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ABSTRAK 

Mei Linda, Sabrina Putri. 2019. Pengaruh Etika dan Pelatihan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo. Skripsi. 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Yunaita Rahmawati, 

M.Si., Ak. 
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Kinerja menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson adalah apa yang 

dilakukan atau  tidak yang dilakukan. Hal ini, kinerja merupakan sesuatu yang 

secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasikan. Pada kinerja seorang 

karyawan menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson menyatakan bahwa tiga 

faktor utama yang mempengaruhi kinerja yaitu kemampuan individu untuk 

melakukan pekerjaan tersebut (bakat, minat dan faktor pribadi), tingkat usaha 

yang dicurahkan (motivasi, etika, kehadiran dan rancangan tugas) dan dukungan 

organisasi (pelatihan dan pengembangan, peralatan dan teknologi, standar kinerja, 

manajemen dan rekan kerja). Karyawan yang memiliki etika baik dan 

mendapatkan suatu pelatihan di tempat kerja seharusnya dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. Di PT. Giat Bersama Usaha, beberapa karyawan memiliki etika 

yang bagus hasil kinerjanya tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Hasil 

pelatihan yang dilakukan di PT. Giat Bersama Usaha  menyatakan bahwa ada 

beberapa karyawan yang cepat tanggap dengan instruksi yang diberikan dan ada 

beberapa karyawan yang kurang tanggap dengan instruksi yang diberikan 

sehingga mereka bekerja sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa melihat 

instruksi dan kualitas hasil produksi yang sudah distandartkan oleh perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh etika terhadap 

kinerja karyawan di PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo. (2) Pengaruh pelatihan 

kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo.(3) 

Pengaruh etika dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha Ponorogo. Penelitian ini dirancang menggunakan metode 

kuantitatif dengan jumlah sampel 33 responden yaitu semua karyawan PT. Giat 

Bersama Usaha, penelitian dengan menggunakan sampel jenuh karena memiliki 

jumlah sampel yang relatif kecil  sehingga semua populasi dijadikan sampel. Serta 

menggunakan analisis regresi linier berganda, instrumen pengumpulan data yang 

digunakan adalah angket dan wawancara.  
Adapun  hasil penelitian adalah (1) Terdapat pengaruh antara etika 

terhadap kinerja karyawan di PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo dengan  nilai 

thitung > ttabel yaitu 10,606 > 2.042. (2) Terdapat pengaruh antara pelatihan kerja 

dengan kinerja karyawan di PT. Giat Bersama Usaha Ponorogo dengan nilai nilai 

thitung > ttabel yaitu 17,027 > 2.024. (3) Terdapat pengaruh secara simultan 

antaraetika dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Giat Bersama 

Usaha Ponorogo, dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05 dengan koefisien 

determinasi (R Square) sebesar 91,2% dan sisanya 8% dipengaruhi oleh faktor 

lain selain etika dan pelatihan kerja yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kinerja menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson adalah apa 

yang dilakukan atau  tidak yang dilakukan.
1
 Hal ini, kinerja merupakan 

sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasikan. Pada 

kinerja seorang karyawan menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson 

menyatakan bahwa tiga faktor utama yang mempengaruhi kinerja yaitu 

kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan tersebut (bakat, minat 

dan faktor pribadi), tingkat usaha yang dicurahkan (motivasi, etika, 

kehadiran dan rancangan tugas) dan dukungan organisasi (pelatihan dan 

pengembangan, peralatan dan teknologi, standar kinerja, manajemen dan 

rekan kerja).
2
 Dari pernyataan teori  tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

apa bila seseorang memiliki etika yang baik dan mendapatkan suatu 

pelatihan di tempat kerja maka kinerja karyawan akan meningkat.  

Dalam kinerja karyawan yang baik maka perlu adanya etika dan 

pelatihan kerja kepada karyawan agar hasil kinerja yang dicapai sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Etika menurut Bertens adalah 

nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang 

atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Ada 3 pendekatan 

                                                           
1
 Robet L. Malthis dan John H. Jackson, Human Resources Management terjemahan Jimmy 

Sadeli dan Bayu Prawira Hei (Jakarta: Salemba Empat,2002), 78. 
2
 Robert L. Mathis and John H. Jackson,  Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 10 

Terjemah Diana Angelica (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 113-114.   

1 
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etika adalah ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral yaitu: etika 

deskriptif, etika normatif dan metaetika.
3
  

Dengan suatu pelatihan kerja bagi karyawan bertujuan untuk 

memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. Menurut Rae, pelatihan adalah suatu usaha untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Ada lima tolak ukur 

yang dijadikan dimensi pelatihan kerja yaitu: isi pelatihan, metode 

pelatihan, sikap dan keterampilan instruktur, lama waktu pelatihan dan 

fasilitas pelatihan. 
4
  Pelatihan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, hal ini dinyatakan oleh  oleh Harrison “learning through 

training is said to be a key factor in increasing employees performance, 

achieving corporate goals and also influencing the performance of the 

organization”.
5
 

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi 

(manufaktur) mainan anak-anak usia 1 tahun sampai dengan 5 tahun di 

Ponorogo  adalah PT. Giat Bersama Usaha atau lebih dikenal dengan 

Beezy Board  yang beralamatkan di  jalan Barito No 8B  Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo.  Saat ini,  PT. Giat Bersama Usaha 

memiliki 33 karyawan dengan pembagian bidang yang berbeda-beda, 

                                                           
3
  K. Bertens, Etika (Yogyakarta:  PT. Kanisius,2013), 5. 

4
 Herman Sofyandi, Manajemen Sumber Daya Manusia  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 

113. 
5
 Janes O. Samwel, Impact of Employee Training on Organizational Performance – Case 

Study of Drilling Companies in Geita, Shinyanga and Mara Regions in Tanzania, International 

Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR) Volume 6, Issue 1, January 2018, 38. 
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antara lain bagian produksi , bagian packaging, bagian cat kayu, bagian 

cutting dan bagian administrasi dan keuangan. Kegunaan mainan beezy 

board itu sendiri yaitu untuk menstimulasi indra penglihatan, 

pendengaran, perabaan untuk melatih anak-anak untuk belajar serta 

bermain yang baik dan aman.  

Bahan utama pembuatan beezy board itu sendiri adalah kayu pinus 

(solid wood) tergolong jenis kayu yang bisa bertahan lama dan tidak 

mudah lapuk jika terkena air. Dan cat yang digunakan adalah cat 

waterbased yang tidak berbau.  Yang sebelumnya ibu  Ika Ratna Dewi 

selaku direktur PT. Giat Bersama Usaha,  terlebih dahulu konsultasi 

dengan dokter spesialis anak terkait bahan-bahan yang akan digunakan, 

agar aman dipakai untuk anak-anak untuk bermain. Dengan alasan, pada 

dasarnya anak itu cerdas dan merupakan plagiator ulang. Mereka memiliki 

rasa ingin tahu yang besar dengan benda apa yang dilihat serta 

dipegangnya dan apa yang dikatakan orang tuanya mereka akan meniru. 
6
 

Selama ini PT. Giat Bersama Usaha selalu melakukan briefing pagi 

sebelum pekerjaan dimulai dan briefing sore ketika perkerjaan sudah 

selesai. Dalam briefing tersebut diberi arahan terkait kinerja yang akan 

dilakukan karyawan dalam kesehariannya. Berapa target hasil produksi 

yang akan dicapai. Akan tetapi pada pelaksanaan bazar pada 17 Desember 

tahun 2018 , yang diadakan di Jakarta kurang memenuhi target di diawal 

bulan November. Pada jumlah  bezzy board semua ukuran ditotal kurang 

                                                           
6
 “Ika Ratna Dewi, Wawancara,  9 November 2018”.  
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352, bezzy cube tipe A kurang 112, tipe B 96, tipe C kurang 134, tipe D 

kurang 93, sehingga karyawan di PT. Giat Bersama Usaha diwajibkan 

untuk memenuhi target tersebut tanpa terkecuali karena PT. Giat Bersama 

Usaha sudah memberikan kelonggaran waktu yang panjang yaitu kurang 

lebih 2 bulan, hal ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan 

waktu yang diberikan. Karena ada karyawan disana yang kurang memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Dan ada beberapa karyawan yang 

kurang terampil dan ahli dalam memproduksi mainan. Hal ini bisa di lihat 

dari keseharian disana, hasil produksi bezzy board untuk pesanan 

konsumen pasti ada yang cacat di item karena mereka kurang teliti dalam 

memilih item untuk dipasang di beezy board. Sehingga membuat 

karyawan kerja dua kali untuk memperbaiki  item yang cacat. 
7
 

Hal ini penerapan etika yang dilakukan di PT. Giat Bersama Usaha 

dalam kesehariannya dalam tutur sapaan kepada teman maupun kepada 

atasan selalu berucap selamat pagi ketika bertemu di tempat kerja, saling 

membantu tugas serta tanggung jawab karyawan yang membutuhkan 

bantuan dan menerapkan kerja tepat waktu (hadirnya karyawan dan hasil 

produksi di PT. Giat Bersama Usaha). Sesuai dengan peraturan tata tertib 

kerja pada nomer 1 dan 2 tahun 2016, nomer 1 yang berbunyi “karyawan 

wajib berpakaian rapi,  sopan santun dalam berbicara dan bertanggung 

jawab atas pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku” 

dan nomer 2 yang berbunyi “karyawan dilarang mendengarkan musik 

                                                           
7
 Ibid.,  



5 
 

melalui earphone dan mengobrol yang bukan masalah pekerjaan saat jam 

kerja berlangsung”. Akan tetapi selama jam bekerja berlangsung ada 

karyawan yang mengobrol mengenai masalah pribadi yang seharusnya 

tidak dibicarakan saat jam kerja berlangsung,
8
 melimpahkan pekerjaan dan 

tanggung jawab kepada karyawan lain dan ada beberapa karyawan yang 

datang bekerja tidak tepat waktu. Akibatnya sering terjadi permasalahan-

permasalan kecil maupun besar yang terjadi antara rekan kerja dan 

karyawan dituntut untuk beretika dengan sebaik mungkin agar hubungan 

sesama rekan kerja menjadi harmonis. Dari beberapa karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha, ada beberapa karyawan yang kurang memiliki etika yang 

bagus menghasilkan kinerja yang kurang bagus dan beberapa karyawan 

memiliki etika yang bagus hasil kinerjanya tidak sesuai dengan keinginan 

perusahaan. 
9
  

Dalam melakukan pelatihan kerja yang dijalankan oleh PT. Giat 

Bersama Usaha menggunakan metode pelatihan on the job training. 

Pengertian dari on the job training adalah melatih seseorang untuk 

mempelajari pekerjaan sambil mengerjakan atau pelatihan ini diberikan 

saat karyawan bekerja sehingga dapat memperoleh umpan balik secara 

langsung dari pelatihannya. Jadi manajemen bagian bidang masing-masing 

memberikan arahan dan contoh dalam mengerjakan tugasnya kepada ketua 

bidang dan karyawan masing-masing bidang saat briefing pagi dan saat 

kerja dilapangan kepada karyawan yang dirasa kurang mampu atau masih 

                                                           
8
  “Ria Ariyanti, Wawancara, 8 November 2018” . 

9
  “Eko Suryanto, Wawancara, 2 November 2018”.  
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bingung dengan langkah apa yang harus dikerjakan. Dan karyawan yang 

sudah senior atau menguasai tentang pekerjaannya membimbing karyawan 

yang masih junior atau karyawan yang masih kurang kemampuannya. 

Hasil dari pelatihan kerja yang dilakukan, ada beberapa karyawan yang 

cepat tanggap dengan intruksi dan pelatihan yang diberikan dan ada 

beberapa karyawan yang kurang tanggap dengan instruksi  dan pelatihan 

yang diberikan sehingga karyawan tersebut bekerja sesuai dengan 

keinginannya sendiri tanpa melihat intruksi dan kualitas hasil produksi 

yang sudah distandartkan oleh perusahaan. Jadi hasil yang di targetkan 

belum memenuhi keinginan perusahaan.
10

 

. Penelitian terdahulu yang menganalisis terkait tentang variabel 

etika, pelatihan kerja dan kinerja karyawan yaitu pertama, penelitian 

terdahulu yang  terkait tentang variabel etika berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan yang dilakukan oleh Desry Gerungan, Silvya Mandey, Mac 

Donald Walangitan dengan judul “Pengaruh Etika Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Area Manado”. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, pengaruh etika 

terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) Area Manado sebesar  

32,5 %  dan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 

PLN (Persero) area Manado sebesar  36,1 %. Dan etika dan disiplin kerja 

                                                           
10

  “Jemmy Herdyanto, Wawancara, 9 November 2018”.  
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secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT.PLN 

(Persero) sebesar 70 %. 
11

 

Penelitian terdahulu yang terkait tentang variabel pelatihan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan yaitu penelitian yang  dilakukan 

oleh Raka Wicaksana pada tahun 2017 dengan  judul “Pengaruh Pelatihan 

Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia 

(PERSERO) Kantor Cabang Boyolali”. Hasil dari penelitian tersebut  

menunjukkan bahwa pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan 

di PT. Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Boyolali sebesar 93,3 % 

dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Pos 

Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Boyolali sebesar  78,2 %. Dan 

pelatihan kerja dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan di PT. Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang 

Boyolali sebesar 32,6 %.
12

 

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu menyatakan bahwa ada 

perbedaan jumlah sampel, tempat penelitian, waktu penelitian dan 

penelitian ini berfokus pada variabel etika, pelatihan kerja dan kinerja 

karyawan. Sehingga perlu untuk menguji pengaruh etika dan pelatihan 

kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan dari uraian diatas dan survei 

pendahuluan saat magang di PT. Giat Bersama Usaha, peneliti 

                                                           
11

  Desry Gerungan, Silvya Mandey, Mac Donald Walangitan, “Pengaruh Etika Dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Area Manado,” JurnaL EMBA, vol. 

5, No.2, (Universitas Sam Ratulangi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen,2017), 

1607-1617. 
12

 Raka Wicaksana, “Pengaruh Pelatihan Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja 

Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Boyolali,” Skripsi (Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta,2017), 1. 
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menemukan bahwa terjadi perbedaan teori kinerja karyawan dengan hasil 

observasi dan wawancara di PT. Giat Bersama Usaha. Sehingga 

menimbulkan kesenjangan antara teori dengan fakta yang terkait dengan 

kinerja karyawan di PT. Giat Bersama Usaha. Dari penjelasan yang telah 

dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti dengan judul 

“Pengaruh Etika dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Giat Bersama Usaha Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. 

B. Rumusan masalah 

Rumusan masalah ini adalah  

1. Apakah etika berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha  Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ? 

2. Apakah pelatihan kerja berpengaruh  terhadap kinerja karyawan di PT. 

Giat Bersama Usaha  Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ? 

3. Apakah etika dan pelatihan kerja berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja karyawan di PT. Giat Bersama Usaha Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo?  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah  

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

Giat Besama Usaha Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. Giat Bersama Usaha Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh etika dan pelatihan kerja secara simultan 

(bersama-sama) terhadap kinerja karyawan di PT. Giat Bersama 

Usaha Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini lakukan agar bermanfaat dan berguna bagi : 

1. Bagi PT. Giat Bersama Usaha 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi PT. 

Giat Bersama Usaha yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

terhadap pengelolaan sumber daya manusia serta segala kebijakan 

yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek sumber daya manusia 

yang baik.  

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri  Ponorogo 

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi bagi 

mahasiswa Instintut Agama Islam Negeri  Ponorogo untuk penelitian 

diwaktu yang akan datang dan menambah khasanah pustaka mengenai 

etika, pelatihan kerja dan kinerja karyawan . 

3. Bagi penulis 

Kegiatan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

yang bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dalam bekerja dikemudian 

hari. 

E. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pemahaman serta pembahasan, penelitian ini 

bisa disajikan secara sistematis, peneliti menyusun kedalam lima bab yang 
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akan berkelanjutan dan berhubungan antara satu dengan lainnya. Lima bab 

tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum untuk 

memberi pola pemikiran bagi seluruh skripsi. Yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan.  

BAB II .Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir 

Dan Hipotesis. Pada bab ini, dijelaskan variabel-variabel yang akan diteliti 

meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan  

hipotesis.  

BAB III. Metode Penelitian pada bab ini akan dijelaskan tentang 

rancangan penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode pengelolaan dan analisis data. 

BAB IV. Hasil Penelitian pada bab ini berisikan tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, yang terdiri dari sejarah berdirinya PT. Giat 

Bersama Usaha Ponorogo, visi dan misi perusahaan ,struktur organisasi 

perusahaan, Job deskripsi pekerjaan, jenis produk yang diproduksi di 

perusahaan. Dan selanjutnya akan membahas mengenai pengujian 

instrumen, pengujian deskripsi data, pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V. Penutup bab ini berfungsi untuk mempermudah para 

pembaca dalam mengambil inti dari skripsi dan berisi tentang kesimpulan 

dan saran.   
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU,  

KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori  

1. Kinerja Karyawan 

a. Kinerja 

Secara epistimologi kinerja berasal dari kata performance yang 

berarti prestasi kerja. Kinerja menurut Robert L. Mathis dan John H 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan.
1
 Pada kinerja 

seorang karyawan menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson 

menyatakan tiga faktor utama yang mempengaruhi kinerja yaitu 

kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan tersebut (bakat,minat 

dan faktor pribadi), tingkat usaha yang dicurahkan (motivasi, etika, 

kehadiran dan rancangan tugas) dan dukungan organisasi (pelatihan dan 

pengembangan, peralatan dan teknologi, standar kinerja, manajemen 

dan rekan kerja).
2
 

b. Karyawan  

Menurut Hasibuan, berpendapat bahwa karyawan adalah orang 

penjual jasa, baik pikiran atau tenaga dan mendapat kompensasi yang 

besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan menurut Subri, 

karyawan adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau 

                                                           
1
 Robet L. Malthis dan John H. Jackson, Human Resources Management terjemahan Jimmy 

Sadeli dan Bayu Prawira, 78. 
2
 Robert L. Mathis and John H. Jackson,  Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 10 

Terjemah Diana Angelica, 113-114.   

11 
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jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi 

barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika 

mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
3
 

c. Jenis - Jenis Karyawan 

Jika dikelompokkan berdasarkan statusnya, karyawan dalam 

perushaan dapat dibagi menjadi dua jenis kelompok karyawan yaitu : 

1. Karyawan Tetap 

Karyawan tetap merupakan karyawan yang telah memiliki 

kontrak atau perjanjian  kerja dengan perusahaan dalam jangka 

waktu yang tidak di tetapkan (permanen). Karyawan tetap biasanya 

cenderung memiliki hak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 

karyawan tidak tetap. Selain itu, karyawan tetap juga cenderung 

lebih aman (dalam hal kepastian lapangan pekerjaan) dibandingkan 

dengan karyawan tidak tetap. 

2. Karyawan Tidak Tetap 

Karyawan tidak tetap merupakan karyawan yang hanya 

dipekerjakan ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja 

tambahan saja. Karyawan tidak tetap biasanya dapat diberhentikan 

sewaktu-waktu oleh perusahaan ketika perusahaan sudah tidak 

membutuhkan tenaga tambahan lagi. Jika dibandingkan dengan 

karyawan tetap, karyawan tidak tetap cenderung memiliki hak yang 

                                                           
3
  Fanny Anggriawan, Gaya Komunikasi Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Karyawan 

Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Area Pelananan di Samarinda, Jurnal Vol. 

4.2017. 
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jauh lebih sedikit tidak aman (dalam hal kepastian lapangan 

pekerjaan).
4
 

d. Indikator kinerja karyawan   

Ada beberapa kriteria untuk mengukur kinerja karyawan menurut 

Robert L. Mathis dan John H. Jackson yaitu : 

1. Kualitas uotput terkait dengan proses atau hasil mendekati 

sempurna / ideal dalam memenuhi maksud dan tujuan. 

2. Kuantitas output terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang 

dihasilkan. 

3. Jangka waktu output terkait dengan waktu yang diperlukan dalam 

menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk. 

4.  Kehadiran ditempat kerja terkait dengan kehadiran suatu karyawan 

dalam bekerja.  

5. Sikap kooperatif 
5
 

2. Etika  

Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani 

“ethos” dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti : tempat tinggal 

yang biasa, padang rumput, kandang, habitat, kebiasaan, adat, akhlak, 

watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) 

artinya: adat kebiasaan. Dari arti terakhir ini menjad latar belakang bagi 

terbentuknya istilah “etika” oleh filsuf Yunani besar Aristoteles (384-322 

                                                           
4
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-karyawan-dan-jenis-jenis-karyawan-di-

perusahaan/, (diakses pada tanggal 23 Juli 2019, jam 07.30) 
5
  Robet L. Malthis dan John H. Jackson, Human Resources Management terjemahan Jimmy 

Sadeli dan Bayu Prawira, 78. 

 

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-karyawan-dan-jenis-jenis-karyawan-di-perusahaan/
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-karyawan-dan-jenis-jenis-karyawan-di-perusahaan/
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SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi “etika”  

berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat 

istiadat.
6
   

Menurut Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral 

yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam 

mengatur tingkah lakunya.
7
 Etika kerja adalah aturan normatif yang 

mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman 

bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam 

perusahaan.
8
 Hal ini menurut Bertens, etika dibagi menjadi 3 pendekatan 

untuk merumuskan bahwa etika adalah ilmu yang menyelidiki tingkah 

laku moral,  yaitu : 

a. Etika deskriptif : etika yang melukiskan tingkah laku moral dalam 

arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik 

dan buruk, tentang tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau yang 

tidak diperbolehkan.  

b. Etika normatif : etika yang menilai berbagai sikap dan perilaku yang 

dimiliki oleh manusia atau yang seharusnya dimiliki oleh manusia. 

Etika normatif bertujuan untuk merumuskan prinsip-prinsip etis yang 

dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat 

digunakan dalam praktek.  

                                                           
6
  K. Bertens, Etika, 3-4. 

7
  Ibid., 5. 

8
 Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan (Yogyakarta: 

Pustaka Yustisia,2011), 487- 488. 
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c. Metaetika : cabang dari ilmu etika yang berusaha untuk memahami 

perilaku etis manusia. Awalan meta (dari bahasa Yunani) 

mempunyai arti “melebihi”, “melampaui”. Istilah ini diciptakan 

untuk menunjukkan bahwa yang dibahas bukan moralitas secara 

langsung, melainkan ucapan-ucapan kita dibidang moralitas. 

Metaetika bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis,  

yaitu pada taraf “bahasa etis” atau bahasa yang digunakan di bidang 

moral.  
9
 

3. Pelatihan Kerja 

a. Pengertian Pelatihan Kerja  

Menurut Rae, pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya lebih efektif dan efisien.
10

 Menurut Pasal 1 ayat 9 

Undang-Undang no.13 tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan 

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.
11

  

b. Tujuan Pelatihan Kerja  

1. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja. 

                                                           
9
 K. Bertens, Etika, 13-16. 

10
 Herman Sofyandi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 

113. 
11

 Hasan Basri dan A. Rusdiana, Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (Bandung: CV. 

Pustaka Setia,2015), 161. 
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3. Meningkatkan kualitas kerja. 

4. Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia. 

5. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. 

6. Meningkatkan rangsangan agar karyawan mampu berprestasi 

secara maksimal. 

7. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 

8. Menghindarkan keusangan (obsolescence). 

9. Meningkatkan perkembangan karyawan.
12

 

c. Langkah - Langkah Program Pelatihan Kerja 

Menurut Dessler, program pelatihan kerja terdiri dari lima 

langkah yaitu : 

1. Langkah analisis kebutuhan yaitu mengetahui keterampilan kerja 

spesifik yang dibutuhkan, menganalisa keterampilan dan kebutuhan 

calon yang akan dilatih dan mengembangkan pengetahuan khusus 

yang terukur serta tujuan prestasi. 

2. Merancang instruksi, untuk memutuskan, menyusun dan 

menghasilkan isi program pelatihan, termasuk buku kerja, latihan 

dan aktivitas.  

3. Langkah validasi yaitu program pelatihan dengan menyajikan kepada 

beberapa orang yang bisa mewakili.  

4.  Menerapkan program itu, yaitu melatih karyawan yang ditargetkan. 

                                                           
12

 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Perusahaan (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2016), 45.  
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5. Langkah evaluasi dan tindak lanjut, dimana manajemen menilai 

keberhasilan atau kegagalan program ini.
13

 

d.  Keberhasilan Program Pelatihan Kerja 

Menurut As’ad, keberhasilan suatu program pelatihan 

ditentukan oleh lima komponen yaitu : 

1. Sasaran pelatihan atau pengembangan: setiap pelatihan harus 

mempunyai sasaran yang jelas yang bisa diuraikan kedalam 

perilaku-perilaku yang dapat diamati dan diukur supaya bisa 

diketahui efektivitas dari pelatihan itu sendiri. 

2. Pelatihan (trainer) : pelatihan harus bisa mengajarkan bahan-bahan 

pelatihan dengan metode tertentu sehingga peserta akan memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan sesuai dengan 

sasaran yang ditetapkan. 

3. Bahan-bahan latihan: bahan-bahan latihan harus disusun berdasarkan 

sasaran pelatihan yeng telah ditetapkan.  

4. Metode latihan (termasuk alat bantu): setelah bahan dari latihan 

ditetapkan maka langkah berikutnya adalah menyususn metode 

pelatihan yang tepat. 

5. Peserta (trainee): peserta merupakan komponen yang cukup penting, 

sebab keberhasilan suatu program pelatihan tergantung juga pada 

pesertanya.
14

 

 

                                                           
13

 Al Fadjar Ansory,  Manajemen Sumber Daya Manusia  (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 

2018), 185.   
14

 Ibid.,191. 
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e. Metode - Metode Pelatihan Kerja 

Menurut Wether dan Davis, ada beberapa metode yang dapat 

digunakan oleh suatu perusahaan dalam melaksanakan program 

pelatihan yaitu :
15

 

1. On The Job Tecnique 

a. Job intruction training, dalam metode ini peserta program 

diberikan latihan langsung di tempat pekerjaan yang sebenarnya 

dibawah instruksi seorang trainer, supervisor atau karyawan 

senior yang sudah berpengalaman.    

b. Job rotation, pelatihan dilakukan dengan cara memindahkan 

karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dengan metode 

ini diharapkan para peserta program dapat mengetahui dan 

mengerti tugas masing-masing. 

c. Apprenticeship, di sini karyawan belajar dari karyawan lain yang 

lebih berpengalaman.  

d. Coaching, merupakan metode pelatihan dimana supervisor atau 

manajemen memberikan bimbingan dan contoh atau model 

kepada karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan rutin mereka. 

Metode ini hampir sama dengan apprenticeship tetapi kurang 

formal sebab pelatihan ini dijelaskan lebih sedikit dan 

dilaksanakan bila diperlukan saja dan tidak direncanakan terlebih 

dulu. 

                                                           
15

 Herman Sofyandi, Manajemen Sumber Daya Manusia, 116-119. 
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2. Off The Job Tecnique 

a.  Lecture, metode ini lebih menekankan kepada pemberian teori 

secara lisan dan diorganisasikan secara formal. Metode ini 

digunakan apabila jumlah peserta program pelatihan banyak 

sehingga biaya peserta relatif murah. 

b.  Vidio presentation, metode ini hampir sama dengan pemberian 

kuliah, tetapi dalam metode ini menggunakan film, slide dan 

sebagainya. 

c. Vestibule training, dalam metode ini pelatihan dilaksanakkan 

disuatu tempat yang khusus terpisah dari tempat yang sebenarnya 

dengan menggunakan peralatan yang sama dengan sebenarnya 

sehingga tidak mengganggu jalannya operasional perusahaan. 

d. Role playing, di sini para peserta program diharuskan untuk 

memainkan atau menghayati peran.  

e.  Behaviour modelling, di sini perilaku dipelajari atau dimodifikasi 

melalui observasi terhadap orang lain. Maksudnya program 

pelatihan tidak mlalui pengalaman orang lain. 

f.  Case study, dalam metode ini dipelajari kondisi nyata perusahaan 

selama jangka waktu tertentu dan bagaimana bertindak dalam 

kondisi demikian.  

g.  Simulation, metode ini berusaha menciptakan suatu tempat yang 

serupa dengan keadaan kondisi tempat kerja yang sesungguhnya.  
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h.  Self-study, teknik ini menggunakan modul-modul tertulis, kaset-

kaset rekaman, kaset vidio yang dibagikan kepada para peserta 

pelatihan. 

i.  Programmed learning, merupakan bentuk lain dari metode belajar 

sendiri yang menggunakan bloket-bloket yang berisikan 

pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya dan program-program 

komputer. 

j. Laboratory training, metode ini merupakan suatu bentuk pelatihan 

kelompok yang terutama digunakan untuk mengembangkan 

interpesonal skills.  

f. Indikator Pelatihan Kerja 

Dimensi-dimensi pelatihan yang efektif yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan menurut Rae dapat diukur melalui : 

1. Isi pelatihan, yaitu apakah isi program pelatihan relevan dan sejalan 

dengan kebutuhan pelatihan dan apakah pelatihan tersebut up to 

date.  

2. Metode pelatihan, yaitu apakah metode pelatihan yang diberikan 

sesuai untuk subjek itu dan apakah metode pelatihan tersebut sesuai 

dengan gaya belajar peserta pelatihan.  

4. Sikap dan keterampilan instruktur, yaitu apakah instruktur 

mempunyai sikap dan keterampilan penyampaian yang mendorong 

orang untuk belajar. 
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4. Lama waktu pelatihan, yaitu berapa lama waktu pemberian materi 

pokok yang harus dipelajari dan seberapa cepat tempo peyampaian 

materi tersebut. 

6. Fasilitas pelatihan, yaitu apakah tempat penyelenggaraan pelatihan 

dapat dikendalikan oleh instruktur, apakah relevan dengan jenis 

pelatihan dan apakah makanannya memuaskan.
16

 

B. Penelitian Terdahulu 

Desry Gerungan, Silvya Mandey, Mac Donald Walangitan. Penelitian 

ini dilakukan pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Etika Dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Area Manado. 

Masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah etika 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (PERSERO) Area 

Manado , apakah disiplin kerja mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. 

PLN (PERSERO) Area Manado dan apakah etika dan dsiplin kerja secara 

simultan mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. PLN (PERSERO) Area 

Manado. Banyaknya jumlah populasi yaitu 67 orang. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian tersebut etika dan disiplin kerja secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) area 

Manado. Etika secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

                                                           
16

  Ibid., 119-120. 
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PT.PLN (Persero). Dan disiplin kerja secara parsial berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada PT.PLN (Persero).
17

 

Suryani Yuli Astuti, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018  dengan  

judul Pengaruh Teknologi Informasi, Etika Dan Pengendalian Internal 

Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BPR Syari’ah Karya Mugi 

Sentosa Surabaya. Masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah teknologi informasi  berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

BPR Syari’ah Karya Mugi Sentosa Surabaya , apakah etika mempengaruhi 

kinerja karyawan pada PT. BPR Syari’ah Karya Mugi Sentosa Surabaya , 

apakah pengendalian internal mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. BPR 

Syari’ah Karya Mugi Sentosa Surabaya dan apakah etika, stres dan  

pengalaman kerja secara simultan mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. 

BPR Syari’ah Karya Mugi Sentosa Surabaya. Metode yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 35 

karyawan. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa teknologi 

informasi, etika dan pengendalian internal akuntansi secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan teknologi informasi, etika dan 

                                                           
17

  Desry Gerungan, Silvya Mandey, Mac Donald Walangitan, “Pengaruh Etika Dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Area Manado,” JurnaL EMBA, vol. 

5, No.2, (Universitas Sam Ratulangi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen,2017), 

1607-1617. 
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pengendalian internal akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan.
18

 

Fikria Iswandaniar, penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 

dengan judul Pengaruh Etika, Stres dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT Antraxz Clothing Garment. Masalah dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah etika berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Antraxz Clothing Garment, apakah stres mempengaruhi 

kinerja karyawan pada PT. Antraxz Clothing Garment, apakah pengalaman 

kerja mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. Antraxz Clothing Garment 

dan apakah etika, stres dan  pengalaman kerja secara simultan mempengaruhi 

kinerja karyawan pada PT. Antraxz Clothing Garment. Metode yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan 

sebanyak 35 orang karyawan PT. Antraxz Clohting Garment. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel etika, stres dan pengalaman 

kerja berpengaruh simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Antraxz 

Clothing Garment. Dan variabel etika, stres dan pengalaman kerja 

berpengaruh parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Antraxz Clothing 

Garment. 
19

 

Oktavianus, penelitian ini dilakukan pada tahun 2018  dengan judul 

Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Lingkungan Kerja, dan Pelatihan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan CV. Putra Bintang Api, 

                                                           
18

 Suryani Yuli Astudi, “Pengaruh Teknologi Informasi, Etika Dan Pengendalian Internal 

Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. BPR Syari’ah Karya Mugi Sentosa Surabaya”, 

Skripsi (Lamongan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KH. Ahmad Dahlan, 2018), 93. 
19

   Fikria Iswandaniar, “ Pengaruh Etika, Stres dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT Antraxz Clothing Garment”, Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2016), 1. 
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Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah). Masalah dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Putra Bintang Api, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah , 

apakah Motivasi mempengaruhi kinerja karyawan pada CV. Putra Bintang 

Api, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, apakah pelatihan kerja 

mempengaruhi kinerja karyawan pada CV. Putra Bintang Api, Pangkalan 

Bun, Kalimantan Tengah dan apakah kepemimpinan,  motivasi dan  pelatihan  

kerja secara simultan mempengaruhi kinerja karyawan pada CV. Putra 

Bintang Api, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Teknik analisis yang 

digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Dan  banyaknya sampel yaitu 

seluruh karyawan yang berjumlah 53 orang. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja dan  

pelatihan kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan 

kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan sedangkan pelatihan kerja secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
20

  

Muhammad Andi Prayoga, M. Nursidin, penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2018 dengan  judul Pengaruh Pelatihan Kerja dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan. Masalah dalam  penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT. Mopoli Raya Medan, apakah motivasi kerja mempengaruhi kinerja 

karyawan PT. Mopoli Raya Medan dan apakah pelatihan  kerja dan motivasi 

                                                           
20

 Oktavianus, “Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Lingkungan Kerja, dan Pelatihan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan  (Studi pada Karyawan CV. Putra Bintang Api, Pangkalan Bun, 

Kalimantan Tengah),” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Satana Dharma,2018), 76. 
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kerja secara simultan mempengaruhi kinerja. PT. Mopoli Raya Medan. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Banyaknya responden sejumlah  60 karyawan. Hasil dari penelitian tersebut 

pelatihan kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Mopoli Raya Medan., motivasi kerja secara parsial berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. Mopoli Raya Medan. Dan pelatihan kerja dan insentif 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Mopoli Raya 

Medan
 
.
21

 

Raka Wicaksana penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 dengan 

judul Pengaruh Pelatihan Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Boyolali.  Masalah dalam  

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelatihan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang 

Boyolali, apakah kompensasi mempengaruhi kinerja karyawan PT. Pos 

Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Boyolali dan apakah pelatihan  kerja 

dan kompensasi secara simultan mempengaruhi kinerja. PT. Pos Indonesia 

(PERSERO) Kantor Cabang Boyolali.  Pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini menggunakan alat analisis uji validitas, rebilitas, uji asumsi klasik, regresi 

linier berganda, uji F, uji t dan Koefisien determinasi . Banyaknya sampel 

yang digunakan yaitu 41 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelatihan dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

                                                           
21

Muhammad Andi Prayoga, M. Nursidin, “Pengaruh Pelatihan Kerja dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan,” Skripsi (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra 

Utara, 2018), 216. 
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karyawan dan pelatihan kerja dan kompensasi secara parsial berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan.
22

  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Desry Gerungan, 

Silvya Mandey, 

Mac Donald 

Walangitan, 

(2017). 

“Pengaruh Etika 

Dan Disiplin 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. PLN 

(Persero) Area 

Manado”. 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Variabel etika dan 

disiplin kerja 

secara  parsial 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan pada PT. 

PLN (Persero) area 

Manado. Etika  dan 

disiplin kerja 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

PT.PLN (Persero).  

Menggunakan 

teknik 

analisis 

regresi linier 

berdan da dan 

memiliki  

variabel 

independen 

etika dan 

variabel 

dependen 

kinerja 

karyawan. 

Jumlah 

sampel 67 ,   

waktu dan 

tempat 

penelitian. 

2 Suryani Yuli Analisis Variabel teknologi Menggunakan Jumlah 

                                                           
22

  Raka Wicaksana, “Pengaruh Pelatihan Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja 

Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Boyolali,” Skripsi (Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta,2017), 1. 
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Astuti, (2018). 

“Pengaruh 

Teknologi 

Informasi, Etika 

Dan Pengendalian 

Internal 

Akuntansi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. BPR Syari’ah 

Karya Mugi 

Sentosa 

Surabaya”. 

regresi 

linier 

berganda. 

informasi, etika 

dan pengendalian 

internal akuntansi 

secara parsial 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan dan 

teknologi 

informasi, etika 

dan pengendalian 

internal akuntansi 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. 

teknik 

analisis 

regresi linier 

berganda dan 

memiliki  

variabel 

independen 

etika dan 

variabel 

dependen 

kinerja 

karyawan. 

sampel 35, 

jumlah 

variabel 

independen 

ada 3, 

waktu dan 

tempat 

penelitian. 

3 Fikria 

Iswandaniar, 

(2016). 

“Pengaruh Etika, 

Stres dan 

Pengalaman 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

 Variabel etika, 

stres dan 

pengalaman kerja 

berpengaruh 

parsial terhadap 

kinerja karyawan 

pada PT Antraxz 

Clothing Garment. 

Menggunakan 

teknik 

analisis 

regresi linier 

berganda dan 

memiliki  

variabel 

independen 

Jumlah 

sampel 35, 

jumlah 

variabel 

independen 

ada 3, 

waktu dan 

tempat 
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Karyawan Pada 

PT Antraxz 

Clothing 

Garment”. 

Dan variabel etika, 

stres dan 

pengalaman kerja 

berpengaruh 

simultan terhadap 

kinerja karyawan 

pada PT Antraxz 

Clothing Garment.  

etika dan 

variabel 

dependen 

kinerja 

karyawan. 

penelitian. 

4 Oktavianus, 

(2018). 

“Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Motivasi, 

Lingkungan 

Kerja, dan 

Pelatihan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi 

pada Karyawan 

CV. Putra 

Bintang Api, 

Pangkalan Bun, 

Kalimantan 

Analisis 

regresis 

linier 

berganda. 

Variabel 

kepemimpinan, 

motivasi, 

lingkungan kerja 

dan  pelatihan kerja 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. Dan 

kepemimpinan, 

motivasi, 

lingkungan kerja 

secara parsial tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

Menggunakan 

teknik 

analisis 

regresi linier 

berganda dan 

memiliki  

variabel 

independen 

pelatiham 

kerja dan 

variabel 

dependen 

kinerja 

karyawan. 

Jumlah 

sampel 53, 

jumlah 

variabel 

independen 

ada 4, 

waktu dan 

tempat 

penelitian. 
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Tengah).” karyawan 

sedangkan 

pelatihan kerja 

secara parsial 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. 

5 Muhammad Andi 

Prayoga, M. 

Nursidin, (2018). 

“Pengaruh 

Pelatihan Kerja 

dan Motivasi 

Kerja Terhadap 

Kinerja 

Karyawan PT. 

Mopoli Raya 

Medan.” 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Variabel pelatihan 

kerja secara parsial 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan PT. 

Mopoli Raya 

Medan., motivasi 

kerja secara parsial 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan PT. 

Mopoli Raya 

Medan. Dan 

pelatihan kerja dan 

motivasi secara 

simultan 

Menggunakan 

teknik 

analisis 

regresi linier 

berganda dan 

memiliki  

variabel 

independen 

pelatiham 

kerja dan 

variabel 

dependen 

kinerja 

karyawan. 

Jumlah 

sampel 60, 

waktu dan 

tempat 

penelitian. 
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berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan PT. 

Mopoli Raya 

Medan 

6 Raka Wicaksana, 

(2017). 

“Pengaruh 

Pelatihan Kerja 

dan Kompensasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

Pos Indonesia 

(PERSERO) 

Kantor Cabang 

Boyolali.” 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda. 

Variabel pelatihan 

dan kompensasi 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan dan 

pelatihan kerja dan 

kompensasi secara 

parsial 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Menggunakan 

teknik 

analisis 

regresi linier 

berganda dan 

memiliki  

variabel 

independen 

pelatiham 

kerja dan 

variabel 

dependen 

kinerja 

karyawan. 

Jumlah 

sampel 41, 

waktu dan 

tempat 

penelitian. 

 

Pada penetilian terdahulu tidak ada variabel etika dan pelatihan kerja 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Alasan peneliti tidak 

mengambil variabel yang sama dengan penelitian terdahulu karena variabel 
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etika dan pelatihan kerja mengalami masalah di tempat kerja pada PT. Giat 

Bersama Usaha sehingga peneliti memilih variabel etika dan pelatihan kerja 

untuk menguji teori tentang kinerja karyawan di PT. Giat Bersama Usaha.  

C. Kerangka Pemikiran  

Menurut Uma Sekaran, kerangka berfikir adalah model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik 

adalah yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen.
23

 Berdasarkan tujuan penelitian, teori tentang, etika, 

pelatihan kerja dan kinerja karyawan  serta penelitian terdahulu diatas, maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah  

Gambar.2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Penyusunan kerangka pemikiran ini mengacu pada buku Sugiyono.
24

 

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa :  

                                                           
23

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: CV. 

Alfabeta, 2016), 60.  
24

 Ibid., 61.  

Etika (X1) 

Kinerja 

Karyawan  (Y) 

Pelatihan Kerja (X2) 
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:  Etika (X1) berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y) 

:  Pelatihan Kerja (X2) berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

(Y) 

: Etika (X1) dan Pelatihan Kerja (X2) secara bersamaan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y) 

D. Hipotesis  

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata 

“hupo” (sementara) dan “thesis” (pernyataan atau teori). Karena hipotesis 

merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka 

perlu diuji kebenarannya. Kemudian para ahli menafsirkan arti hipotesis 

adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih.  Atas dasar 

definisi tersebut dapat diartikan bahwa hipotesis adalah jawaban atau 

dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya.
25

 Dari rumusan masalah 

dan kerangka pemikiran di atas maka peneliti menetapkan hipotesis dari 

penelitian ini adalah :  

a.  Hipotesis terkait dengan pengaruh etika terhadap kinerja karyawan  

Ho : Etika tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha. 

H1 : Etika berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Giat Bersama 

Usaha. 

  

                                                           
25

  Syofyan Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, 64.  
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b. Hipotesis terkait dengan pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan  

Ho : Pelatihan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

PT. Giat Bersama Usaha. 

H2 : Pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha. 

c. Hipotesis terkait dengan pengaruh etika dan pelatihan kerja terhadap 

kinerja karyawan  

Ho :  Etika dan pelatihan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja   

karyawan di PT. Giat Bersama Usaha. 

Ha :  Etika dan pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja   karyawan 

di PT. Giat Bersama Usaha. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian artinya sebagai strategi mengatur latar 

belakang agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan 

karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Adapun rancangan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan 

menggunakan aplikasi SPSS. Terdiri dari dua variable yaitu variabel 

dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). 

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan ada 

hubungan sebab akibat dengan cara tertentu. Berdasarkan atas pengamatan 

terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga 

menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan 

perbandingan diantara data yang terkumpul atau diteliti.
1
 

B. Variabel Penelitian Dan Defisini Operasional 

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau karakteristik dari  

orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dipeorleh informasi 

                                                           
1
  Sumarni dan Wahyuni,  Metode Penelitian Bisnis (Yogyakarta:  Andi Offset, 2006), 53. 
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tentang hal tersebut, yang kemudian akan ditarik kesimpulannya.
2
 

Macam-macam varaibel dalam penelitian dibedakan menjadi:
3
 

a. Variabel Bebas (Independent Variable)  

Variabel bebas adalah suatu variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah etika (X1) 

dan pelatihan kerja (X2).   

b. Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Variabel terikat adalah suatu variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini 

variabel terikatnya adalah kinerja karyawan (Y).    

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan dari 

masing-masing variable etika adalah nilai-nilai dan norma-norma 

moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok 

dalam mengatur tingkah lakunya
4
, variabel pelatihan kerja adalah suatu 

usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan efisien
5
   dan 

variabel kinerja karyawan adalah apa yang dilakukan atau  tidak yang 

                                                           
2
 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 10. 

3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 39. 

4
 Ibid., 5. 

5
 Herman Sofyandi , Manajemen Sumber Daya Manusia, 113. 
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dilakukan
6
. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : 
7
  

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

Variabel Sub 

Variabel/ 

Dimensi 

Indikator No.  

Butir 

Sumber 

Etika (X1) Etika 

Deskriptif 

a. Adat Kebiasaan 

b. Anggapan tentang 

baik dan buruk 

c. Tindakan-

tindakan yang 

diperbolehkan 

atau tidak 

1-6 K. Bertens, 

Etika 

(Yogyakarta: 

PT. Kanisius, 

2013). 

 Etika 

Normatif 

a. Etika umum 

b. Etika khusus 

7-11  

 Metaetika Bahasa etis atau 

bahasa yang 

digunakan di bidang 

moral 

12-15  

Pelatihan Isi Pelatihan a. Relevann dan 1-4 Herman  

                                                           
6
 Robet L. Malthis dan John H. Jackson, Human Resources Management terjemahan Jimmy 

Sadeli dan Bayu Prawira Hei, 78. 
7
 Eko Putro Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 2012), 6. 
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Kerja (X2)  sejalan dengan 

kebutuhan 

pelatihan 

 Sofyandi, 

Manajemen 

Sumber Daya 

  b. Pelatihan up to 

date 

 Manusia, 

(Yogyakarta: 

 Metode 

pelatihan 

a. Pelatihan sesuai 

subjek 

b. Pelatihan sesuai 

dengan gaya 

belajar peserta 

pelatihan. 

5-8  Graha Ilmu, 

2013). 

 Sikap dan 

keterampilan 

instruktur 

a. Sikap instruktur 

b. Keterampilan 

instruktur 

9-12  

 Lama waktu 

pelatihan 

a. Lama waktu 

pemberian materi. 

b. Cepat tempo 

penyampaian 

materi. 

13-16  

 Fasilitas 

pelatihan 

a. Tempat 

b. Relevan dengan 

jenis pelatihan 

17-20  
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Kinerja 

Karyawan  

Kualitas 

uotput 

a. Proses produksi 

b. Hasil produksi. 

1-4 Robert L. 

Mathis and  

(Y) Kuantitas 

output 

Jumlah / kuantitas 

yang dihasilkan 

5-6  John H. 

Jackson, 

Human  

 Jangka waktu 

output 

Waktu dalam 

menghasilkan 

produk 

7-8 Resource 

Management 

Twelfth Edition 

terjemah   

 Kehadiran 

ditempat 

kerja 

Tepat waktu  9-10 Jimmy Sadeli 

dan Bayu 

Prawira Hei 

 Sikap 

koorperatif 

Kerja sama  11-12  (Jakarta: 

Salemba 

Empat,2002). 

 

C.   Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek 

yang mempunyai karakteristik dan kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ada dua 

batasan dalam populasi yang mengandung konsep  yaitu populasi target dan 

populasi survei. Populasi target adalah batasan populasi yang sudah 

direncanakan oleh peneliti di dalam rancangan penelitian. Sedangkan 

populasi survei adalah batasan populasi yang ditemukan dilapangan.
8
 Dalam 

penelitian ini menggunakan populasi yang digunakan oleh peneliti adalah 

                                                           
8
 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah,  Metode Penelitian Kuantitatif  (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada,  2012), 199-120. 
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populasi survei yang ditemukan saat melakukan observasi ke pengusaha 

pembuatan mainan Beezy Board satu-satunya yang ada di Ponorogo yaitu PT. 

Giat Bersama Usaha dengan jumlah karyawan sebesar 33 karyawan.  

Sampel merupakan bagian dari populasi. Cara penarikan sampel ada 

dua yaitu penarikan sampel probability dan penarikan sampel non 

probability. Penarikan sampel probability merupakan suatu teknik penarikan 

sampel yang mendasarkan diri bahwa setiap anggota populasi memiliki 

kesempatan sama untuk dipilih sebagai sampel sehingga hasil dari penelitian 

dapat digunakan untuk memprediksi suatu populasi. Sedangkan teknik  

penarikan non probability adalah suatu teknik penarikan sampel yang 

mendasarkan pada setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang 

sama sehingga hasil dari penelitian yang menggunakan teknik ini tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi populasi.
9
 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling  jenuh. Sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel karena jumlah populasi yang relatif kecil  atau peneliti ingin 

membuat renerelisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel 

jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.
10

 

  

                                                           
9
 Ibid., 122-123. 

10
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 81-85. 
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D. Jenis Dan Sumber Data  

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang yang 

dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.
11

 Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu jenis data yang 

dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.
12

 Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber 

pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
13

 Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dari sumber yang diamati dan dicapai pertama kali 

yang ada di PT. Giat Bersama Usaha mengenai kinerja karyawan yang 

dipengaruhi oleh etika dan pelatihan kerja. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan 

data sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah 

yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk 

pemecahan masalah yang sedang diteliti atau menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan.
14

 Hal ini peneliti mengumpulkan data kuesioner untuk diolah 

dan dianalisis kuesioner (angket) adalah suatu teknik pengumpulan informasi 

yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan 

karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh 

                                                           
11

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 6. 
12

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, 12. 
13

  Syofyan Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, 15 – 37.  
14

 Ibid., 39.  
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oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada.
15

 Dalam penelitian ini 

untuk mengukur variabel kinerja karyawan dengan menggunakan Skala 

Linkert. Skala Linkert adalah skala yang dapat digunakan utnuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena. 

Skala Linkert memiliki dua bentuk pertanyaan , yaitu pertanyaan positif yang 

diberi skor 5, 4, 3, 2,1 dan pertanyaan negatif yang diberi skor 1, 2,3, 4, 5.  

Bentuk jawaban skala Linket terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. 
16

 

F. Metode Pengelolahan Data dan Analisis Data 

1. Uji Kualitas Data  

a. Uji Validitas 

   Menurut Arikunto (1998:160), validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Arikunto juga mengemukakan, bahwa secara mendasar, 

validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang 

bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur.
17

 Dalam 

penelitian ini uji validitas  dilakukan  dengan cara menyebar angket  

kepada 30 orang sebagai sampel.  Uji validitas  dilakukan atas dasar 

masing-masing item pernyataan dengan menggunakan faktor analisis 

terhadap setiap item pernyataan. Uji validitas yang dilakukan bertujuan 

untuk menguji sejauh mana item  pernyataan angket  yang valid dan 

                                                           
15

  Ibid.,40-44. 
16

 Syofyan Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, 50. 
17

 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif  (Sebuah Pengantar) 

(Bandung: Alfabeta,2012),  42. 
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mana yang tidak. Pernyataan dinyatakan valid jika corrected item-total 

correlation > dari r tabel > 0,361.
18

 

Untuk menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang 

gugur, perlu dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Kriteria 

penilaian validitas adalah : 

1. Apabila r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5 %), maka dapat 

dikatakan item kuesioner tersebut valid. 

2. Apabila r hitung < r tabel ( pada taraf signifikansi 5%), maka dapat 

dikatakan item kuesioner tersebut tidak valid.  

b.Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu indek yang menunjukkan sejauh 

mana hasil suatu penelitian pengukur dapat dipercaya. Adapun cara 

yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian 

ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach.
19

 Untuk 

mengetahui kuesioner tersebut sudah reliable akan dilakukan 

pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program 

SPSS. Kriteria penilaian uji reliabilitas adalah  

a. Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 

60% atau 0,6  maka kuesioner tersebut reliable. 

b. Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% 

atau 0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliable. 

 

                                                           
18

Syofian Siregar, Statistika Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif , 87. 
19

 Sugiyono,  Statistika Untuk Penelitian, 68. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang 

dipergunakan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar diperoleh 

model analisis yang tepat.
20

 Model analisis regresi penelitian ini 

mensyaratkan uji asumsi terhadap data yang meliputi : 

a. Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya 

korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model 

regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara 

variabel-variabel bebas, maka hubungan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat menjadi terganggu.  Untuk mendeteksi 

adanya multikolinearitas dilihat pada nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1,  

maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Semakin 

tinggi VIF, maka semakin rendah Tolerance. 
21

 

b.  Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual 

terdistribusi normal atau tidak. Model regresi baik yaitu yang 

memiliki nilai residual yang terdeteksi normal. Jadi uji normalitas 

bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai 

residualnya. Dalam Ghozali untuk mendekteksi normalitas data dapat 

                                                           
20

 Albert Kurniawan, Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep dan Praktik 

Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengelolaan Data dengan IBM SPSS 22.0) (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 156.  
21

 Ibid., 157. 
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menggunakan uji Kolmogorof Smirnov. Dapat dikatakan normal bila 

nilai residual yang dihasilkan diatas nilai signifikansi yang ditetapkan 

yaitu sebesar 5%. Jika nilai K-S > ɑ = 0,05 berarti data terdistribusi 

dengan normal.  

c.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksamaan varians dari risidual satu ke pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model regresi yang memenuhi persyaratan 

adalah dimana terapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Hal ini 

untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser.
22

  

d.  Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari 

residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang 

disusun menurut waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak 

adanya masalah autokorelasi. Menguji autokorelasi dalam suatu model 

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel 

pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu 

periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

                                                           
22

  Ibid., 158. 
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problem autokorelasi.
23

 Cara mendeksi terjadinya autokorelasi 

menggunakan Durbin-Watson, dengan ketentuan sebagai berikut : 
24

 

Tabel 3.2 

        Deteksi adanya autokokorelasi dengan kriteria Durbin-Waston 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dL 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dL≤d≤dU 

Tidak ada korelasi negative Tolak 4-dL<d<4 

Tidak ada korelasi negative No decision 4-dU<d<4-dL 

Tidak ada autokorelasi positif 

atau negative 

Terima dU<d<4-dU 

  

3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Kegunaan regresi dalam penelitian ini saah satunya adalah untuk 

meramalkan atau memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel 

bebas (X) diketahui. Regresi liner sederhana dapat dianalisis karena 

didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat 

(kausal) variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). 

  

                                                           
23

 Ibid., 159. 
24

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21 (Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006) , 104. 
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b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode regresi linier berganda yaitu hubungan secara linier antara dua 

atau lebih variabel independen (X1,X2,….Xn) dengan variabel 

dependen (Y). analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dengan rumus 

sebagai berikut:
25

 

Y = α+b1X1+b2X2+e 

Keterangan :    

Y : Kinerja Karyawan  

X1: Etika  

X2: Pelatihan Kerja 

α : Konstanta 

b1: koefisien regresi Etika (X1) 

b2 : Koefisien regresi Pelatihan Kerja (X2) 

e  : standar error 

  

                                                           
25

 Sugiyono, Metode Peneltian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2013), 284. 
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c. Uji Signifikansi Parameter (Uji T) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Syarat yang harus diperhatikan dalam menganalisa hasil 

Uji T adalah sebagai berikut: 

1. Apabila nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima 

2. Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak 

3. Jika harga thitung > ttabel maka dikatakan signifikan dan sebaliknya 

thitung < ttabel maka dikatakan tidak signifikan.:
26

  

d. Uji Signifikansi Simultan ( Uji F) 

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1, x2) 

secara bersama-sama terhadap variabeel terikat (Y). 
27

 Dalam 

penelitian ini uji F dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini juga 

menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Uji ini 

dilakukan untuk menguji sesuai tidaknya model regresi yang 

dihasilkan guna melihat pengaruh dari X1, X2, dan X3 terhadap Y. 

hipotesis yang digunakan: 

H0 : model regresi yang diperoleh tidak sesuai/tidak signifikan 

H1 : model regresi yang diperoleh sesuai/signifikan 

                                                           
26

 Asep Saefudin, dkk, Statistika Dasar  (Jakarta: Grasindo,  2009), 87. 
27

 Sugiyono, Metode Peneltian Bisnis, 284. 
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Jika nilai Fhitung > Ftabel atau sig < α maka tolak H0  sehingga 

model regresi yang diperoleh layak atau signifikan. Pada pengujian 

kesesuaian model (Uji F) diperbolehkan memilih salah satu dari kedua 

kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya. 

e. Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui hubungan  

variabel bebas (etika dan  pelatihan kerja ) secara serentak terhadap 

variabel terikat (kinerja karyawan).
28

 Nilai koefisien determinasi 

adalah antar 0 – 1. Nilai R2 yang kecil dalam menjelaskan variabel – 

variabel independen terbatas. Apabila nilai R2 yang mendekati 1 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam atau 

memberikan hampir semua infromasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.
29

 

 

                                                           
28

 Trihendardi, Langkah Praktis Menguasai Statisti untuk Ilmu Sosial Kesehatan Konsep dan 

Penerapannya menggunakan SPSS, 146. 
29

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 95. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Sejarah Berdirinya PT. Giat Bersama Usaha  

PT. Giat Bersama Usaha didirikan pada bulan November 2016.  Usaha ini berawal 

dari anak pertama ibu Ika Ratna Dewi yang berumur 2 tahun menginginkan mainan beezy 

board. Mainan beezy board sebelumnya tidak ada di Indonesia, mainan beezy board 

hanya ada diluar negeri. Karena harga yang mahal dan kebanyakan anak-anak usia 1 

tahun ke atas sering penasaran tentang segala sesuatu yang mereka lihat. Apapun yang 

terlihat menarik mata pasti segera disentuh dan tidak menutup kemungkinan benda-benda 

yang dilihat dimasukkan ke dalam mulut. Semua orang tua akan khawatir dengan hal 

tersebut seperti halnya ibu Ika Ratna Dewi, seorang ibu rumah tangga yang kreatif ini 

mulai memikirkan cara agar para orang tua tidak khawatir dengan aktifitas yang 

dilakukan dan tidak membatasi ruang bermain mereka. Sehingga ibu Ika Ratna Dewi ini 

mulai berfikir, beliau mencoba membuat mainan beezy board itu sendiri.
1
 

Atas saran dari dokter di klinik tumbuh kembang anak yang sering beliau datangi 

yang berada di Surabaya, serta dibekali riset yang cukup ibu Ika Ratna Dewi membuat 

beezy board yang cukup populer di luar negeri untuk buah hatinya. Setelah sukses 

membuat beezy board untuk buah hatinya, akhirnya beliau berfikir untuk membuat lebih 

banyak lagi untuk dijualnya. Karena mainan ini sangat besar manfaatnya untuk 

menstimulasi tumbuh kembang anak. Dengan latar belakang tersebut beezy board lahir 

                                                           
1
 Jennifer Evelyn, Wawancara pada tanggal 15 November 2018. 
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dan kini dapat menjadi solusi bagi para orang tua lainnya yang tidak memiliki waktu 

untuk membuatkan mainan yang aman sekaligus sebagai education.
2
 

 Awalnya hanya usaha kecil yang dibantu oleh keluarganya saja yang dikerjakan 

dirumahnya yaitu di Jl. Kumbokarno. Mayoritas konsumennya adalah para artis dan 

sasaran pemasarannya di kalangan menengah ke atas. Sistem yang diterapkan dalam 

usaha ini adalah pre-orderi secara online. Konsumen harus memesan terlebih dahulu dan 

membayar uang muka sebesar 50% untuk meminimalisir kerugian perusahaan.
3
 

Saat ini pemilik usaha sudah menyewa sebuah rumah untuk tempat memproduksi 

pesanan-pesanan dari konsumen yang beralamatkan di Jl. Barito, No 8B Ponorogo. 

Perusahaan ini memiliki sekitar 33 karyawan. Karyawan di bagi menjadi beberapa bidang 

kerja yaitu bidang cutting, bidang cat papan dan cat item, bidang produksi, bidang admin, 

dan bidang packing, sehingga dalam memproduksi sebuah pesanan perusahaan ini bisa 

menjadi lebih efektif dan efesien. Dan untuk pengiriman barang pesanan perusahaan 

sudah bekerja sama dengan ekspedisi JNE dan Kantor POS. Meskipun perusahaan ini 

sudah berkembang dengan baik, pemilik masih terus berusaha untuk meningkatkan usaha 

ini. Karena untuk saat ini sudah mulai muncul pesaing-pesaing baru yang menyerupai 

beezy Board dengan harga yang lebih murah.
4
 

2. Visi dan Misi 

Visi Dan Misi di PT. Giat Bersama Usaha adalah
5
 

  

                                                           
2
 Ibid., 

3
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4
 Ibid., 

5
  Ibid., 
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a. Visi: 

Menjadikan beezy board mainan stimulasi yang harus dimiliki oleh anak-anak di 

Indonesia dan International. 

b. Misi: 

1. Menciptakan mainan-mainan yang tidak hanya berfungsi sebagai mainan tetapi 

juga media stimulasi dan edukasi bagi anak-anak usia 1 sampai 5 tahun. 

2. Membantu gerakan “no gadget” untuk balita dan menggantikannya dengan 

mainan stimulasi yang edukatif. 

3. Struktur Organisasi 

PT. Giat Bersama Usaha ini, didirikan dengan struktur organisasi sebagai berikut:
6
 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi PT. Giat Bersama Usaha yang pertama direktur yaitu Ika 

Ratna Dewi, selanjutnya jabatan yang kedua manajer I yaitu Jemmy Herdyanto yang 

bertanghung jawab kepada admin produksi dengan anggota Eko Budi Susilo, Rowi, 

Sahid, Rizal Dwi, Anton, Asep, Mega, Nova dan admin cat dengan anggota Eko 

                                                           
6
  Jennifer Evelyn, Wawancara pada tanggal 02  Agustus 2019. 

Direktur 
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Admin. 
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Hendanto, Dani, Ali Mahfud. Untuk jabatan yang ketiga manajer II yaitu Jennifer 

Evelyn yang bertanggung jawab kepada admin online dengan anggota Vivi, Tyas, 

Kristin, Lucia, Afrida, Reni, Nina, Elsa  dan admin desain dengan anggota Nita, Ria, 

Dinda, Maya, Wiwik K, Sinta, Salamah, Rina. Jabatan yang keempat adalah manajer 

III yaitu Jeffry Herdyanto yang bertanggung jawab kepada admin kayu dengan 

anggota Arif, Syam, Dedi dan Eko Suryanto. 

4. Job Deskripsi 

Job deskripsi merupakan suatu uraian mengenai gambaran tentang apa yang 

harus dilakukan oleh seseorang yang mempunyai suatu jabatan tertentu, bagaimana 

pekerjaan tersebut dilakukan, alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan, 

hubungan antara suatu posisi tertentu dengan posisi lainnya diluar lingkup 

pekerjaannya sehingga dapat tercapai tujuan unit atau bagian kerja sesuai dengan 

posisinya. Job deskripsi yang digunakan di PT Giat Bersama Usaha adalah sebagai 

berikut: 
7
 

a. Direktur 

1. Bertugas sebagai pemimpin di PT Giat Bersama Usaha, agar segala macam 

yang direncanakan dapat tercapai dan dapat mencapai sasaran. 

2. Mengatur dan bertanggung jawab terhadap kinerja karyawannya. 

3. Terus melakukan komunikasi kepada admin-admin di berbagai bidang. 

4. Memberikan keputusan mengenai tata letak produk. 

5. Mengontrol kinerja karyawan dan mengecek stok barang. 

b. Manajer I 

1. Bertanggung jawab mengenai semua produksi 
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2. Bertanggung jawab menegnai bidang packaging. 

3. Memastikan kelancaran produksi dan packaging. 

c. Manajer II 

1. Mengontrol kinerja karyawan. 

2. Mengecek stok kayu dan persediaan cat. 

d. Manajer III 

1. Bertanggung jawab pada admin produksi, admin online, admin keuangan dan 

desain produk. 

2. Membuat desain ikon. 

3. Mengendalikan karywan dibawahnya. 

e. Admin Online 

1. Melayani konsumen dengan cara online. 

2. Mengupload  produk yang sudah jadi. 

3. Melayani komplain konsumen.  

f. Admin Desain 

1. Mendesain item-item yang akan digunakan untuk produksi produk. 

2. Memotong item-item yang kecil produk. 

g. Admin Produksi 

Memasang item-item yang dipesan konsumen di papan beezy board, busy case, 

beezy cube, dan lain-lain. 

h. Admin Kayu  

1. Menyiapkan kayu mentah menjadi setengah jadi untuk papan beezy board. 

2. Memotong kayu yang sudah didesain atau diukur.  
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i. Admin Cat  

1. Mengecat papan beezy board, busy case, beezy cube, dan lain-lain. 

2. Mengamplas permukaan item. 

3. Mengecat berbagai karakter yang menjadi ciri khas beezy board. 

5. Produk-Produk PT. Giat Bersama Usaha  

Beberapa jenis produk yang dihasilkan di PT. Giat Bersama Usaha adalah 
8
 

a. Single Board 

Tipe ini terdiri dari satu papan untuk meletakkan item-item yang sesuai dengan 

pesanan konsumen. Single board memiliki tiga ukuran dengan harga yang 

bervariasi, yaitu: 

1. Ukuran 30cm x 20cm = Rp 350.000,00 

2. Ukuran 45cm x 30cm = Rp 450.000,00 

3. Ukuran 60cm x 45cm = Rp 550.000,00 

b. Double Board 

Tipe ini terdiri dari dua papan untuk meletakkan item-item yang sesuai dengan 

pesanan konsumen. Double board memiliki tiga ukuran dengan harga yang 

bervariasi, yaitu: 

1. Ukuran 30cm x 20cm = Rp 600.000,00 

2. Ukuran 45cm x 30cm = Rp 800.000,00 

3. Ukuran 45cm x 60cm = Rp 1.000.000,00 

c. Beezy Cube 

Tipe ini merupakan kayu berbentuk persegi empat dengan ukuran 5cm x 5cm, 

dengan enam sisi dan masing-masing sisinya memiliki stimulasi yang berbeda. 
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Beratnyangat pas sangat ringan, sangat pas digenggaman tangan anak-anak, dan 

dilengkapi dengan pouch sehingga memudahkan untuk penyimpanan. Beezy cube 

ini mempunyai tiga tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C dengan kisaran  harga 

yaitu Rp 130.000,00 – Rp 150.000,00. 

d. Beezy Shape 

Tipe ini merupakan kayu berbentuk hewan dan kendaraan, yaitu dengan harga: 

1. Beezy shape gajah    : Rp 450.000,00 

2. Beezy shape kelinci  : Rp 350.000,00 

3. Beezy shape mobil    : Rp 450.000,00 

e. Beezy case warna Rp 450.000,00 

f. Beezy case wood Rp 500.000,00 

g. Mini beezy case Rp 350.000,00 

B. Hasil Pengujian Instrumen   

1. Uji Kualitas Data  

b. Uji Validitas  

Dalam penelitian ini uji validitas  dilakukan  dengan cara menyebar angket  

kepada 30 orang sebagai sampel.  Uji validitas  dilakukan atas dasar masing-masing 

item pernyataan dengan menggunakan faktor analisis terhadap setiap item pernyataan. 

Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk menguji sejauh mana item  pernyataan 

angket  yang valid dan mana yang tidak. Pernyataan dinyatakan valid jika corrected 

item-total correlation > dari r tabel > 0,361.
9
 

Untuk menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, perlu 

dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Kriteria penilaian validitas adalah : 

                                                           
9
Syofian Siregar, Statistika Parametik Untuk Penelitian Kuantitatif, 87. 
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1. Apabila r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5 %), maka dapat dikatakan item 

kuesioner tersebut valid. 

2. Apabila r hitung < r tabel ( pada taraf signifikansi 5%), maka dapat dikatakan item 

kuesioner tersebut tidak valid.  Berikut ini hasil uji validitas masing-masing 

pernyataan: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas 

Variabel  

Item 

Pertanyaan  R tabel R hitung Keterangan  

Etika (X1) E1 0,361 0,683 Valid 

E2 0,361 0,614 Valid 

E3 0,361 0,676 Valid 

E4 0,361 0,497 Valid 

E5 0,361 0,639 Valid 

E6 0,361 0,575 Valid 

E7 0,361 0,468 Valid 

E8 0,361 0,780 Valid 

E9 0,361 0,555 Valid 

E10 0,361 0,536 Valid 

E11 0,361 0,519 Valid 

E12 0,361 0,412 Valid 

E13 0,361 0,756 Valid 

E14 0,361 0,479 Valid 

E15 0,361 0,690 Valid 

Pelatihan 

Kerja (X2) 
P1 0,361 0,695 Valid 

P2 0,361 0,448 Valid 

P3 0,361 0,413 Valid 

P4 0,361 0,636 Valid 

P5 0,361 0,614 Valid 

P6 0,361 0,613 Valid 

P7 0,361 0,631 Valid 

P8 0,361 0,380 Valid 

P9 0,361 0,546 Valid 

P10 0,361 0,413 Valid 

P11 0,361 0,406 Valid 
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P12 0,361 0,445 Valid 

P13 0,361 0,641 Valid 

P14 0,361 0,835 Valid 

P15 0,361 0,605 Valid 

P16 0,361 0,714 Valid 

P17 0,361 0,501 Valid 

P18 0,361 0,610 Valid 

P19 0,361 0,471 Valid 

P20 0,361 0,564 Valid 

Kinerja 

Karyawan (Y) 
K1 0,361 0,434 Valid 

K2 0,361 0,764 Valid 

K3 0,361 0,611 Valid 

K4 0,361 0,475 Valid 

K5 0,361 0,508 Valid 

K6 0,361 0,466 Valid 

K7 0,361 0,502 Valid 

K8 0,361 0,461 Valid 

K9 0,361 0,410 Valid 

K10 0,361 0,510 Valid 

K11 0,361 0,431 Valid 

K12 0,361 0,522 Valid 

 Sumber : Data diolah Peneliti. 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari uji validitas pada 

seluruh item pernyataan  memiliki nilai corrected item-total correlation rhitung > rtabel, 

sehingga disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada instrument penelitian valid 

dan dapat digunakan sebagai alat ukur pengaruh etika dan pelatihan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

c. Uji Reliabilitas 

Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam 

penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach.
10

 Untuk 

mengetahui kuesioner tersebut sudah reliable akan dilakukan pengujian reliabilitas 
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 Sugiyono,  Statistika Untuk Penelitian, 68. 
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kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS. Kriteria penilaian uji reliabilitas 

adalah  

a. Apabila hasil  Cronbach’s Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 0,6  maka 

kuesioner tersebut reliable. 

b. Apabila hasil Cronbach’s Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 0,6 maka 

kuesioner tersebut tidak reliable. 

Hasil uji reliabilitas sebagai berikut:  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reabilitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Cross of 

Value 

Keterangan 

Etika (X1) 0.750 0.6 Reliabel 

Pelatihan Kerja (X2) 0.746 0.6 Reliabel 

Kinerja Karyawan (Y) 0.726 0.6 Reliabel 

Sumber : Data diolah peneliti. 

 

Berdasarkan hasil dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai 

Cronbach’s Alpha untuk etika (X1), pelatihan kerja (X2) dan kinerja karyawan (Y) 

lebih dari 0.6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dari instrument 

penelitian dinyatakan reliabel, berarti instrumen yang dimiliki dapat digunakan 

sebagai instrument pengumpulan data penelitian. 
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2.  Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika 

ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebas, maka hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu.  Untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dilihat pada nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 

dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1,  maka model dapat dikatakan terbebas dari 

multikolinearitas. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance.
11

 Hasil 

pengujian multikolinieritas ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

B 

Sumber: Data diolah peneliti. 

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai tolerance kedua variabel lebih 

besar dari 0.10 artinya tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dan 

nilai VIP kedua variabel kurang dari 10 artinya tidak terjadi multikolinieritas antar 

                                                           
11

 Albert Kurniawan, Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis Teori, Konsep dan Praktik Penelitian Bisnis 

(Dilengkapi Perhitungan Pengelolaan Data dengan IBM SPSS 22.0), 157. 

Variabel Bebas Tolerance VIP Keterangan 

Etika (X1) 0.212 4.708 Non multikolinieritas 

Pelatihan Kerja  

(X2) 

0.212 4.708 Non multikolinieritas 
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variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut adalah 

model regresi yang baik karena tidak mempunyai korelasi antar variabel bebas. 

b. Uji Normalitas  

Uji Normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal 

atau tidak. Model regresi baik yaitu yang memiliki nilai residual yang terdeteksi 

normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada 

nilai residualnya. Dalam Ghozali untuk mendekteksi normalitas data dapat 

menggunakan uji Kolmogorof Smirnov. Dapat dikatakan normal bila nilai residual 

yang dihasilkan diatas nilai signifikansi yang ditetapkan yaitu sebesar 5%. Jika nilai 

K-S > ɑ = 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal.
12

 Hasil uji normalitas 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 33 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.18966025 

Most Extreme Differences Absolute .137 

Positive .071 

Negative -.137 

Kolmogorov-Smirnov Z .786 

Asymp. Sig. (2-tailed) .566 

Sumber: Data diolah peneliti.  

 

                                                           
12

 Ibid.,158 
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai signifikan uji Kolmogrov-

Smirnov lebih besar dari 0.05 yaitu 0.566 maka dapat disimpulkan bahwa residual 

model regresi berdistribusi normal. Model regresi tersebut memenuhi asumsi 

normalitas atau dapat dikatakan memiliki distribusi normal. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Perhitungan ada tidaknya gejala ini dapat dilakukan dengan cara menentukan 

formulasi regresi linier berganda dengan menggunakan keputusan pembelian residual 

sebagai variabel dependen (variabel terikat). Kemudian melakukan regresi linier 

berganda dengan variabel dependennya adalah keputusan pembelian residual 

sedangkan variabel independennya adalah etika (X1) dan pelatihan kerja (X2). 

Hipotesis yang digunakan : 

H0: Varian residual homogeny (tidak terjadi kasus heteroskedastisitas) 

H1: Varian residual tidak homogeny (terjadi kasus heteroskedastisitas) 

Jika nilai signifikan (p-value) semua variabel independen > 0.05 maka H0 

diterima yang artinya varian residual homogeny (tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas).
13

 Hasil dari pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ibid.,159. 
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Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16. 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastitas dengan variabel 

dependen adalah kinerja karyawan. Dari hasil tersebut, dapat dibuat keterangan yang 

ditunjukkan pada tabel tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Heteroskedastitas. 

Variabel T Sig Keterangan 

Etika (X1) -0,996 0,342 Tidak ada pengaruh 

Pelatihan Kerja (X2) 1.112 0,275 Tidak ada penagaruh 

Sumber : Data Diolah Peneliti 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas. Dari hasil tersebut, 

diketahui bahwa nilai signifikan variable etika (X1) dan pelatihan kerja (X2) lebih 

besar dari 0.05 (alpha 5%), yang berarti tidak ada pengaruh variabel dependen 

(kinerja karyawan) terhadap etika dan pelatihan kerja. Karena variabel etika dan 

pelatihan kerja tidak terjadi maka terima H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .707 1.693  .418 .679 

X1 -.056 .058 -.375 -.966 .342 

X2 .045 .040 .431 1.112 .275 
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d.  Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk 

pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut waktu. Model 

regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Untuk 

mengetahui nilai du dan dl diperoleh dengan melihat tabel durbin waston.
14

 Dalam 

penelitian ini, banyak variabel independen yang digunakan adalah 2 dengan 

banyaknya data adalah 33 sehingga k=2 dan n=33. Dengan menggunakan tingkat 

kesalahan α = 0,05 diperoleh nilai du= 1,5770. 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Autokorelasi 

Nilai Durbin 

Watson 

Tabel Durbin Watson Keterangan 

dU 4-dU 

1.583 1,5770 2,423 Tidak ada 

autokorelasi 

 

Sumber : Data Diolah Peneliti 

Tabel 4.7 menunjukkan nilai durbin-watson yang diperoleh dari hasil regresi adalah 

sebesar 1,583  terletak diantara nilai dU (1,5770) dan nilai 4-dU (2,423), dU<d<4-dU 

(1,5770<1,583<2,423). Artinya tidak ada autokorelasi positif atau negatif sehingga H0 

diterima.   

C. Hasil Pengujian Deskripsi 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari etika (X1) dan pelatihan kerja (X2) sebagai 

variabel bebas (independen) dan kinerja karyawan (Y) sebagai variabel terikat (dependen). 

                                                           
14

 Ibid.,160.  
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Data variabel-variabel tersebut di peroleh dari hasil kuesioner yang telah disebar kepada 

responden penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:  

a. Hasil Skor Kuesioner Etika  (X1) 

Tabel 4.8 

Hasil Skor Kuesioner Etika 

No. Item SS (%) S (%) N (%) TS (%) STS (%) 

E1 63,6 30,3 6,1 0 0 

E2 42,4 48,5 9,1 0 0 

E3 54,4 42,4 3,0 0 0 

E4 24,2 57,6 18,2 0 0 

E5 30,3 48,5 21,2 0 0 

E6 27,3 57,6 15,2 0 0 

E7 45,5 39,4 15,2 0 0 

E8 18,2 51,5 30,3 0 0 

E9 48,5 45,5 6,1 0 0 

E10 39,4 48,5 12,1 0 0 

E11 24,2 54,5 21,2 0 0 

E12 33,3 54,5 12,1 0 0 

E13 27,3 39,4 33,3 0 0 

E14 42,4 48,5 9,1 0 0 

E15 33,3 42,4 24,2 0 0 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Berdasarkan keterangan pada tabel 4.8 dapat dijelaskan bahwa untuk item 

pertanyaan E1, E3, E7 dan E9 mayoritas responden menjawab sangat setuju. Sedangkan 

untuk untuk item pertanyaan E2, E4, E5, E6, E8, E10, E11, E12, E13, E14 dan E15 

mayoritas responden menjawab setuju. 

b. Hasil Skor Kuesioner Pelatihan Kerja (X2) 

Tabel 4.9 

Hasil Skor Kuesioner Pelatiha Kerja 

No. Item SS (%) S(%) N (%) TS (%) STS (%) 

P1 27,3 36,4 36,4 0 0 

P2 24,2 45,5 30,3 0 0 

P3 54,5 45,5 0 0 0 

P4 33,3 36,4 30,3 0 0 

P5 33,3 45,5 18,2 3,0 0 

P6 30,3 57,6 12,2 0 0 

P7 24,2 39,4 36,4 0 0 

P8 51,5 42,4 6,1 0 0 

P9 54,5 42,4 3,0 0 0 

P10 54,5 45,5 0 0 0 

P11 42,4 39,4 18,2 0 0 

P12 42,4 48,5 9,1 0 0 

P13 42,4 48,5 9,1 0 0 

P14 27,3 42,4 27,3 3,0 0 
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P15 30,3 21,2 42,4 6,1 0 

P16 27,3 36,3 42,4 0 0 

P17 33,3 45,5 18,2 3,0 0 

P18 21,2 42,2 36,4 0 0 

P19 24,2 45,5 30,3 0 0 

P20 42,4 39,4 18,2 0 0 

Sumber: Data  diolah peneliti. 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa untuk item 

pertanyaan P8, P9, P10, P11, P15 dan P20 mayoritas responden menjawab sangat 

setuju. Sedangkan untuk untuk item pertanyaan P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P12, P13, 

P14, P16, P17, P18 dan P19 mayoritas responden menjawab setuju. 

c. Hasil Skor Kuesioner Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.10 

Hasil Skor Kuesioner Kinerja Karyawan 

No. Item SS (%) S (%) N (%) TS (%) STS (%) 

K1 54,5 45,5 0 0 0 

K2 24,2 39,4 33,3 3,0 0 

K3 48,5 30,3 21,2 0 0 

K4 33,3 54,5 12,1 0 0 

K5 36,4 39,4 24,2 0 0 

K6 57,6 39,4 3,0 0 0 

K7 42,4 54,5 3,0 0 0 
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K8 60,6 36,4 3,0 0 0 

K9 48,5 48,5 3,0 0 0 

K10 48,5 42,4 9,1 0 0 

K11 51,4 39,4 9,1 0 0 

K12 39,4 51,5 9,1 0 0 

Sumber: Data diolah peneliti  

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa untuk item 

pertanyaan K1, K3, K6, K8, K9 dan K11 mayoritas responden menjawab sangat setuju. 

Sedangkan untuk untuk item pertanyaan K2, K4, K5, K7 dan K12mayoritas responden 

menjawab setuju. 

D. Hasil Pengujian Hipotesis  

1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Kegunaan regresi dalam penelitian ini saah satunya adalah untuk meramalkan atau 

memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Regresi liner 

sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab 

akibat (kausal) variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). Hasil dari analisi regresi linier 

sederhana adalah  

a. Hasil Regresi Linier Sederhana Antara Variabel Etika (X1) Terhadap Kinerja 

Karyawan (Y). 
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Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Etika (X1) Terhadap Kinerja 

Karyawan (Y) 

Variabel independen Koefisien (B) 

(Constant) 8,564 

Etika (X1) 0,689 

Sumber: data diolah peneliti. 

Berdasarkan pada tabel 4.11 dapat dibuat model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = α + bX 

     =  8,564 +  0,689 

a. Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) positif sebesar 8,564 menunjukkan bahwa variabel 

independen etika (X1) jika dianggap konstan atau tetap (0), maka tingkat kinerja 

karyawan sebesar8,564.  

b. Konstanta (b1) untuk variabel X1 (Etika) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,689. Nilai (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel etika (X1) dengan 

kinerja karyawan (Y). Jika etika seseorang meningkat maka kinerja karyawan 

menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,689 artinya jika etika 

dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka kinerja karyawan 

sebesar 0,689 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 
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b. Hasil Regresi Linier Sederhana Antara Variabel Pelatihan Kerja (X2) Terhadap 

Kinerja Karyawan (Y). 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Sederhana Variabel Pelatihan Kerja (X2) Terhadap Kinerja 

Karyawan (Y) 

Variabel Independen Koefisien (B) 

(Constant) 9.308 

Pelatihan Kerja (X2) 0,518 

Sumber: Data diolah peneliti. 

Berdasarkan pada tabel 4.12 dapat dibuat model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = α + bX 

     =  9.308 +  0,518 

a. Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) positif sebesar 9.308 menunjukkan bahwa variabel 

independen pelatihan kerja (X2) jika dianggap konstan atau tetap (0), maka 

tingkat kinerja karyawan sebesar 9.308.  

b. Konstanta (b1) untuk variabel X2 (Pelatihan Kerja) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,518. Nilai (b2) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pelatihan kerja (X2) 

dengan kinerja karyawan (Y). Jika pelatihan kerja seseorang meningkat maka 

kinerja karyawan menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,518 

artinya jika pelatihan kerja dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, 
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maka kinerja karyawan sebesar 0,518 satuan dengan asumsi variabel independen 

yang lain tetap. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier 

berganda yaitu hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen 

(X1,X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.
15

 Hasil regresi linier berganda 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Regresi Sederhana Variabel Etika (X1) dan Pelatihan Kerja (X2) 

Terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Variabel Independen Koefisien (B) 

(Constant) 7.490 

Etika (X1) 0,154 

Pelatihan Kerja (X2) 0,422 

Sumber: Data diolah peneliti. 

Berdasarkan pada tabel 4.13 dapat dibuat model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = α+b1X1+b2X2+e 

 = 7.490 +  0,154 + 0,422 + error 

  

                                                           
15

 Sugiyono, Metode Peneltian Bisnis, 284. 
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a. Konstanta (b0) 

Nilai konstanta (b0) positif sebesar 7.490 menunjukkan bahwa variabel 

independen etika (X1) dan pelatihan kerja (X2) jika dianggap konstan atau tetap (0), 

maka tingkat kinerja karyawan sebesar 7.490.  

b. Konstanta (b1) untuk variabel X1 (Etika) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,154. Nilai (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel etika (X1) dengan kinerja 

karyawan (Y). Jika etika seseorang meningkat maka kinerja karyawan menjadi 

meningkat. Nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,154 artinya jika etika dinaikkan sebesar 

1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka kinerja karyawan sebesar 0,154 satuan dengan 

asumsi variabel independen yang lain tetap. 

c. Konstanta (b2) untuk variabel X2 (Pelatihan Kerja) 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,422. Nilai (b2) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pelatihan kerja (X2) dengan 

kinerja karyawan (Y). Jika pelatihan kerja seseorang meningkat maka kinerja karyawan 

menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,422 artinya jika pelatihan kerja 

dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka kinerja karyawan sebesar 

0,422 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 

3. Uji Signifikansi Parameter (Uji T) 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Syarat yang harus 

diperhatikan dalam menganalisa hasil Uji T adalah sebagai berikut: 
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1. Apabila nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima 

2. Apabila nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak 

3. Jika harga thitung > ttabel maka dikatakan signifikan dan sebaliknya thitung < ttabel maka 

dikatakan tidak signifikan.:
16

 

a. Hasil uji variabel Etika (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.14 

Hasil Uji T variabel Etika (X1) Terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

SumberSumber : Data diolah dengan SPSS 16. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.14 dapat dijelaskan hasil uji t. 

pengujian berpengaruh variabel etika terhadap kinerja karyawan menghasilkan nilai 

thitung sebesar 10.606 lebih besar dari ttabel 2.042 atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh etika terhadap kinerja karyawan. 

b. Hasil uji variabel Pelatihan Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) 

  

  

                                                           
16

 Asep Saefudin, dkk, Statistika Dasar , 87. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.564 4.117  2.080 .046 

X1 .689 .065 .885 10.606 .000 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji T Variabel Pelatihan Kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.308 2.522  3.690 .001 

X2 .518 .030 .950 17.027 .000 

Sumber: data diolah dengan SPSS 16. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.15 dapat dijelaskan hasil uji t. 

pengujian berpengaruh variabel pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan 

menghasilkan nilai thitung sebesar 17.027 lebih besar dari ttabel 2.042 atau nilai 

signifikansi uji t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga tolak H0. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. 

4.  Uji Signifikansi Simultan (F) 

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh variabel bebas (X1, x2) secara bersama-sama terhadap 

variabeel terikat (Y). 
17

 Jika nilai Fhitung > Ftabel atau sig < 0,05 maka tolak H0  sehingga 

model regresi yang diperoleh layak atau signifikan.  

H0 : model regresi yang diperoleh tidak sesuai/tidak signifikan 

H1 : model regresi yang diperoleh sesuai/signifikan. 

  

  

                                                           
17

 Sugiyono, Metode Peneltian Bisnis, 284. 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji F 

ANOVA 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1

  

 Regression 467.438 2 233.719 154.817 .000
a
 

Residual 45.289 30 1.510   

Total 512.727 32    
Sumber: Data diolah dengan SPSS 16. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.16 dapat dijelaskan hasil uji F. 

Pengujian berpengaruh antara variabel etika dan pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan yang menghasilkan nilai Fhitung sebesar 154.817 lebih besar dari Ftabel 3.30  

atau nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga 

menolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika dan pelatihan kerja  berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan secara bersama-sama atau simultan. 

5.    Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui hubungan  variabel bebas 

(etika dan  pelatihan kerja) secara serentak terhadap variabel terikat (kinerja 

karyawan).
18

 Nilai koefisien determinasi adalah antar 0 – 1. Nilai R2 yang kecil dalam 

menjelaskan variabel – variabel independen terbatas. Apabila nilai R2 yang mendekati 1 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam atau memberikan hampir semua 

infromasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
19

 

 

                                                           
18

 Trihendardi, Langkah Praktis Menguasai Statisti untuk Ilmu Sosial Kesehatan Konsep dan Penerapannya 

menggunakan SPSS, 146. 
19

 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IMB SPSS 21, 95. 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .955
a
 .912 .906 1.229 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 16. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tabel 4.17 diketahui bahwa nilai R yang 

diperoleh sebesar 0,955 menunjukkan bahwa hubungan etika, pelatihan kerja terhadap 

kinerja karyawan tergolong tinggi karena nilai R yang dihasilkan mendekati angka 1. 

Nilai R Square yang diperoleh 0,912= 91,2% dan sisanya 8% dipengaruhi oleh faktor 

lain selain etika dan pelatihan kerja yang tidak termasuk model. 

E. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika dan pelatihan kerja terhadap 

kinerja karyawan di PT. Giat Bersama Usaha Kecamtan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel etika danpelatihan kerja . Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa variabel etika dan pelatihan kerja secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan pengujian yang telah dilakukan diatas maka 

diperoleh jawaban untuk masing-masing rumusan dan dapat diuji hipotesis penelitian yang 

telah dibuat sebagai berikut: 

1. Pengaruh Etika Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Giat Bersama Usaha Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda dan uji t, diperoleh hasil bahwa etika 

mempengaruhi kinerja karyawan. Pengaruh yang diberikan bersifat positif dan 
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signifikan. Arah positif yang diberikan variabel etika dapat dilihat dari persamaan 

regresi sebagai berikut:  

Y = 7,490 + 0,154X1 

Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,154. Nilai (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel etika (X1) dengan kinerja 

karyawan (Y). Jika etika seseorang meningkat maka kinerja karyawan menjadi 

meningkat. Nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,154 artinya jika etika dinaikkan sebesar 

1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka kinerja karyawan sebesar 0,154 satuan 

dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Desry Gerungan, 

Silvya Mandey, Mac Donald Walangitan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 

dengan judul Pengaruh Etika Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. 

PLN (Persero) Area Manado. Hasil penelitian menganalisis bahwa etika secara parsial 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT.PLN (Persero). Dan disiplin kerja 

secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT.PLN (Persero).
20

 Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi etika seseorang dalam bekerja maka semakin tinggi 

tingkat kinerja yang diberikan.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa etika secara parsial berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dengan nilai thitung = 10.606 > ttabel = 2.042 atau nilai signifikansi uji t 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (α=5%). 

                                                           
20

  Desry Gerungan, Silvya Mandey, Mac Donald Walangitan, “Pengaruh Etika Dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Area Manado,” JurnaL EMBA, vol. 5, No.2, (Universitas Sam 

Ratulangi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen,2017), 1607-1617. 
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2. Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Giat Bersama Usaha 

Ponorogo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda,dan uji t diperoleh hasil bahwa 

pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.. Pengaruh yang diberikan 

bersifat positif dan signifikan. Arah positif  yang diberikan variabel pelatihan kerja 

dapat dilihat dari persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 7.490 + 0,422 X2 

Adapun untuk pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,422. Nilai (b2) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pelatihan kerja (X2) dengan 

kinerja karyawan (Y). Jika pelatihan kerja seseorang meningkat maka kinerja karyawan 

menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,422 artinya jika pelatihan 

kerja dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka kinerja karyawan 

sebesar 0,422 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 

Selain etika, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah pelatihan kerja. 

Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Harrison“learning through training 

is said to be a key factor in increasing employees performance, achieving corporate 

goals and also influencing the performance of the organization”.
21

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Raka 

Wicaksana penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Pelatihan 

Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia (PERSERO) 

Kantor Cabang Boyolali.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan kerja 

                                                           
21
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Companies in Geita, Shinyanga and Mara Regions in Tanzania, International Journal of Managerial Studies and 

Research (IJMSR) Volume 6, Issue 1, January 2018, 38. 
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secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
22

 Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai thitung sebesar 17.027 lebih besar dari ttabel 2.042 atau nilai 

signifikansi uji t sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 (α=5%). 

3. Pengaruh Etika dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Giat Bersama 

Usaha Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa etika dan 

pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Pengaruh yang diberikan 

bersifat positif dan signifikan. Arah positif  yang diberikan variabel pelatihan kerja 

dapat dilihat dari persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 7.490  +  0,154 X1 + 0,422 X2  

Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

Nilai konstanta (b0) positif sebesar 7.490 menunjukkan bahwa variabel 

independen etika (X1) dan pelatihan kerja (X2) jika dianggap konstan atau tetap (0), 

maka tingkat kinerja karyawan sebesar 7.490. 

Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,154. Nilai (b1) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel etika (X1) dengan kinerja 

karyawan (Y). Jika etika seseorang meningkat maka kinerja karyawan menjadi 

meningkat. Nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,154 artinya jika etika dinaikkan 

sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka kinerja karyawan sebesar 0,154 

satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 
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Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,422. Nilai (b2) yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel pelatihan kerja (X2) 

dengan kinerja karyawan (Y). Jika pelatihan kerja seseorang meningkat maka kinerja 

karyawan menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,422 artinya jika 

pelatihan kerja dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka kinerja 

karyawan sebesar 0,422 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji F) menghasilkan  nilai Fhitung 

sebesar 154,817 lebih besar dari Ftabel 3.30 atau nilai signifikansi uji F sebesar 0,00 

kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga H0 ditolak. Hal ini selaras dengan teori menurut 

Robert L. Mathis and John H. Jackson mengatakan bahwa tiga faktor utama yang 

mempengaruhi kinerja yaitu kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan tersebut 

(bakat, minat dan faktor pribadi), tingkat usaha yang dicurahkan (motivasi, etika, 

kehadiran dan rancangan tugas) dan dukungan organisasi (pelatihan dan 

pengembangan, peralatan dan teknologi, standar kinerja, manajemen dan rekan 

kerja).
23

 Jadi dapat disimpulkan bahwa etika (X1) dan pelatihan kerja (X2) secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis data terhadap hipotesis dari 

permasalahan yang diangkat mengenai rumusan masalah yang telah dijelaskan 

BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh antara etika terhadap kinerja karyawan di PT. Giat 

Bersama Usaha Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan nilai 

thitung > ttabel yaitu 10,606 > 2.042. Dan pada uji regresi linier berganda 

untuk variabel etika sebesar 0,154 berarti kontribusi atau peran variabel 

etika mampu menjelaskan variabel kinerja karyawan hanya sebesar 0,154. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa etika secara parsial berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di PT. Giat Bersama Usaha Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo. 

2. Terdapat pengaruh antara pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di PT. 

Giat Bersama Usaha Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan 

dengan nilai thitung > ttabel yaitu 17,027 > 2.024. Dan pada uji regresi linier 

berganda untuk variabel pelatihan kerja sebesar 0,422 berarti kontribusi 

atau peran variabel pelatihan kerja mampu menjelaskan variable kinerja 

karyawan hanya sebesar 0,422. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

PT. Giat Bersama Usaha Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 
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3. Terdapat pengaruh antara etika dan pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. Giat Bersama Usaha Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo. Dibuktikan pada uji F dengan nilai Fhitung sebesar 154.817 lebih 

besar dari Ftabel 3.30  atau nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 (α=5%). Dan nilai R Square dari uji koefisien determinasi 

dengan nilai yang diperoleh 0,912= 91,2% dan sisanya 8% dipengaruhi 

oleh faktor lain selain etika dan pelatihan kerja yang tidak termasuk model. 

B.  Saran  

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis memberikan beberapa saran 

berikut: 

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hendaknya menambah 

literatur kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa 

untuk melakukan penelitian khususnya di bidang manajemen sumber daya 

manusia. 

2. Bagi pihak PT. Giat Bersama Usaha untuk lebih meningkatkan dan 

memperbaiki etika dan pelatihan kerja yang diterapkan sehingga dapat 

memenuhi hasil kinerja yang baik dan sesuai dengan standar perusahaan. 

Agar bisa memberikan kepuasan kepada konsumen terhadap produk yang 

dijual.  

3. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat memasukkan faktor lain 

yang mempengaruhi kinerja karyawan dan memperluas jumlah sampel lagi 

agar dapat digeneralisasi. 
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