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PENDAHULUAN 

Dalam perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur banyak faktor-faktor 

penting yang dapat mempengaruhi berkembangnya perusahaan, salah satunya 

adalah sumber daya manusia. Diantara perusahaan jasa dan perusahaan 

manufaktur, perusahaan jasa paling membutuhkan orang-orang yang memiliki 

kualitas kerja baik karena bersinggungan langsung dengan konsumen. Untuk 

memperoleh kepuasan konsumen, perusahaan perlu mengelola sumber daya 

manusia supaya karyawan dapat memberikan layanan yang berkualitas. Ketika 

seorang karyawan memiliki kinerja yang berkualitas maka hal tersebut dapat 

mendorong kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen.  

Menurut Sukamti (1989), manajemen sumber daya manusia memiliki sebutan 

yang lain, yaitu; personal management, human resources administration, dan 

personal administration. Karyawan dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

apabila menghasilkan kuantitas dan kualitas sesuai dengan tanggung jawab yang 

harus dikerjakan (Mangkunegara, 2009). Ketika layanan memliki kualitas yang 

baik maka diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan. Dalam rangka mencapai 

target perusahaan, maka diperlukan perencanaan yang matang, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengelolaan rekrutmen (Flippo, 1961). 

Salah satu bisnis jasa yang berhubungan langsung dengan konsumen adalah 

industri perhotelan. Ada beberapa hotel di Kota Magelang yang memiliki 

performa dengan kualitas yang baik, salah satunya adalah Grand Artos Hotel & 

Convention. Maka dari itu peneliti tertarik menjadikan karyawan Grand Artos 

Hotel & Convention di Kota Magelang sebagai objek untuk diteliti. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengukur kinerja karyawan Grand Artos Hotel & 

Convention. 

Dalam melakukan penilaian, Grand Artos Hotel & Convention selalu 

menggunakan sistem matriks kompetensi secara berkala setiap satu tahun sekali. 

Matriks kompetensi adalah sistem yang digunakan untuk memetakan 

keterampilan dalam suatu perusahaan (Vulpen, 2016). Matriks tersebut disajikan 

dalam bentuk tabel yang menunjukkan keahlian dari setiap karyawan. Manajemen 

sumber daya manusia perusahaan menggunakan 16 indikator sebagai 

parameternya, yaitu: kehandalan, kehadiran, kerjasama, sikap, inisiatif, kuantitas 
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kerja, adaptasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kualitas kerja, pengetahuan 

kerja, penampilan, potensi untuk maju, pelatihan, konsultasi, perencanaan, dan 

kemampuan menganalisa. 

Dari data yang diperoleh, pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan 

pada beberapa indikator, yaitu: indikator kehadiran mengalami penurunan 

sebanyak 0.75, indikator sikap mengalami penurunan sebanyak 0.73, indikator 

kualitas kerja mengalami penurunan sebanyak 0.48, indikator job knowledge 

mengalami penurunan sebanyak 0.48, dan indikator pelatihan mengalami 

penurunan sebanyak 0.82. 

 
Sumber: Sumber Primer Grand Artos Hotel & Convention 

Grafik 1  

Matriks Kompetensi Grand Artos Hotel & Convention Tahun 2020 & 2021 

 

Berdasarkan tabel matriks dapat disimpulkan bahwa indikator kehadiran, 

sikap, kualitas kerja, job knowledge, dan pelatihan kerja mengalami penurunan. 

Indikator-indikator tersebut dikategorkan penulis sebagai faktor-faktor yang 

berkaitan dengan pelatihan, disiplin, dan motivasi. Oleh karena itu, ketiga variabel 

tersebut dipilih sebagai variabel bebas untuk diteliti lebih lanjut mengenai 

penyebab penurunan indikator-indikator terkait dari tahun 2020 sampai tahun 

2021. 
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       Pada penelitian ini kinerja karyawan dapat dilihat melalui pelatihan, 

kedisiplinan, dan motivasi kerja. Penelitian terdahulu menghasilkan kesimpulan 

yang beragam. Hasil penelitian Mangkunegara & Waris (2015) dan Rachmawati 

(2016), menyimpulkan bahwa pelatihan mempengaruhi kinerja karyawan dengan 

hasil positif. Sedangkan Renaud & Morin (2019) dan Adianto & Sugiyanto 

(2019), menyatakan pelatihan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja. Hasil 

penelitian Husain (2018) dan Jasman Saripuddin Hasibuan (2019) menemukan 

bahwa disiplin memiliki dampak yang positif terhadap kinerja. Sedangkan 

menurut Soepeno et al. (2015) dan Bawelle & Sepang (2016), variabel disiplin 

memberikan pengaruh negatif terhadap. Menurut penelitian dari Rachmawati 

(2017) dan Susanto (2019), motivasi mempengaruhi kinerja secara positif. 

Sedangkan hasil studi yang dilakukan Changgriawan (2017) dan Karir et al. 

(2018), menyatakan bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja. 

Pengembangan model konseptual dilakukan untuk variabel yang 

mempengaruhi kinerja, sehingga muncul pertanyaan sebagai berikut: (1) apakah 

pelatihan kerja mempengaruhi kinerja karyawan?; (2) apakah disiplin kerja 

mempengaruhi kinerja karyawan?; (3) apakah motivasi kerja mempengaruhi 

kinerja karyawan?; dan apakah pelatihan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja 

secara bersama-sama dapat mempengaruhi kinerja karyawan? Kemudian, tujuan 

dari penelitian ini adalah: (1) untuk menguji pengaruh pelatihan kerja terhadap 

kinerja karyawan; (2) untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan; dan (3) untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

Lebih lanjut, penelitian ini dapat bermanfaat untuk: (1) manfaat akademis, 

berkontribusi secara ilmiah pada kajian tentang kinerja karyawan dan (2) manfaat 

praktis, memberikan manfaat bagi perusahaan melalui hasil analisis yang 

dipaparkan. 
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TELAAH PUSTAKA 

Penelitian ini menguji dan menganalisis kinerja dengan melakukan 

pengukuran menggunakan variabel pelatihan kerja, disiplin kerja, dan motivasi 

kerja. Peneliti menggunakan variabel kinerja sebagai variabel terikat. Menurut 

Mangkunegara & Waris (2015), kinerja ditempatkan sebagai variabel terikat 

karena dianggap sebagai hasil atau efek daripada sebagai penyebabnya. 

 

Kinerja Karyawan 

Kinerja diartikan sebagai hasil kerja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Husnah et al., (2018), kinerja yang baik merupakan kinerja yang mengikuti tata 

cara dan prosedur yang telah ditetapkan. Mangkunegara (2007) mendefinisikan 

kinerja sebagai hasil kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan tanggung 

jawabnya. 

Perusahaan perlu mengukur kinerja supaya dapat mengetahui dan memahami 

perkembangan kinerja karyawannya. Dalam bukunya Gomes (2003), menjelaskan 

ada dua kriteria performasi atau pengukuran kinerja karyawan: (1) evaluasi 

kinerja berdasarkan hasil, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan cara menilai 

kinerja karyawan berdasarkan seberapa besar karyawan tersebut mencapai target 

perusahaan sesuai konsep management by objectives (MBO) sehingga penilaian 

yang dihasilkan jelas dan terukur secara kuantitatif; dan (2) berdasarkan perilaku, 

pengukuran ini dianggap subjektif karena karyawan dapat menguraikan tentang 

metode seperti apa yang sesuai untuk dirinya sendiri dengan mencari cara dan 

sarana yang sesuai untuk mencapai tujuan.  

Menurut Mangkunegara (2009), kinerja memiliki empat dimensi yaitu: (1) 

kualitas, merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan 

yang diberikan sudah dikerjakan dengan baik oleh karyawan; (2) kuantitas, 

penilaian ini dilihat dari berapa lama jam kerja dan kecepatan kerja; (3) 

pelaksanaan tugas, menilai seberapa baik karyawan dapat melakukan pekerjaan 

mereka tanpa membuat kesalahan; dan (4) tanggung jawab, kewajiban karyawan 

terhadap pekerjaannya. Dimensi yang digunakan untuk mengkaji kinerja 

karyawan adalah kombinasi dari konsep Gomes (2003) dan Mangkunegara 
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(2009), yaitu: (1) evaluasi kinerja berdasarkan hasil; (2) perilaku; dan (3) 

pelaksanaan tugas. 

 

Pelatihan Kerja 

Pada dasarnya pelatihan adalah usaha peningkatan kinerja, supaya karyawan 

menjadi semakin terampil dan produktif. Pelatihan kerja adalah bantuan yang 

diberikan oleh tenaga profesional untuk meningkatkan kemampuan kerja melalui 

serangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan 

produktivitas dalam perusahaan (F. Rachmawati, 2016). Menurut Wexley & Yukl 

(2005), pelatihan adalah upaya perencanaan bagi karyawan agar mampu 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pelatihan juga merupakan kegiatan 

peningkatan kinerja masa sekarang dan masa depan yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap tingkah laku karyawan (Rivai, 2004). Dimensi yang digunakan 

dalam penilaian pelatihan kerja meliputi: (1) materi yang dibutuhkan; (2) metode 

yang digunakan, (3) kesesuaian perserta, dan (4) evaluasi pelatihan (Rivai, 2004). 

Penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa pelatihan kerja 

memberikan pengaruh positif pada kinerja. Seperti Pratama & Wismar’ein (2018), 

mengidentifikasi pelatihan merupakan bantuan kepada pegawai agar mampu 

menjalan tugas dan pekerjaannya dengan meningkatkan keahlian dan 

kemampuan. Pelatihan meningkatkan kepuasan kerja, komitmen karyawan, dan 

mengurangi kecemasan terkait pekerjaan, sehingga menimbulkan motivasi 

karyawan untuk terlibat dalam pekerjaan mereka (Guan & Frenkel, 2019). 

Adapun penelitian lain yang mengatakan bahwa pelatihan memiliki dampak 

negatif terhadap kinerja karyawan. Menurut Sukmawati et al., (2020), kinerja 

mempunyai hubungan yang negatif dengan pelatihan. 

 

Disiplin Kerja 

Disiplin adalah penerapan pedoman yang digunakan manajemen untuk 

memperkuat organisasi (Davis, 1989). Menurut penelitian J. S. Hasibuan & 

Silvya, (2019), disiplin kerja merupakan kepatuhan atau ketaatan karyawan pada 

peraturan yang berlaku. Hasibuan (2013), mendefinisikan disiplin kerja sebagai 

kesadaran seseoarang untuk mengikuti peraturan yang diberlakukan dalam sebuah 
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perusahaan. Menurut Hasibuan (2013), dimensi dalam penilaian disiplin kerja, 

yaitu: (1) tujuan dan kemampuan; (2) sanksi dan hukuman; dan (3) ketegasan. 

Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk mengukur disiplin kerja pada penelitian 

ini. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya Qurbani et al. (2020), menyatakan 

bahwa gairah kerja, semangat dalam bekerja, dan pencapaian tujuan perusahaan 

akan terjadi saat karyawan disiplin. Disiplin kerja diterapkan demi terciptanya 

karyawan yang bertanggung jawab Susanto, (2019). Husain, (2018), 

mendefinisikan disiplin kerja sebagai upaya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan yang secara otomatis akan mempengaruhi perilaku pegawai supaya 

dapat bekerja secara koperatif yang akan berdampak pada meningkatnya prestasi 

kerja dan tercapainya tujuan perusahaan. Namun hasil dari penelitian Moureen 

Bawelle & Sepang, (2016) mengatakan bahwa kinerja karyawan tidak dipengaruhi 

disiplin kerja. 

 

Motivasi Kerja 

Motivasi adalah dorongan yang secara sadar dapat menyebabkan orang 

melakukan suatu tugas atau pekerjaan (Bangun, 2012). Menurut Mangkunegara 

(2014) motivasi merupakan terbentuknya sikap karyawan dalam menghadapi 

pekerjaannya. Di dalam bukunya (George & Jones, 2005), mengatakan bahwa 

motivasi kerja merupakan motivasi psikologis seseorang yang dapat 

mempengaruhi perilaku karyawan dalam menghadapi masalah. Dimensi yang 

digunakan yaitu: (1) perilaku karyawan; (2) usaha karyawan, dan (3) kegigihan 

karyawan (George & Jones, 2005). 

 

Pengembangan Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu; pelatihan kerja, disiplin 

kerja, dan motivasi kerja yang akan diuji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan model 

penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 1  

Model Penelitian 
        

Dengan menggunakan model penelitian (lihat Gambar 1) tersebut maka 

hipotesisnya sebagai berikut: 

H1: Pelatihan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

H2: Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

H3: Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam mengidentifikasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, 

peneliti menggunakan jenis penelitian eksplanatif dan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian eksplanatif bertujuan menjelaskan sebab akibat antar dua variabel atau 

lebih (Silalahi, 2009). Kemudian, pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti 

suatu populasi atau sampel yang dilakukan secara acak. Pengambilan data 

dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian dan analisis kuantitatif 

untuk melakukan uji hipotesis (Sugiyono, 2017).  

 

Populasi dan Sampel 

Sekumpulan individu, objek, atau item dari sampel yang akan diambil disebut 

sebagai populasi (Silalahi, 2015). Populasi yang digunakan merupakan karyawan 

Pelatihan Kerja 

Disiplin Kerja 

Motivasi Kerja 

Kinerja Karyawan 

H
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di Grand Artos Hotel & Convention Kota Magelang yang berjumlah 150 orang 

dengan menggunakan teori Sampling Kuota. Sampel dipilih dari populasi yang 

mempunyai karakteristik tertentu sampai jumlah yang diperlukan (Sugiyono, 

2001). Dengan demikian, penelitian ini menentukan menggunakan 100 orang 

karyawan untuk dijadikan sampel. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara 

langsung kepada responden. Kuesioner adalah alat pengumpulan data dengan 

menggunakan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti (Hasan, 2003). 

Setiap pernyataan dalam kuesioner dibuat jelas dan padat agar responden mudah 

memahaminya. Kemudian, skala ordinal yang digunakan adalah skala Likert 

sehingga dapat diketahui tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan responden akan 

pernyataan yang dipaparkan (Silalahi, 2015). Tingkat kesetujuan atau 

ketidaksetujuan responden diukur dengan skala SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N 

(Netral), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju) (Sugiyono, 2009). 

 

Pengukuran Variabel 

Variabel yang diukur adalah kinerja karyawan, pelatihan kerja, disiplin kerja, 

dan motivasi kerja yang dimodifikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu sebagai 

berikut: 
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Table 1 

Pengukuran Variabel 
Variabel Definisi Dimensi Indikator 

Kinerja 

Karyawan 

Hasil kuantitas dan 

kualitas yang sesuai dengan 

tanggung jawabnya 

(Mangkunegara, 2007), 

kemudian hasil dapat dinilai 

dengan evaluasi kerja 

berdasarkan hasil dan perilaku 

(Gomes,2003).  

1. Evaluasi kinerja berdasarkan 

hasil (Gomes, 2003). 

2. Perilaku terkait dengan 

kepribadian, kepemimpinan, 

keramahan, dan integritas 

(Gomes, 2003). 

3. Pelakasanaan tugas 

(Mangkunegara, 2009). 

1. Terdapat evaluasi kinerja 

berdasarkan hasil yang dicapai.  

2. Kinerja menunjukan perilaku 

karyawan (kepribadian, 

kepemimpinan, keramahan, dan 

integritas) dalam menyelesaikan 

setiap pekerjaan.  

3. Melaksanakan setiap pekerjaan 

dengan akurat.  

Pelatihan Kerja Kegiatan meningkatkan 

kinerja masa sekarang dan 

masa depan yang dapat 

mempengaruhi perilaku 

karyawan dalam mencapai 

tujuan perusahaan (Rivai, 

2004).  

1. Materi yang dibutuhkan.  

2. Metode yang digunakan.  

3. Kesesuaian perserta.  

4. Evaluasi pelatihan. 

(Rivai, 2004) 

1. Materi disusun dari kebutuhan 

tujuan pelatihan, kebutuhan 

dalam bentuk pengajaran keahlian 

khusus, menyajikan pengetahuan 

yang diperlukan. 

2. Metode disesuaikan dengan jenis 

pelatihan. 
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 3. Menyesuaikan tipe pekerja dan 

jenis pekerja. 

4. Melakukan evaluasi, dengan 

mempertimbangkan tingkat 

belajar, tingkat tingkah laku 

kerja, tingkat organisasi, tingkat 

reaksi, tingkat organisasi, dan 

nilai akhir. 

Disiplin Kerja Kemauan seseorang 

untuk mengikuti peraturan 

yang berlaku (Hasibuan, 

2013).  

1. Tujuan pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan. 

2. Sanksi dan hukuman untuk 

menjaga kedisiplinan. 

3. Ketegasan pemimpin untuk 

mewujudkan kedisiplinan.  

(Hasibuan, 2013) 

1. Pekerjaan sesuai dengan 

kemampuan karyawan. 

2. Sanksi dan hukuman 

diberlakukan untuk menjaga 

kedisiplinan kerja.  

3. Sanksi dan hukuman 

diberlakukan untuk mengontrol 

lingkungan kerja yang kondusif. 

4. Adanya ketegasan pemimpin 

untuk mewujudkan kedisiplinan. 

Motivasi Kerja Dorongan psikologis 1. Perilaku karyawan untuk 1. Adanya motivasi untuk 
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seseorang yang mempengaruhi 

perilaku karyawan dalam 

menghadapi suatu masalah 

(George & Jones, 2005).  

menyelesaikan pekerjaan dan 

taat peraturan.  

2. Usaha karyawan untuk 

menjadi lebih baik dan serius 

untuk bekerja.  

3. Kegigihan karyawan dalam 

bekerja walaupun lingkungan 

tidak mendukung.  

(George & Jones, 

2005) 

menyelesaikan pekerjaan dengan 

akurat. 

2. Adanya motivasi untuk menaati 

peraturan yang berlaku.  

3. Keinginan karyawan untuk 

bekerja lebih baik.  

4. Keinginan karyawan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya 

dengan serius. 

5. Adanya keinginan untuk 

mengembangkan keahlian diri 

untuk menunjang pekerjaan. 

6. Adanya keinginan untuk 

memajukan perusahaan. 

7. Bekerja dengan baik walaupun 

lingkungan kerja tidak 

mendukung,  
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Teknik Pengolahan Data 

Uji Validitas  

Kuesioner yang dipakai harus diuji dan melalui tahap uji kelayakan kuesioner 

terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui tingkat ketepatan antara objek dengan 

data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2017). Uji ini berfungsi untuk mengetahui 

pertanyaan dalam kuesioner tersebut valid atau tidak valid, dengan cara 

melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan skor konstruk (Corrected 

Item – Total Correlation) (Ghozali 2016). Suatu pernyataan dapat dikatakan valid 

atau diterima dengan ketika hasil uji validitas memiliki nilai lebih besar sama 

dengan 0,30 (Barker et al., 2002). Dengan demikian, jika hasil uji validitas 

menunjukkan nilai lebih besar atau sama dengan 0,30 maka pertanyaan kuesioner 

dinyatakan akurat dan konsisten. 

 

Uji Reliabilitas 

Untuk mengetahui kelayakan kuesioner yang akan digunakan, maka 

dibutuhkan uji reliabilitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil pengukuran 

dengan memakai objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 

2017). Tingkat keakuratan dan konsistensi untuk setiap butir pernyataan dapat 

diketahui dari nilai Cronbach’s Alpha. Ketika Cronbach’s Alpha menunjukkan 

nilai lebih besar sama dengan 0,60 (Arikunto, 2010), artinya hipotesis diterima 

atau pernyataan kuesioner dinyatakan akurat dan konsisten. Dengan demikian, 

jika hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai lebih besar atau sama dengan 0,60 

maka pernyataan kuesioner dinyatakan akurat dan konsisten. 

 

Teknin Analisis Data 

Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah 

terkumpul apa adanya tanpa memaparkan kesimpulan (Sugiyono, 2014). Pada 

penelitian ini, statistik deskripsi digunakan untuk menggambarkan karakteristik 

umum responden dan jawaban responden akan dihitung untuk mengetahui nilai 

minimal, maksimal, standar deviasi, dan rata-rata untuk setiap pernyataan yang 
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dipaparkan dalam kuesioner. Setelah memperoleh nilai rata-rata, nantinya akan 

dikategorikan berdasarkan tabel berikut:  

 

Table 2 

Kategori Penilaian 
 Kategori Interval 

 Sangat Rendah 1,00 – 1,80 

 Rendah 1,81 – 2,60 

 Sedang 2,61 – 3,40 

 Tinggi 3,41 – 4,20 

 Sangat Tinggi 4,21 – 5,00 

 

Sumber: Husein 
(2011)  

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum Uji Regresi Linear 

Berganda. Ada lima uji yang harus dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) versi 16.0 for Windows untuk melakukan 

setiap uji. Berikut merupakan Uji Asumsi Klasik yang dilakukan: 

Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya variabel 

penggangu atau residual terdistribusi normal (Ghozali, 2013). Uji Normalitas bisa 

dilakukan dengan beberapa metode, yaitu Normality Plot with Test, Histogram 

Test, Chi Square Test, atau Kolmogorov Smirnov Test. Uji Kolmogorov Smirnov 

Test digunakan sehingga hasilnya akan berupa angka, supaya analisis yang 

dipaparkan bukan hanya berdasarkan asumsi pribadi. Bila nilai yang diperoleh 

lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan normal. 

 

Uji Linearitas 

Fungsi dari Uji Linearitas adalah untuk mengetahui benar atau tidaknya 

model penelitian yang digunakan (Ghozali, 2016). Uji yang dapat diterapkan yaitu 

Dubir Watson Test dan Ramsey Test atau Lagrange Multiplier Test. Data yang 

diperoleh dianggap baik atau menunjukkan model penelitian yang sudah benar 
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ketika hasil uji memperoleh nilai lebih dari 0,05. Model penelitian yang sudah 

benar berarti data yang diperoleh mempunyai hubungan linear. 

 

Uji Multikolinearitas 

Menurut Gujarati (2003), tujuan dari Uji Multikolinearitas adalah untuk 

mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel bebas dalam model 

regresi linear berganda. Model penelitian dikatakan baik jika tidak ada 

hubungan diantara variabel bebas. Hasil uji dikatakan “lolos” jika nilai VIF 

kurang dari 10. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas berfungsi untuk mencari ketidaksamaan varian dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2013). Hasil uji 

dikatakan baik atau tidak terdapat heteroskedastisitas ketika nilai yang diperoleh 

lebih besar dari 0,05.  

 

Uji Regresi Linear Berganda 

 Teknik analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk melihat pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial. Uji 

F untuk melihat pengaruh secara simultan atau bersamaan. Sedangkan, Uji T 

untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau secara satu persatu 

Setelah mendapatakan hasil Uji Regresi Linear Berganda, hasil tersebut 

dimasukkan dalam persamaan berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan:  

Y  = Variabel Dependen (Kinerja Karyawan) 

a = Konstanta 

bn = Koefisien Regresi  

Xn = Variabel Independen (Pelatihan Kerja, Disiplin, Motivasi Kerja) 

e = Variabel Diluar Model (error) 
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Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi dilakukan guna mengetahui tingkat kemampuan model 

dalam menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2016). Artinya, koefisien 

determinasi dapat dipakai untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai R Square yang 

diperoleh. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teknik Pengolahan Data 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui keakuratan dan 

kekonsistenan setiap butir pertanyaan kuesioner. Untuk mengetahui hal tersebut 

digunakan uji validitas dan reliabilitas. Suatu pernyataan dapat dikatakan valid 

ketika hasil uji validitas memiliki nilai Corrected Item – Total Correlation lebih 

besar sama dengan 0,30 (Barker et al., 2002). Kemudian, uji reliabilitas dikatakan 

akurat dan konsisten dari nilai Cronbach’s Alpha. Ketika Cronbach’s Alpha 

menunjukkan nilai lebih besar sama dengan 0,60 (Arikunto, 2010).  

Uji validitas dan reliabilitas memperlihatkan semua butir pertanyaan yang 

digunakan memiliki nilai Corrected Item – Total Correlation lebih besar dari 

0,30. Oleh sebab itu, indikator pengukuran kuesioner valid untuk digunakan. 

Kemudian untuk uji reliabilitas, setiap butir pertanyaan memiliki nilai Cronbach’s 

Alpha lebih besar dari 0,60. Artinya butir pertanyaan kuesioner akurat dan 

konsisten dalam mengukur setiap variabelnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

table berikut ini: 
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Tabel 3 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Item 
Corrected Item – Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha 

Kinerja Karyawan Q1 0,564 

0,745  Q2 0,618 

 Q3 0,540 

Pelatihan Kerja Q4 0,638 

0,857 
 Q5 0,811 

 Q6 0,633 

 Q7 0,755 

Disiplin Kerja Q8 0,417 

0,780  Q9 0,775 

 Q10 0,755 

Motivasi Kerja Q11 0,343 

0,813 

 Q12 0,810 

 Q13 0,485 

 Q14 0,732 

 Q15 0,800 

 Q16 0,570 

Sumber : Data Primer Diolah  

 

Statistik Deskriptif  

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden digunakan untuk megetahui keragaman responden 

melalui jenis kelamin, usia, dan pendidikan terkahir. Dari pengumpulan data 

responden, ditemukan beberapa karakteristik sebagai berikut: 
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Tabel 4 

Karakteristik Responden 

Karakteristik Jumlah Responden Persentase (%) 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 61 61% 

Perempuan 39 39% 

TOTAL 100 100% 

Usia   

16-20 Tahun 5 5% 

21-25 Tahun 49 49% 

26-30 Tahun 29 29% 

31-35 Tahun 11 11% 

36-40 Tahun 5 5% 

41-45 Tahun 1 1% 

 TOTAL 100 100% 

Pendidikan Terakhir   

SMA/SMK  74 74% 

S1 26 26% 

TOTAL 100 100% 

Sumber : Data Primer Diolah  

Berdasarkan karaktersistik jenis kelamin, data menunjukkan bahwa 

responden laki-laki lebih banyak dari pada responden perempuan. Respoden laki-

laki sebesar 61%, sedangkan responden perempuan sebesar 39%. 

Kemudian, berdasarkan karakteristik usia, responden yang berada di 

kelompok usia 21 – 25 tahun sebesar 49%. Selanjutnya, berdasarkan pendidikan 

terakhir menunjukkan bahwa mayoritas responden yang merupakan lulusan SMA 

sebesar 74%. 

 

Hasil Penelitian 

Penggunaan statistik deskriptif adalah untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan data yang telah terkumpul apa adanya tanpa memaparkan 

kesimpulan (Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini, mendiskripsikan atau 

menggambarkan data dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dan standart 

deviasi sehingga dapat digategorikan menurut interval yang ada (lihat Tabel 2.). 

Berikut adalah data yang diperoleh: 
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Tabel 5 

Statistik Deskriptif 

Variabel Rata –rata  Standart Deviasi 

 Nilai Kategori  

Kinerja Karyawan 4,13 Tinggi 0,467 

Pelatihan Kerja 4,10 Tinggi 0,513 

Disiplin Kerja 4,39 Sangat Tinggi 0,598 

Motivasi Kerja 4,18 Tinggi 0,593 

Sumber : Data Primer Diolah  

Dari jawaban responden yang ada, dapat dilihat bahwa kinerja karyawan, 

motivasi kerja, dan pelatihan kerja, nilai rata-ratanya tergolong dalam kategori 

tinggi. Dengan nilai rata-rata yang tergolong kategori tinggi, artinya mayoritas 

responden menjawab setiap pertanyaan pada poin setuju dan sangat setuju terlebih 

pada variabel disiplin kerja. Jika dilihat dari standart deviasi yang dekat dengan 

nol, jawaban dari responden relatif sama atau kurang bervariasi.  

 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Dalam bukunya Ghozali (2013), memaparkan bahwa Uji Normalitas 

digunakan untuk melihat pengganggu atau residual terdistribusi normal. Penelitian 

dilakukan dengan memakai Kolmogorov Smirnov Test dimana hasil uji akan 

berupa angka sehingga analisis yang dipaparkan bukan hanya berdasarkan asumsi 

pribadi. Data dikatakan normal bila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 

0,05. Hasil Kolmogorov Smirnov Test yaitu sebagai berikut: 

Tabel 6 

Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized Residual Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,680  

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,745 Terdistribusi Normal 

Sumber : Data Primer Diolah  

Dari hasil Kolmogorov Smirnov Test dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) yaitu 0,680 atau lebih besar dari 0,05. Hal tesebut menunjukkan data yang 

sudah terkumpul terdistibusi secara normal. 
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Uji Linearitas  

Uji Linearitas dilakukan untuk melihat benar atau tidaknya model penelitian  

(Ghozali, 2016). Data yang diperoleh dianggap baik atau menunjukkan model 

penelitian yang sudah benar ketika hasil uji memperoleh nilai Deviation from 

Linearity lebih dari Sig. 0,05, yang berarti model penelitian yang digunakan sudah 

benar atau memiliki hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7 

Hasil Uji Linear 

Variabel Sig. Keterangan 

Pelatihan Kerja → Kinerja Karyawan 0,786 Linear 

Disiplin Kerja   → Kinerja Karyawan 0,999 Linear 

Motivasi Kerja  → Kinerja Karyawan 0,087 Linear 

Sumber : Data Primer Diolah  

Dari hasil uji pada Tabel 7, menunjukkan variabel pelatihan kerja (X1), 

disiplin kerja (X2), dan motivasi kerja (X3) memiliki hubungan yang linear 

terhadap variabel kinerja karyawan (Y). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai Sig. 

setiap variabel lebih dari 0,05. 

Uji Multikolinearitas 

Menurut Gujarati (2003), fungsi dari Uji Multikolinearitas adalah untuk 

mengetahui kolerasi atau hubungan yang signifikan antara variabel independent 

dalam model regresi linear berganda. Hal tersebut dilihat dari nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 

10, maka variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian, 

berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel ... menunjukkan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara variabel independent dalam model regresi 

linear berganda. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas:  

Tabel 8 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel VIF Keterangan 

Pelatihan Kerja 1,042 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Disiplin Kerja 1,069 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Motivasi Kerja 1,088 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber : Data Primer Diolah  

 



 

20 
 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya 

(Ghozali, 2013). Hasil uji dikatakan baik atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

ketika nilai yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas, 

dapat dilihat pada Tabel 9, nilai Sig. nilai variabel pelatihan kerja (X1), disiplin 

kerja (X2), dan motivasi kerja (X3) tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai 

Sig. lebih besar dari 0,05. Berikut merupakah hasil uji heteroskedastisitas: 

Tabel 9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Keterangan 

Pelatihan Kerja  0,842 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas  

Disiplin Kerja    0,957 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Motivasi Kerja   0,836 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber : Data Primer Diolah  

 

Pengujian Hipotesis 

Uji Regresi Linear Berganda 

Pada Uji Regresi Linear Berganda, dilakukan pengujian secara parsial (uji t). 

Hasil uji dikatakan memiliki pengaruh secara pasial ketika nilai yang diperoleh 

lebih kecil dari 0,05. Berikut merupakan hasil uji t:  

Tabel 10 

Hasil Uji Hipotesis 

Pengaruh B F/t Sig. R Square 
Standardized 

Coefficients 
Keterangan 

Parsial        

Constant 8,317 5,583 0,000    

Pelatihan Kerja -0,025 -0,432 0,667  -0,041 Tidak 

Berpengaruh 

Disiplin Kerja 0,067 0,920 0,360  0,089 Tidak 

Berpengaruh 

Motivasi Kerja  0,161 3,705 0,000  0,363 Berpengaruh 

Positif 

Sumber : Data Primer Diolah  

Dari tabel hasil uji hipotesis, terdapat informasi tentang ada atau tidaknya 

pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat. Hasil uji t atau parsial 
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menunjukkan variabel motivasi kerja yang berpengaruh positif. Uji t dilihat dari 

nilai Sig. dimana hanya variabel motivasi kerja yang nilainya kurang dari 0,05 

(0,000). Varibel motivasi kerja memiliki nilai Beta yaitu 0,161, yang artinya jika 

motivasi kerja mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja karyawan 

mengalami peningkatan sebesar 0,161 atau 16,1%. Selain itu, motivasi kerja 

merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan 

dengan melihat nilai dari Standardize Coefficient yaitu, 0,363.  

Selain itu, variabel pelatihan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Dapat dilihat dari nilai Beta -0,025 yang artinya jika pelatihan kerja 

mengalami peningkatan satu satuan, maka kinerja karyawan akan mengalami 

penurunan sebesar 0,025 atau 2,5%. Kemudian jika dilihat dari nilai Sig. (0,667) 

lebih besar dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa hipotesis untuk pelatihan kerja 

(H1) ditolak.  

Hasil uji untuk variabel disiplin kerja tidak mendukung hipotesis yang telah 

dipaparkan (H2: Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan), 

dimana hasil uji menunjukkan disiplin kerja tidak mempengaruhi kinerja 

karyawan dengan nilai Sig. 0,360 yang lebih besar dari 0,05. Namun pada model 

penelitian ini, ditemukan bahwa variabel disiplin kerja memberikan pengaruh 

terhadap kinerja karyawan sebesar 0,067 atau 6,7%. Persamaannya adalah sebagai 

berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Y = 8,317 + (-0,025) + 0,067 + 0,161 + e 

Y = 8,317 + 0,203 + e 

Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa bila tidak ada pengaruh lain, 

seorang karyawan akan memiliki kinerja sebesar 8,317. Adanya pengaruh dari 

variabel independen dapat meningkatkan kinerja, dimana dalam penelitian ini 

variabel pelatihan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja dapat meningkatkan 

kinerja karyawan sebesar satu satuan, yaitu 0,203 atau 20,3%.  

   

Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel 

dependen, maka digunakan Koefisiensi Determinasi (Ghozali, 2016). Hal tersebut 
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dapat dilihat dari nilai R Square yang diperoleh. Lihat pada (Tabel 10) bahwa nilai 

R Square yaitu 0,151 atau 15,1%. Maka dapat dikatakan bahwa variabel kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh variabel pelatihan kerja, disiplin kerja, dan motivasi 

kerja sebesar 15,1%. Kemudian sisanya (100% - 15.1% = 84,9%) , yaitu 84,9% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.  

 

 

PEMBAHASAN 

Hasil dari jawaban 100 responden menunjukkan bahwa H1 ditolak. Hasil uji 

menunjukkan pelatihan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, terkhusus 

di Grand Artos Hotel & Convention Magelang. Hal tersebut tidak mendukung 

penelitian sebelumnya seperti Pratama & Wismar’ein (2018), Mangkunegara & 

Waris (2015), dan Guan & Frenkel (2019), yang menemukan bahwa pelatihan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja. Namun hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati et al., (2020), dengan hasil 

pelatihan tidak berpengaruh terhadap kinerja. Pada penelitian ini, responden 

mungkin saja merasa bahwa kegiatan pelatihan yang diberikan belum 

memberikan dampak yang berarti.  

Selain pelatihan kerja, responden juga merasa bahwa disiplin kerja tidak 

mempengaruhi kinerja karyawan. Artinya, hipotesis yang telah dipaparkan ditolak 

atau tidak mendukung penelitian sebelumnya seperti Qurbani et al. (2020), 

Susanto (2019), dan Husain (2018). Dalam penelitian-penelitian terdahulu 

ditemukan bahwa disiplin kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja 

karyawan, dimana dapat menciptakan rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Moureen Bawelle & Sepang, (2016), bahwa disiplin kerja tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Responden merasa bahwa disiplin kerja 

tidak serta merta berpengaruh pada kinerja karyawan.  

Berbeda dari hasil variabel bebas yang sudah dijabarkan, motivasi kerja pada 

penelitian ini berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan. Responden 

merasa bahwa, dorongan psikologis secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

perilaku karyawan dalammenghadapi suatu masalah (George & Jones, 2005). Hal 
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ini mendukung penelitian sebelumnya seperti George & Jones (2005) dan 

Rachmawati (2017). Jika dilihat dari statistik deskriptif, rata-rata terendah untuk 

motivasi kerja adalah pada poin terkait lingkungan kerja yang tidak mendukung. 

Sedangkan, rata-rata tertinggi adalah poin yang menyatakan bahwa responden 

selalu serius dalam menyelesaikan pekerjaanya.  

 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Hasil dari tahapan-tahapan penelitian menyimpulkan bahwa pelatihan kerja 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, disiplin kerja tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan, dan motivasi kerja mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap kinerja karyawan. Namun, penelitian ini tidak terlepas dari 

keterbatasan yang dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien 

determinasi pelatihan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja hanya memberikan 

pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 15,1%. Artinya, sebesar 84,9% 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh variabel lain secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Saran yang bisa diberikan untuk penelitian berikutnya adalah (1) 

Memasukkan variabel yang berbeda, yang mungkinkan dapat mempengaruhi 

kinerja seperti kesejahteraan karyawan, kepuasan kerja, kepemimpinan, loyalitas 

dan lain sebagainya; (2) Menambah jumlah responden yang lebih beragam 

(bekerja di berbagai macam industri) agar mendapatkan jawaban yang lebih 

bervariasi; dan (3) Menggunakan indikator lain untuk menguji variabel pelatihan 

kerja dan disiplin kerja, yang mungkin saja bisa memberikan hasil yang berbeda. 

Atas hasil analisis yang telah dipaparkan dan tanpa mengurangi rasa hormat, 

peneliti menyarankan Grand Artos Hotel & Convention untuk memberikan 

pelatihan kerja yang sesuai. Hal tersebut mengacu pada hasil uji linear berganda 

yang menunjukkan bahwa pelatihan kerja memberikan pengaruh sebesar -0,025 

atau dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Kemudian, jika dilihat melalui data statistik deskriptif pertanyaan mengenai 

indikator evaluasi pelatihan memiliki rata-rata rendah yaitu 4,45 (lihat lampiran). 

Untuk rata-rata indikator materi pelatihan memiliki nilai 4,52, materi pelatihan 

4,59, dan kesesuaian peserta 4,59. 
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Dari indikator yang ada, penelitian ini menyarankan Grand Artos Hotel & 

Convention untuk berfokus pada evaluasi setelah dilakukan pelatihan kerja. 

Dengan dilakukannya evaluasi maka perusahaan dapat menilai tingkat efektifitas 

pelatihan kerja dengan mempertimbangkan nilai akhir. Kemudian, indikator 

pelatihan kerja yang memiliki rata-rata kedua terendah pada penelitian ini adalah 

materi pelatihan. Responden merasa bahwa materi pelatihan belum sesuai dengan 

kebutuhan atau pengetahuan yang dibutuhkan karyawan, sehingga Grand Artos 

Hotel & Convention dapat mempertimbangkan untuk memberikan materi dengan 

tepat sesuai kebutuhan dan jabatan. Hal tersebut diharapkan dapat membantu 

meningkatkan kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaannya sehingga 

mendapatkan hasil kinerja yang optimal. 
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