenuhi. 
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4.5.2    Asumsi Heteroskedastisitas 

 Pengujian asumsi heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

residual memiliki ragam yang homogen atau tidak. Pada analisis regresi 

diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi 

heterokedastisitas dapat dilihat melalui Glejser Test dan grafik scatterplot. 

Hipotesis pengujian asumsi heteroskedastisitas adalah sebagai berikut : 

H0 : Residual memiliki ragam homogen 

H1 : Residual tidak memiliki ragam homogen 

Kriteria pengujian menggunakan Glejser Test menyatakan apabila semua nilai 

probabilitas dari variabel independen ≥ level of significant (α=5%) maka residual 

dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Kemudian jika menggunakan grafik 

scatterplot apabila titik-titik tidak membentuk pola tertentu atau acak maka 

residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Berikut ini adalah hasil 

pengujian asumsi heteroskedastisitas melalui Glejser Test: 

Tabel 4.8. Tabel Glejser Test – Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel Independen T Statistics Prob. 

Pelatihan Kerja -1,921 0,056 

Disiplin Kerja -1,772 0,078 

 

Pengujian asumsi heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas 

pada model menghasilkan probabilitas lebih besar dari level of significant (α=5% 

atau 0.05). Hal ini berarti residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. 

Dengan demikian asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. 
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 Berdasarkan grafik scatterplot, titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

atau sekitar angka 0, dan juga penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk 

pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali sehingga 

residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Dengan demikian asumsi 

heteroskedastisitas terpenuhi. 

 

4.5.3 Asumsi Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antar variabel independen. Pada analisis regresi linier tidak 

diperbolehkan adanya hubungan antar variabel independen. Pengujian 

multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF masing-masing variabel 

independen.  

Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka 

dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas. Adapun ringkasan hasil 

pengujian multikolinieritas sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 4.9. Tabel Collinearity Statistics – Pengujian Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

Pelatihan Kerja 0,728 1,374 

Disiplin Kerja 0,728 1,374 

 

 Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat dikethui bahwa semua variabel 

bebas menghasilkan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF yang lebih kecil 

dari 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model dinyatakan tidak 

terdapat gejala multikolinieritas. Sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi 

4.6       Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 Analisis Regresi dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Pelatihan 

Kerja, Penerapan SOP, dan Lingkungan Kerja baik secara simultan maupun 

parsial terhadap Produkstivitas. Hasil dari pengujian Regresi adalah sebagai 

berikut : 

4.6.1 Pengujian Signifikansi Secara Parsial 

 Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada 

tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai probabilitas < level of 

significant (alpha=α) maka dinyatakan adanya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Pengujian signifikansi secara parsial 

dapat diketahui melalui ringkasan pada tabel berikut: 

Tabel 4.10. Hasil Uji T 

Variabel Koefisien T Statistics Sig. 

(Constant) 1,329 5,419 0,000 

Pelatihan Kerja 0,467 7,504 0,000 

Disiplin Kerja 0,198 3,483 0,001 
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Model empirik yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

Y = 1,329 + 0,467 X1 + 0,198 X2  

1. Pengujian Signifikansi Pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Kinerja 

Pengujian pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Kinerja menghasilkan nilai T 

statistics sebesar 7,504 dengan probabilitas sebesar 0,000. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan bahwa probabilitas < significant alpha (5% atau 0,05). Hal 

ini berarti dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Pelatihan 

Kerja terhadap Kinerja. Koefisien pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Kinerja 

sebesar 0,467 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Pelatihan Kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kinerja. Dengan demikian dapat diartikan, semakin 

tinggi Pelatihan Kerja, maka cenderung dapat meningkatkan Kinerja. Dengan 

demikian hipotesis 1 terpenuhi. 

2. Pengujian Signifikansi Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Pengujian pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja menghasilkan nilai T 

statistics sebesar 3,483 dengan probabilitas sebesar 0,001. Hasil pengujian 

tersebut menunjukkan bahwa probabilitas < significant alpha (5% atau 0,05). Hal 

ini berarti dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Disiplin 

Kerja terhadap Kinerja. Koefisien pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

sebesar 0,198 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Disiplin Kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kinerja. Dengan demikian dapat diartikan, semakin 

tinggi Disiplin Kerja, maka cenderung dapat meningkatkan Kinerja. Dengan 

demikian hipotesis 2 terpenuhi. 
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4.6.2    Pengujian Signifikansi Secara Simultan 

Pengujian secara simultan digunakan untuk menguji hipotesis mengenai 

ada tidaknya pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai 

probabilitas < level of significant (alpha=α) maka dinyatakan adanya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-

sama. Pengujian signifikansi secara simultan dapat diketahui melalui ringkasan 

pada tabel berikut: 

 Tabel 4.11. Tabel Uji F  

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 19,429 2 9,715 65,742 0,000 

Residual 29,850 202 0,148   

Total 49,279 204    

 

Pengujian pengaruh secara simultan pelatihan kerja dan disiplin kerja 

terhadap Kinerja menghasilkan nilai F hitung sebesar 65,742 dengan probabilitas 

sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < level of 

significance (=5% atau 0,05). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

pelatihan kerja dan disiplin kerja secara simultan terhadap Kinerja. 

 

4.6.3    Koefisien Determinasi 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya keragaman 

variabel independen dalam menjelaskan keragaman variabel dependen, atau 

dengan kata lain untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel inedependen 

terhadap variabel dependen. Koefisien Determinasi dalam analisis Regresi 

dilakukan dengan menggunakan Koefisien Determinasi (R
2
).  



72 
 

 
 

Tabel 4.12. Tabel Koefisien Determinasi 

R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

0,628 0,394 0,388 0,38441 

 

 R-square pada model bernilai 0,394 atau 39,4%. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa variabel Kinerja mampu dijelaskan oleh variabel pelatihan 

kerja dan disiplin kerja sebesar 39,7%, atau dengan kata lain kontribusi pengaruh 

pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap Kinerja sebesar 39,4%, sedangkan 

sisanya sebesar 60,6% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

4.7  Pembahasan 

 Berdasarkan Uji F diperoleh F hitung sebesar 65,742 dan nilai sig 0,000 < 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelatihan kerja (X1) dan disiplin 

kerja (X2) berpengaruh secara bersama sama atau simultan terhadap variabel 

kinerja (Y). Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Asrizal Efendy NST, 

Muhammad Taufik Lesmana (2016) yang menyatakan bahwa pelatihan kerja dan 

disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Berdasarkan Uji t, variabel motivasi (X1) menghasilkan nilai t hitung 

sebesar 7,504 dan nilai sig 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan secara parsial 

variabel motivasi (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

produktivitas kerja (Y). Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Dea Fanny 

Sefriady, Donant Alananto Iskandar (2018) yang menyatakan bahwa pelatihan 

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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 Berdasarkan Uji t, variabel disiplin kerja (X2) menghasilkan nilai t hitung 

sebesar 3,483 dan nilai sig 0,001 < 0,05 maka dapat disimpulkan variabel disiplin  

kerja (X2) berpengaruh secara sigfikan terhadap varabel kinerja (Y). Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian dari Syarkani (2017) yang menyatakan bahwa 

disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan menggunakan 

metode analisis Regresi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa mengenai variabel 

Pelatihan Kerja persepsi responden tertinggi ada pada indikator Materi 

dengan rata-rata empat koma enam puluh lima. Sedangkan persepsi 

responden terendah ada pada indikator Kualifikasi peserta dengan rata-rata 

tiga koma sembilan puluh dua. Rata-rata variabel sebesar empat koma dua 

puluh dua yang artinya bahwa responden cenderung menjawab setuju 

untuk variabel Pelatihan Kerja. Mengenai variabel disiplin kerja persepsi 

responden tertinggi ada pada indikator Balas jasa dengan rata-rata empat 

koma enam puluh Sedangkan persepsi responden terendah pada indikator 

Sanksi dengan rata-rata tiga koma tujuh puluh delapan Rata-rata sebesar 

empat koma sepuluh yang artinya bahwa responden cenderung menjawab 

setuju untuk variabel Disiplin Kerja. Sedangkan mengenai variabel Kinerja 

persepsi responden tertinggi ada pada indikator Kerja sama dengan rata-rata 

empat koma enam puluh Sedangkan persepsi responden terendah adalah 

indikator Prakarsa dengan rata-rata tiga koma enam puluh satu. Rata-rata 

sebesar empat koma sebelas yang artinya bahwa responden cenderung 

menjawab setuju untuk variabel Kinerja. 
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2. Pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PT. 

Nova Pharmaceutical Industries. Semakin tinggi Pelatihan kerja, maka 

semakin tinggi kinerja PT. Nova Pharmaceutical Industries. 

3. Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PT. 

Nova Pharmaceutical Industries. Semakin tinggi Dsiplin Kerja, maka 

semakin tinggi kinerja PT. Nova Pharmaceutical Industries. 

4. Pelatihan kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja PT. Nova Pharmaceutical Industries. Semakin 

tinggi Pelatihan kerja dan juga diisplin kerja, maka semakin tinggi kinerja 

PT. Nova Pharmaceutical Industries. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam penelitian maka penelitian 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel 

pelatihan kerja dan disiplin kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja PT. Nova Pharmaceutical Industries. Dengan demikian, 

ketiga hal tersebut harus menjadi perhatian bagi PT. Nova Pharmaceutical 

Industries untuk meningkatkan kinerja kerja karyawannya melalui 

peningkatan macam pelatihan seperti, pelatihan kerja clasical, role play, on 

the job training, training ditempat lain yang sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan perusahaan dan melakukan studi banding dengan perusahaan lain.  

2. Setelah dilakukan analisis statistik diketahui bahwa kontribusi pengaruh 

pelatihan kerja dan disiplin kerja hanya sebesar 39,4%, sisanya 60,6% masih 
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dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Sehingga hasil penelitian ini bisa diperluas lagi dengan menambah jumlah 

variabel yang diteliti, dan mengembangkan dengan variabel lain, misalnya 

kepuasan kerja, lingkungan kerja atau  motivasi kerja.  
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