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ABSTRAK 

 

Ningsih, Suci Septia. 2019. Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karir 

Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

Skripsi. Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Muchtim Humaidi, S.H.I., 

M.IRKH. 

Kata Kunci: Keterampilan, Kemampuan, Organisasi dan Perusahaan 
Pelatihan adalah suatu proses yang sistematis dari organisasi untuk 

mengembangkan keterampilan individu, kemampuan, pengetahuan atau sikap 

yang dapat merubah perilaku karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

telah ditetapkan. Pengembangan karir adalah suatu proses berkesinambungan 

yang dilalui individu melalui upaya-upaya pribadi dalam rangka mewujudkan 

tujuan perencanaan karirnya yang disesuaikan dengan kondisi organisasi. Kinerja 

karyawan adalah hasil dari sebuah pekerjaan yang ditugaskan dalam suatu 

organisasi.  

Penelitian ini dilakukan karena adanya beberapa masalah pada BRI 

Syariah KC Madiun yaitu dimana pelatihan yang dilakukan oleh Bank BRI 

Syariah KC Madiun untuk karyawannya bersifat umum, sedangkan karyawan 

selain pelatihan yang fokus sesuai dengan divisi mereka, akan tetapi hal itu tidak 

dilakukan dan seharusnya kinerjanya menjadi kurang maksimal. Namun ternyata 

hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja karyawan, meskipun pelatihan tidak 

dilakukan sesuai divisi kinerja karyawan tetap meningkat. Selain itu, 

pengembangan karir karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun yang diberikan 

oleh perusahaan kurang mendapatkan perhatian dalam memberikan informasi 

mengenai kesempatan untuk jenjang yang lebih tinggi dengan lengkap, akan tetapi 

hal itu tidak dilakukan dan seharusnya kinerjanya menjadi kurang maksimal. 

Namun ternyata hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja karyawan, meskipun 

pengembangan karir kurang mendapatkan perhatian kinerja karyawan tetap 

meningkat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pelatihan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah 

KC Madiun? 2) Apakah Pengembangan Karir berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun? 3) Apakah 

pelatihan dan pengembangan karir secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun? 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan 

sampel ini dengan teknik sensus/ sampling total. Teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa: Pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y) pada BRI Syariah KC Madiun dengan diperoleh nilai sig. 0,000 < 

0,05. Pengembangan karir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y) pada BRI Syariah KC Madiun dengan diperoleh nilai sig. 0,265 > 

0,05. Pelatihan dan pengembangan karir secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada BRI Syariah KC Madiun dengan 

diperoleh nilai sig. 0,000 < 0,05. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu kekuatan untuk mengalahkan persaingan antar perusahaan 

adalah kebutuhan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan 

bertalenta.
1
 Hal ini dikarenakan bahwa manajemen sumber daya manusia 

yang dapat mengendalikan semua komponen dalam perusahaan. Perusahaan 

dapat mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki untuk lebih memudahkan tercapainya tujuan bila didorong dengan 

potensi sumber daya manusia. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh 

faktor pelatihan dan pengembangan karir. 

Menurut Kaswan, pelatihan merupakan proses meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan karyawan.
2
 Purnaya juga menjelaskan bahwa 

pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi karyawan, di mana mereka 

memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan 

perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan.
3
 Perubahan sikap dan perilaku 

yang terjadi dalam proses ini merupakan aspek yang sangat penting, karena 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan menjadi tidak bermakna apabila 

sikap dan perilaku karyawan tidak mengalami perubahan yang lebih baik 

dalam meningkatkan kinerjanya. Karena dengan melakukan pelatihan yang 

                                                           
1
 H. Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia – Menciptakan Keunggulan 

Bersaing Berbasis Kompetensi SDM (Yogyakarta: CV Andi  Offset, 2015), 241. 
2
 Kaswan, Pelatihan dan Pengembangan untuk Meningkatkan Kinerja SDM (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 2. 
3
 I Gusti Ketut Purnaya, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Andi, 2016), 

87. 
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efektif dapat membuat karyawan menguasai dengan baik pekerjaannya dan 

dapat bertahan pada persaingan yang ketat. Dalam melaksanakan program 

pelatihan ini diperlukan suatu perusahaan yang baik dan terarah, sehingga 

hasil dari program ini dapat memberi masukan yang positif bagi perusahaan. 

Selain melalui pelatihan, pengembangan karir juga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan kesempatan promosi 

jabatan bagi karyawan untuk dapat mencapai jenjang karir yang lebih baik 

secara terarah. Dengan adanya jenjang karir yang harus dicapai oleh setiap 

kinerja dalam suatu perusahaan, akan membuat mereka termotivasi untuk 

mencapai karir tersebut dengan setinggi-tingginya dan sebaik-baiknya. 

Sinambela menjelaskan bahwa pengembangan karir merupakan upaya yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam merencanakan karir karyawannya.
4
 

Sedangkan menurut Dessler, bahwa pengembangan karir merupakan 

serangkaian aktivitas yang berperan pada pemantapan, keberhasilan dan 

pencapian karir seseorang.
5
 Pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen 

sumber daya manusia pada dasarnya mempunyai tujuan untuk dapat 

memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Adanya kesempatan untuk mengembangkan 

karir bagi setiap karyawan merupakan faktor penting dalam mencapai 

kepuasan di dalam diri karyawan. Karyawan juga akan merasa percaya diri 

dalam melakukan pekerjaanya dan termotivasi untuk bekerja jauh lebih baik 

ke depannya dan memberikan yang terbaik bagi kelangsungan perusahaan. 

                                                           
4
 Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja 

yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 260. 
5
 Gary Dessler,  Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Indeks, 2009), 5. 
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Pengembangan karir yang baik akan dapat memberikan motivasi kepada 

karyawan, dimana karyawan yang kerjanya baik akan mendapatkan karir 

yang baik demikian sebaliknya, sehingga karyawan dapat terpacu untuk 

berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya. 

Tujuan perusahaan dapat tercapai apabila melalui karyawan yang 

menghasilkan kinerja yang maksimal. Mangkuprawira menyatakan bahwa 

kinerja merupakan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk 

melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai tanggung jawabnya 

dengan hasil seperti yang diharapkan.
6
 Suparyadi pada dasarnya manajemen 

kinerja karyawan merupakan suatu upaya mengelola kompetensi karyawan 

yang dilakukan oleh perusahaan secara sistematik dan terus-menerus agar 

karyawan tersebut memiliki tingkat kinerja yang diharapkan oleh perusahaan, 

yaitu mampu memberikan kontribusi yang optimal, sehingga dapat mencapai 

tujuan organisasi.
7
  

Menurut Zami terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja 

yaitu jumlah dan komposisi, penempatan kerja, pelatihan, promosi, rasa aman 

di masa depan, hubungan dengan rekan kerja dan hubungan dengan 

pemimpin.
8
 Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Zami Maka tidak relevan 

dengan yang terjadi dilapangan dimana pelatihan yang dilakukan oleh Bank 

BRI Syariah KC Madiun untuk karyawannya bersifat umum, sedangkan 

                                                           
6
 Sjafri Mangkuprawira, Horison Bisnis, Manajemen dan Sumberdaya Manusia (Bogor: 

PT. Gramedia, 2009), 220. 
7
 H. Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia – Menciptakan Keunggulan 

Bersaing Berbasis Kompetensi SDM, 299. 
8
 Muhammad Busro,  Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Kencana, 2018), 95. 
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karyawan selain pelatihan yang fokus sesuai dengan divisi mereka, akan 

tetapi hal itu tidak dilakukan dan seharusnya kinerjanya menjadi kurang 

maksimal. Namun ternyata hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja 

karyawan, meskipun pelatihan tidak dilakukan sesuai divisi kinerja karyawan 

tetap meningkat. Oleh karena itu pelatihan ini dilakukan untuk membuktikann 

teori yang dijelaskan oleh Zami ada atau tidak pengaruh terkait pelatihan 

dengan kinerja karyawan. Sedangkan Kasmir menjelaskan bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja atau perilaku kerja seseorang dalam suatu periode. 

Seseorang yang memiliki kinerja yang baik tentu akan memengaruhi karirnya 

untuk meningkat, apakah jabatan maupun  kepangkatan. Demikian sebaliknya 

jika kinerjanya dalam satu atau beberapa periode tidak mencapai standar yang 

dibutuhkan, maka karirnya akan tetap atau malah turun. Jadi kinerja 

karyawan akan memengaruhi pengembangan karir seseorang selama bekerja.
9
 

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Kasmir, maka tidak relevan 

dengan yang terjadi dilapangan dimana pengembangan karir karyawan Bank 

BRI Syariah KC Madiun yaitu pengembangan karir yang diberikan oleh 

perusahaan kurang mendapatkan perhatian dalam memberikan informasi 

mengenai kesempatan untuk jenjang yang lebih tinggi dengan lengkap, akan 

tetapi hal itu tidak dilakukan dan seharusnya kinerjanya menjadi kurang 

maksimal. Namun ternyata hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja 

karyawan, meskipun pengembangan karir kurang mendapatkan perhatian 

kinerja karyawan tetap meningkat. Menurut S. P. Robbins bahwa kinerja 

                                                           
9
 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik) (Depok: Rajawali 

Pers, 2019), 157.  
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seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri seperti 

motivasi dan kemampuan tetapi juga oleh kesempatannya untuk 

mengembangkan karirnya yang disediakan oleh organisasi untuknya karena 

pengembangan karir akan memicu dia untuk meningkatkan kemampuannya 

yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerjanya dalam bekerja.
10

 Oleh 

karena itu, manajemen sumber daya manusia di suatu peusahaan harus dapat 

mengembangkan karyawannya yang lebih selektif dengan meningkatkan 

pelatihan dan pengembangan karir kepada karyawan.  

Dengan adanya pelatihan kerja yang berjalan dengan baik di suatu 

perusahaan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam terciptanya 

pengembangan karir yang baik, karena dapat meningkatkan kemampuan 

karyawan yang dimiliki perusahaan dengan mempunyai keterampilan yang 

diperoleh selama pelatihan tersebut dan dapat mempengaruhi sebuah kinerja 

karyawan untuk mencapai tujuan di dalam perusahaan serta dapat mendukung 

daya saing antar perusahaan secara berkualitas. 

BRI Syariah KC Madiun sebagai Bank Retail Modern yang 

memberikan solusi keuangan yang amanah serta merupakan salah satu anak 

perusahaan Bank BRI yang fokus pada Perbankan Syariah. BRI Syariah 

memiliki visi menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam finansial 

sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

                                                           
10

 Fauziah Nami Nasution, Emmy Mariatin, Siti Zahren, “Pengaruh Pengembangan 

Karier dan Budaya Organisasi pada PT Kinerja karyawan” IJSRM, Vol. 06, Edisi 01, terj. Suci  

(Januari, 2018), 59. 
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bermakna.
11

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PELATIHAN DAN 

PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA BANK BRI SYARIAH KC MADIUN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

berkaitan dengan penelitian yaitu: 

1. Apakah pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun? 

2. Apakah pengembangan karir berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun? 

3. Apakah pelatihan dan pengembangan karir secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC 

Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diambil, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada 

Bank BRI Syariah KC Madiun. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja 

karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

                                                           
11

 PT Bank BRISyariah Tbk, “Visi dan Misi” dalam 

www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi (diakses pada tanggal 03 Januari 2019, 19.15). 

http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=visimisi
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3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan karir secara 

bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC 

Madiun. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Bank BRI Syariah KC Madiun 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

untuk menjadi bahan evaluasi mengenai kinerja karyawan dan dapat 

menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan perusahaan 

dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

lebih lanjut dan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di 

perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada jurusan 

Perbankan Syariah. 

3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan wacana guna untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber 

daya manusia khususnya yang berhubungan dengan pelatihan, 

pengembangan karir dan kinerja karyawan. 

E. Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 
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dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

 Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode pengolahan dan analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang hasil pengujian instrumen 

(validitas dan reliabilitas), hasil pengujian deskripsi, hasil 

pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan 

dan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait 

serta keterbatasan yang ada dalam penelitian yang 

dilakukan. 
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BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Menurut Wibowo, kinerja merupakan suatu proses maupun 

hasil pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja.
12

 Sedangkan 

Mangkunegara menjelaskan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.
13

 Mangkuprawira berpendapat bahwa kinerja 

merupakan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk 

melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai tanggung 

jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.
14

 Artinya hasil kerja 

dapat dicapai oleh seseorang dalam suatu perusahaan sesuai dengan 

tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan perusahaan 

tanpa bertentangan dengan moral dan etika.  

Menurut Suparyadi, kinerja karyawan merupakan masalah 

yang sentral dalam kehidupan sebuah organisasi karena sebuah 

                                                           
12

 Wibowo, Manajemen Kinerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 70. 
13

 A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 67. 
14

 Sjafri Mangkuprawira, Horison Bisnis, Manajemen dan Sumberdaya Manusia, 220. 
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organisasi atau perusahaan mampu mencapai tujuan atau tidak, 

sangat bergantung pada sebaik apa kinerja yang ditunjukkan oleh 

para karyawannya.
15

 Fattah menjelaskan bahwa kinerja karyawan 

adalah hasil dari sebuah pekerjaan yang ditugaskan dalam suatu 

organisasi.
16

 Sedangkan Sinambela mengemukakan bahwa kinerja 

karyawan didefinisikan sebagai kemampuan karyawan dalam 

melakukan secara keahlian tertentu.
17

 Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah kesediaan seseorang 

untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dengan 

pencapaian target yang telah diinginkan oleh perusahaan. 

Pekerjaan seseorang tidak akan terlihat hasilnya jika tidak 

dilakukan suatu penilaian. Artinya apakah karyawan sudah 

melakukan pekerjaan secara baik atau belum. Kasmir 

mengemukakan penilaian kinerja merupakan suatu sistem yang 

dilakukan secara periodik untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja 

individu.
18

 Sedangkan Fahmi menjelaskan bahwa penilaian kinerja 

adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen 

perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang selama ini 

                                                           
15

 H. Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia – Menciptakan Keunggulan 

Bersaing Berbasis Kompetensi SDM, 300. 
16

 A. Hussein Fattah, Kepuasan Kerja & Kinerja Pegawai – Budaya Organisasi, 

Perilaku Pemimpin, dan Efikasi Diri (Yogyakarta: Elmatera, 2017), 9. 
17

 Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja 

yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja, 480.. 
18

 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik) (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), 184. 
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telah melakukan pekerjaannya.
19

 Penilaian yang dilakukan tersebut 

akan menjadi masukan yang berarti untuk melakukan perbaikan 

selanjutnya. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Zami  terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan, antara lain:
20

 

1) Jumlah dan Komposisi dari Kompensasi 

Semakin detail pekerjaan yang dihargai dengan kompensasi 

yang diberikan, maka semakin baik kinerja yang diberikan untuk 

perusahaan. 

2) Penempatan Kerja 

Semakin tepat posisi karyawan, maka semakin tinggi pula 

kinerja yang dimiliki karyawan tersebut. 

3) Pelatihan 

Semakin sering diberikan pelatihan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, maka semakin baik pula kinerja karyawan tersebut. 

4) Promosi 

Semakin jelas jenjang karir seorang karyawan, maka semakin 

baik kinerja karyawan tersebut. 

5) Rasa Aman di Masa Depan 

Dengan adanya pesangon dan berbagai tunjangan hari tua, maka 

semakin baik kinerja karyawan yang dimiliki perusahaan. 

                                                           
19

 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja (Bandung: Alfabeta, 2015), 65. 
20

 Muhammad Busro,  Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, 95. 
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6) Hubungan dengan Rekan Kerja 

Semakin baik komunikasi antar karyawan, maka semakin baik 

kinerja karyawan. 

7) Hubungan dengan Pemimpin 

Semakin baik komunikasi antara karyawan dan pimpinan, maka 

semakin baik pula kinerja karyawan tersebut. 

Sedangkan menurut Kasmir, kinerja merupakan hasil kerja 

atau hasil perilaku seseorang dalam suatu periode. Seseorang yang 

memiliki kinerja yang baik tentu akan memengaruhi karirnya untuk 

meningkat, apakah jabatan maupun kepangkatan. Demikian 

sebaliknya jika kinerja dalam satu atau beberapa periode tidak 

mencapai standar yang dibutuhkan, maka karinya akan tetap atau 

malah turun. Jadi kinerja karyawan akan memengaruhi 

pengembangan karir seseorang selama bekerja.
21

 

c. Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan 

Adapun tujuan penilaian kinerja sebagai berikut:
22

 

1) Untuk mengukur kinerja secara fair dan obyektif berdasarkan 

persyaratan pekerjaan. 

2) Untuk meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasi tujuan-

tujuan perkembangan yang lebih spesifik. 

3) Untuk mengembangkan tujuan karir sehingga karyawan dapat 

menyesuaikan diri dengan tuntunan dinamika perusahaan. 

                                                           
21

 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik), 157. 
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Dapat disimpulkan bahwa tujuan penilaian kinerja untuk 

mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam penilaian kinerja 

dengan teratur dan sistematis. 

d. Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja merupakan salah satu alat motivasi paling 

ampuh yang tersedia bagi pimpinan atau manager. Berikut ini 

manfaat penilaian kinerja yaitu:
23

 

1) Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mempromosikan 

karyawan yang berprestasi, membantu karyawan yang kurang 

atau tidak berprestasi, melatih, memutasikan atau 

mendisiplinkan karyawan dan memberikan kenaikan imbalan. 

2) Sebagai kriteria untuk melakukan validasi tes atau menguji 

keabsahan sebagai alat tes. Caranya, hasil tes dihubungkan 

dengan hasil penilaian kinerja untuk menguji hipotesis yang 

menyatakan skor tes dapat memprediksi kinerja. 

3) Memberikan umpan balik kepada para karyawan, sehingga 

penilaian kinerja dapat berfungsi sebagai kebutuhan 

pengembangan individu dan pengembangan karir. 

4) Apabila kebutuhan pengembangan karyawan dapat 

diidentifikasikan, maka penilaian kinerja dapat membantu 

penentuan tujuan program pelatihan. 

                                                           
23
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5) Jika tingkat kinerja karyawan dapat ditentukan secara tepat, 

maka penilaian kinerja dapat membantu memprediksi masalah-

masalah perusahaan. Penilaian kinerja juga dapat 

mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengetahuan, 

kemampuan, keterampilan dan syarat-syarat lainya yang perlu 

dipertimbangan dalam seleksi. Serta penilaian kinerja menjadi 

dasar untuk membedakan karyawan yang efektif dan tidak 

efektif. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian 

terhadap karyawan suatu perusahaan memiliki berbagai manfaat, 

baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri. Bagi 

karyawan, dapat menjadikan suatu motivasi dan semangat 

berkompetensi untuk menjadi lebih baik ke depannya. 

e. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Suparyadi, indikator untuk mengukur karyawan 

sebagai berikut:
24

 

1) Kuantitas 

Kuantitas merupakan jumlah keluaran yang dihasilkan oleh 

karyawan dalam membuat barang untuk dikonsumsi oleh 

konsumen. Kuantitas atau hasil kerja karyawan diukur dengan 

menghitung besaran presentasi kesesuaiannya dengan target 

                                                           
24
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yang telah ditentukan oleh perusahaan, sehingga dapat diketahui 

apakah sudah sesuai dengan target atau sebaliknya. 

2) Kualitas 

Kualitas merupakan spesifikasi dari barang, misalnya bahan 

baku, desain dan manfaaat dari barang yang dihasilkan 

karyawan dibandingkan dengan standar kualitas yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. Pengukuran kualitas ini dilakukan 

dengan cara menghitung besaran presentasi kesesuaiannya 

dengan standar kualitas yang telah ditentukan oleh perusahaan, 

sehingga dapat diketahui apakah sudah sesuai target ataupun 

sebaliknya. 

3) Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu merupakan sejauh mana karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya untuk memenuhi target waktu yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. Target waktu yang telah 

ditentukan oleh perusahaan dapat diukur dengan jam, hari atau 

bulan dalam melaksanakan tugasnya dari awal sampai barang 

yang dihasilkan siap untuk dikonsumsi oleh konsumen.   

4) Kreatifitas  

Kreatifitas merupakan kemampuan karyawan untuk 

mengembangkan ide guna memperlancar dalam melaksanakan 

tugasnya dan mengatasi masalah yang timbul. Untuk mengukur 

kreativitas ini menggunakan tingkat intensitas dari ide-ide baru 
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yang dikeluarkan oleh karyawan dalam rangka memperlancar 

pelaksanaan tugasnya. 

5) Kerja Sama 

Kerja sama merupakan perilaku karyawan dalam berhubungan 

dengan pemimpin dan rekan kerja dalam melaksanakan 

tugasnya, baik yang bersifat rutin maupun proyek. Untuk 

mengukur kerja sama ini menggunakan hasil evaluasi terhadap 

hubungannya dengan pemimpin maupun rekan kerja, seperti ada 

atau tidaknya konflik antar karyawan, saling membantu dan 

berbagi kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Pelatihan 

a. Pengertian Pelatihan 

Menurut Suparyadi, pelatihan merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan, karena karyawan yang telah eksis dalam perusahaan 

perlu dilatih untuk dapat menguasai metode atau teknik kerja yang 

baru. Pelatihan juga merupakan suatu proses pembelajaran secara 

sistematis yang mencakup penguasaan pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, serta perubahan sikap dan perilaku guna meningkatkan 

kinerja karyawan.
25

 Mangkunegara menjelaskan pelatihan ditujukan 

kepada karyawan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan teknis.
26

 Sinambela juga menjelaskan bahwa pelatihan 

adalah suatu proses yang sistematis dari organisasi untuk 

                                                           
25
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26

 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 44. 
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mengembangkan keterampilan individu, kemampuan, pengetahuan 

atau sikap yang dapat merubah perilaku karyawan untuk mencapai 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
27

 Yang berarti pelatihan 

merupakan tanggung jawab antara karyawan dengan organisasi 

untuk mencapai sebuah target perusahaan. 

b. Tujuan Pelatihan 

Pelatihan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:
28

 

1) Meningkatkan Produktivitas 

Karyawan yang telah menguasai pengetahuan dan memiliki 

keterampilan di bidang pekerjaannya akan mampu berkerja 

dengan lebih baik daripada karyawan yang kurang menguasai 

pengetahuan dan tidak memiliki keterampilan di bidang 

pekerjaanya tersebut.   

2) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi 

Penguasaan pengetahuan dan meningkatnya keterampilan yang 

sesuai pada bidang pekerjaannya yang diperoleh karyawan dari 

suatu program pelatihan akan membuat mereka mampu bekerja 

secara lebih efektif dan efisien. 

3) Meningkatkan Daya Saing 

Karyawan yang terlatih dengan baik tidak hanya mampu 

meningkatkan produktivitas, tetapi juga akan mampu bekerja 

                                                           
27
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28
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semakin efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan daya 

saing antar perusahaan. Bekerja secara efektif berarti mampu 

menghasilkan produk yang standar sesuai dengan keinginan 

konsumen dan secara efisien berarti mampu menghasilkan 

jumlah produk yang sama, karyawan ini menggunakan sumber 

daya yang lebih sedikit. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pelatihan merupakan salah satu cara untuk megembangkan 

kemampuan dan keahlian karyawan sehingga dapat menyesuaikan 

diri dan dapat meningkatkan kinerja untuk mencapai hasil-hasil kerja 

yang telah ditetapkan. 

c. Manfaat Pelatihan 

Menurut Suparyadi, pelatihan memiliki beberapa manfaat,  

yaitu:
29

  

1) Meningkatkan Kemandirian 

Karyawan yang telah menguasai pengetahuan dan memiliki 

keterampilan di bidang pekerjaannya akan lebih mandiri dan 

hanya memerlukan sedikit bantuan dari atasan maupun rekan 

kerja untuk melaksanakan tugasnya. 

2) Meningkatkan Motivasi 

Motivasi yang telah dilatih sesuai dengan bidang pekerjaanya 

akan mengalami peningkatkatan. Hal ini disebabkan oleh dua 

                                                           
29
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hal, yaitu pertama, bahwa dengan menguasai pengetahuan dan 

keterampilan, maka karyawan akan menjadi lebih yakin dan 

percaya diri dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Kedua, 

bahwa pelatihan memberikan kesadaran kepada karyawan 

karena telah menjadi bagian dan diperlukan kontribusinya oleh 

perusahaan, sehingga mereka merasa dihargai oleh perusahaan. 

3) Menumbuhkan Rasa Memiliki 

Rasa yang telah diakui keberadaannya sangat diperlukan oleh 

perusahaan serta pemahamannya tentang tujuan-tujuan 

perusahaan yang diperoleh selama pelatihan dapat 

menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap karyawan 

terhadap masa depan perusahaan. 

4) Mengurangi Keluarnya Karyawan 

Karyawan yang  memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai 

bidang pekerjaannya akan merasa nyaman. Kenyamanan dalam 

bekerja dapat disebabkan dengan adanya rasa dihargai dan 

perusahaan akan merasa puas, sehingga mereka tidak ada 

berpikir untuk keluar dari pekerjaannya sekarang dan mencari 

pekerjaan di perusahaan lainnya. 

5) Meningkatkan Laba Perusahaan 

Karyawan yang terlatih dengan baik akan mampu memproduksi 

barang atau jasa yang dapat memuaskan konsumen, sehingga hal 

ini dapat medorong konsumen menjadi setia dan loyal terhadap 
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perusahaan. Konsumen yang setia dan loyal akan melakukan 

pembelian kembali dan bahkan merekomendasikan kepada 

orang lain untuk mengkonsumsi barang atau jasa seperti mereka. 

Dengan demikian sangat mungkin penjualan menjadi lebih 

banyak, sehingga laba perusahaan dapat meningkat. 

Dengan adanya pelatihan terhadap karyawan, diharapkan 

kemampuan karyawan dapat meningkat sehingga dapat memberikan 

manfaat bagi kemajuan perusahaan. Selain perusahaan, pelatihan 

juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh 

kemampuan dibidang tertentu sesuai dengan keahliannya. 

d. Jenis-Jenis Pelatihan 

Menurut Akrani ada beberapa jenis pelatihan itu adalah 

sebagai berikut:
30

 

1) Induction Training (Pelatihan Induksi) 

Induction training bertujuan mengenalkan perusahaannya 

kepada karyawan yang baru diangkat. Hal ini merupakan 

pelatihan yang singkat dan informatif yang diberikan setelah 

bergabung dengan organisasi tersebut. Tujuannya yaitu 

memberikan informasi kepada karyawan. 

2) Job Training (Pelatihan Pekerjaan) 

Job training berkaitan dengan pekerjaan khusus, tujuannya 

untuk memberi informasi dan petunjuk yang sesuai kepada 
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karyawan sehingga memungkinkan mereka melaksanakan 

tugasnya secara sistematis, tepat, efisien dan akhirnya dengan 

percaya diri. 

3) Training For Promotion (Pelatihan Untuk Promosi) 

Training for promotion adalah pelatihan yang diberikan setelah 

promosi tetapi sebelum bergabung pada posisi yang lebih tinggi. 

Tujuannya adalah memberi kesempatan pada karyawan 

melakukan penyesuaian diri dengan tugas pekerjaan di level 

lebih tinggi. 

4) Refresher Training (Pelatihan Penyegaran) 

Refresher training merupakan pembaharuan keterampilan 

profesional, informasi dan pengalaman seseorang yang 

menduduki posisi eksekutif penting.  

5) Training For Managerial Development (Pelatihan Untuk 

Pengembangan Manajerial) 

Training for managerial development diberikan kepada manager 

agar meningkatkan efisiennya dengan demikian, memungkinkan 

mereka menerima posisi yang lebih tinggi. 

Beberapa jenis pelatihan sumber daya manusia diatas yang 

bisa dilakukan oleh karyawan. Dengan melakukan pelatihan secara 

bertahap, seorang karyawan dapat memastikan bahwa memiliki 

kualitas yang semakin baik. Dengan kualitas sumber daya manusia 
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yang semakin baik maka perusahaan dapat semakin maju dan 

berkembang. 

e. Metode Pelatihan 

Menurut Suparyadi, ada beberapa metode pelatihan yaitu:
31

 

1) Metode Hands-On 

Metode ini memugkinkan seseorang dilatih tidak hanya untuk 

mendengarkan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, tetapi 

memberikan peluang kepada peserta pelatihan untuk benar-

benar melakukan tugas-tugas tersebut. Metode ini sangat 

bermanfaat bagi peserta karena dapat memberikan praktik 

sebenarnya yang membuat lebih mudah dipahami tentang apa 

yang dipikirkan oleh peserta pelatihan. 

2) Metode On The Job Training (OJT) 

Metode pelatihan OJT merupakan salah satu metode yang paling 

baik untuk memberikan keterampilan atau kecapakan yang 

tinggi kepada karyawan, karena metode ini direncanakan, 

diorganisasikan dan dilakukan di tempat kerja serta para 

karyawan dilatih bagaimana cara mereka melakukan tugas-tugas 

pekerjaannya dimana mereka digaji untuk itu. Dengan demikian, 

metode ini mampu memberikan gambaran nyata baik dari aspek 

situasi dan kondisi lingkungan kerja sehari-hari maupun dari 

aspek perilaku kerja.  
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3) Metode Off The Job Training 

Metode off the job training adalah suatu metode pelatihan yang 

dilakukan di luar tempat kerja. Metode off the job training 

terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan karyawan di luar 

tugas-tugas pekerjaannya sehari-hari dengan tujuan utama untuk 

memperbaiki dan mengembangkan perilaku manager agar 

berkinerja lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

pelatihan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan dan kecakapan karyawan agar menjadi 

lebih berkualitas. 

f. Indikator Pelatihan  

Menurut Mangkunegara ada beberapa indikator-indikator 

pelatihan di antaranya:
32

 

1. Instruktur 

Mengingat pelatih umumnya berorientasi pada peningkatan 

keterampilan, maka para pelatih yang dipilih untuk memberikan 

materi pelatihan harus benar-benar memiliki kualifikasi yang 

memadai sesuai bidangnya, personal dan kompeten, selain itu, 

pendidikan instruktur harus benar-benar baik untuk melakukan 

pelatihan. 
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2. Peserta 

Peserta pelatihan tentunya harus diseleksi berdasarkan 

persyaratan tertentu dan kualifikasi yang sesuai, selain itu 

peserta pelatihan juga harus memiliki semangat yang tinggi 

untuk mengikuti pelatihan. 

3. Materi 

Pelatihan sumber daya manusia merupakan materi yang ingin 

diberikan sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia 

yang hendak dicapai oleh perusahaan dan materi pelatihan harus 

update agar peserta dapat memahami masalah yang terjadi pada 

kondisi yang sekarang.  

4. Metode 

Metode pelatihan akan lebih efektif apabila sesuai dengan jenis 

materi dan komponen peserta pelatihan. 

5. Tujuan 

Tujuan yang ditentukan oleh pelatihan khususnya berhubungan  

dengan penyusunan rencana aksi dan penetapan sasaran serta 

hasil yang diharapkan dari pelatihan yang akan diselenggarakan. 

Tujuan pelatihan juga harus disosialisasikan sebelumnya kepada 

peserta agar peserta dapat memahami pelatihan tersebut. 

6. Sasaran 

Sasaran pelatihan harus ditentukan dengan kriteria yang terinci 

dan terukur. 
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3. Pengembangan Karir 

a. Pengertian Pengembangan Karir 

Menurut Priansa, pengembangan karir merupakan outcomes 

atau hasil yang berasal dari interaksi antara karir individu dengan 

proses manajemen karir yang berlaku di dalam perusahaan.
33

 

Kadarisman menjelaskan pengembangan karir seorang karyawan 

perlu dilakukan karena seorang karyawan bekerja dalam suatu 

perusahaan tidak hanya ingin memperoleh apa yang dipunyai hari, 

tetapi juga mengharapkan ada perubahan, kemajuan serta  

kesempatan yang diberikan kepadanya untuk maju ke tingkat yang 

lebih tinggi dan lebih baik.
34

 Thamrin mendefinisikan 

pengembangan karir adalah suatu rangkaian posisi atau jabatan yang 

ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu.
35

 Sedangkan 

Busro menyajikan bahwa pengembangan karir adalah suatu proses 

berkesinambungan yang dilalui individu melalui upaya-upaya 

pribadi dalam rangka mewujudkan tujuan perencanaan karirnya yang 

disesuaikan dengan kondisi organisasi.
36

 Dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan karir maerupakan hasil peningkatan kemampuan 

kerja seorang karyawan yang semakin meningkat dengan tujuan 

mewujudkan perencanaan karinya dengan kondisi organisasi.  
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b. Tujuan Pengembangan Karir 

Menurut Andrew J. Dubrin mengemukakan beberapa tujuan  

pengembangan karir sebagai berikut:
37

 

1. Membantu dalam Pencapaian Tujuan Individu dan Perusahaan 

Seorang karyawan yang sukses dengan prestasi kerja baik untuk 

menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi, hal ini berarti tujuan 

perusahaan dan tujuan individu dapat tercapai. 

2. Menunjukkan Hubungan Kesejahteraan Karyawan 

Perusahaan dapat merencanakan karir karyawan dengan tujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan agar karyawan lebih tinggi 

loyalitasnya. 

3. Membantu Karyawan Menyadari Kemampuan Potensi Mereka 

Pengembangan karir dapat membantu menyadarkan karyawan 

atas kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan sesuai 

dengan potensi dan keahliannya. 

4. Memperkuat Hubungan antara Karyawan dan Perusahaan 

Pengembangan karir dapat memperkuat hubungan dan sikap 

karyawan terhadap perusahaannya.  

5. Membuktikan Tanggung Jawab Sosial 

Pengembangan karir suatu cara yang dapat menciptakan 

karyawan untuk menjadi lebih bermental sehat. 
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Tujuan pengembangan karir untuk memperbaiki dan 

meningkatkan efektifitas pelaksanaan pekerjaan terhadap karyawan, 

agar semakin mampu memberikan hasil yang terbaik dalam 

mewujudkan tujuan bisnis organisasi/perusahaan. Pelaksanaan 

pekerjaan yang semakin baik dan meningkat, itu berpengaruh 

langsung pada peluang bagi seorang karyawan untuk memperoleh 

posisi/jabatan yang diharapkan dan dicita- citakan. 

c. Manfaat Pengembangan Karir 

Pada dasarnya pengembangan karir dapat bermanfaat bagi 

perusahaan dan karyawan.
38

 Manfaat pengembangan karir bagi 

karyawan yaitu: 

1. Menggunakan potensi seseorang dengan sepenuhnya. 

2. Menambah tantangan dalam bekerja. 

3. Meningkatkan otonomi individu. 

4. Meningkatkan tanggung jawab. 

5. Meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas. 

Sedangkan manfaat pengembangan karir bagi perusahaan 

yaitu:  

1. Menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan. 

2. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dan 

mempertahankan karyawan yang berkualitas. 
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3. Menjamin agar kelompok minoritas dan wanita mempunyai 

kesempatan yang sama untuk meningkatkan karir. 

4. Mengurangi frustasi karyawan. 

5. Mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam suatu 

perusahaan. 

6. Meningkatkan nama baik perusahaan. 

d. Tahapan Pengembangan Karir 

Menurut Meldona, untuk mengarahkan pengembangan karir 

agar dapat memberikan keuntungan bagi individu dan perusahaan, 

maka departemen sumber daya manusia dapat melakukan tahap 

program pengembangan karir yaitu:
39

 

1. Preparing 

Preparing merupakan kegiatan memprediksi suatu perubahan 

yang terjadi dalam perusahaan dan lingkungan, pengembangan 

karyawan yang berbeda keahlian dan kemampuannya serta 

pelatihan kepemimpinan. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

memberikan gambaran yang jelas kepada pimpinan dan 

karyawan tentang kebutuhan organisasi saat ini serta peluang 

dan aktivitas yang terkait dengan pengembangan karir. 

2. Profiling 

Profiling merupakan kegiatan penilaian kinerja dan melakukan 

audit sumber daya manusia (skill inventory) dengan tujuan 
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mengetahui kekuatan dan kelemahan karyawan serta 

mengetahui aspirasi dan pengembangan karir yang diperlukan. 

3. Targetting 

Targetting merupakan kegiatan memberikan informasi tentang 

perencanaan yang telah disusun dan memberikan informasi 

melalui sistem job posting. Tujuan kegiatan ini adalah 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mempelajari 

berbagai posisi yang bisa diraih sesuai dengan aspirasi dan 

kualifikasinya. 

4. Strategizing 

Strategizing merupakan kegiatan menginformasikan jalur dan 

jenjang karir (career path) yang bisa dilalui oleh karyawan dan 

memberikan jasa konsultasi pada karyawan atas berbagai 

problem yang mereka hadapi untuk memulai karir yang 

diinginkan (counseling). Tujuan kegiatan ini adalah memberikan 

bantuan yang berguna bagi karyawan dalam pengembangan 

rencana aksi yang realitas dalam meraih karir yang diinginkan. 

5. Implementing 

Implementing merupakan kegiatan melakukan pelatihan dan 

pengembangan melalui on the job training, sistem mentoring 

dan pembinaan. Tujuan kegiatan ini adalah mempersiapkan 

keahlian dan kemampuan karyawan agar bisa mencapai tujuan 

dan kinerja yang diinginkan. 



30 

 

 
 

6. Sustaing 

Sustaining merupakan kegiatan menyediakan kompensasi yang 

fair dan reward yang akan diterima serta melakukan evaluasi 

atas mekanisme yang dijalankan. Tujuan kegiatan ini adalah 

meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan sesuai dengan 

jabatannya. 

Berdasarkan uraian diatas untuk dapat mengembangkan karir 

karyawan dapat melalui langkah-langkah dengan menyusun rencana 

karirnya untuk mencapai tujuan perusahaan.  

e. Indikator Pengembangan Karir 

Menurut Rivai dan Sagala menyatakan bahwa indikator 

dalam pengembangan karir adalah:
40

  

1. Perencanaan Karir 

Karyawan harus dapat merencanakan karirnya untuk masa yang 

akan datang. 

2. Pengembangan Karir Individu 

Setiap karyawan harus menerima tanggung jawab atas 

perkembangan karir yang dialami. 

3. Pengembangan Karir yang Didukung oleh Departemen SDM 

Pengembangan karir karyawan tidak hanya tergantung pada 

karyawan tetapi juga pada peranan dan bimbingan manager serta 

departemen SDM. 

                                                           
40

 Donni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 161-

162. 
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4. Peran Umpan Balik terhadap Kinerja 

Umpan balik di dalam usaha pengembangan karir karyawan 

mempunyai beberapa sasaran: 

a) Untuk menjamin bahwa karyawan yang gagal menduduki 

suatu posisi dalam rangka pengembangan karirnya masih 

tetap berharga dan akan dipertimbangkan lagi untuk 

promosi di waktu mendatang apabila memang memenuhi 

syarat. 

b) Untuk menjelaskan kepada karyawan yang gagal kenapa 

mereka tidak terpilih. 

c) Untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan pengembangan 

karir spesifik yang harus mereka laksanakan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu menjadi acuan penulis 

untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambah teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Namun penulis 

mengangkat beberapa penelitian dengan referensi dalam menambah bahan 

kajian teori pada penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa 

skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No

. 

Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Rifa’atul 

Mahmudah 

Analisis 

regresi 

1. Program 

pelatihan 

Mengetahui 

pengaruh 

Peneliti 

menggunak
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No

. 

Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 

(2014) 

Skripsi: 

Universitas 

Islam 

Negeri 

(UIN) 

Maulana 

Malik 

Ibrahim 

Malang, 

Judul: 

“Pengaruh 

Pelatihan 

dan 

Pengemban

gan Sumber 

Daya 

Manusia 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Perbankan 

Syariah 

(Studi Pada 

PT. Bank 

Muamalat 

Indonesia 

Tbk. 

Cabang 

Malang)”. 

linear 

berganda 

dan 

pengemba

ngan 

sumber 

daya 

manusia 

secara 

bersama-

sama 

mempeng

aruhi 

kinerja 

karyawan. 

2. Secara 

parsial 

program 

pelatihan 

dan 

pengemba

ngan 

sumber 

daya 

manusia 

dapat 

mempeng

aruhi 

kinerja. 

variabel 

pelatihan 

terhadap 

kinerja 

karyawan.  

an variabel 

variabel X2 

yaitu 

pengemban

gan karir 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

sedangkan 

penelitian 

tersebut 

menggunak

an variabel 

pengemban

gan sumber 

daya 

manusia. 

2.  Taufan 

Chaerul 

Hidayat 

(2015), 

Skripsi: 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Syarif 

Hidayatulla

h Jakarta, 

Judul: 

“Pengaruh 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

1. Pengemba

ngan karir 

tidak 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan.  

2. Insentif 

berpengar

uh 

signifikan 

Mengetahui 

pengaruh 

variabel 

pengemban

gan karir 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

Peneliti 

menggunaka

n dua 

variabel 

independen 

yaitu 

pelatihan dan 

pengembang

an karir 

terhadap 

kinerja 

pegawai 

sedangkan 
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No

. 

Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 

Pengemban

gan Karir, 

Insentif dan 

Stress Kerja  

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

(Studi 

Kasus 

Matahari 

Departemen

t Store 

Cabang 

Pondok 

Gede”. 

terhadap 

kinerja 

karyawan.  

3. Stress 

kerja 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

4. Pengemba

ngan 

karir, 

insentif 

dan stress 

kerja 

secara 

bersama-

sama 

berpengar

uh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

penelitian 

tersebut 

menggunaka

n tiga 

variabel 

independen 

yaitu 

pengembang

an karir, 

insentif dan 

stress kerja. 

 

3. Heni Dwi 

Utami 

(2016), 

Skripsi: 

Universitas 

Muria 

Kudus. 

Judul: 

“Pengaruh 

Pelatihan, 

Kemampua

n Kerja dan 

Pengemban

gan Karir 

Terhadap 

Kinerja 

Pegawai 

Analisis 

regresi 

linear 

berganda 

1. Berdasark

an hasil 

uji t 

(parsial) 

bahwa 

pelatihan, 

kemampu

an kerja 

dan 

pengemba

ngan karir 

berpengar

uh positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

Mengetahui 

pengaruh 

variabel 

pelatihan 

dan 

pengemban

gan karir 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

1. Peneliti 

mengguna

kan 

variabel 

pelatihan 

dan 

pengemba

ngan karir 

terhadap 

kinerja 

pegawai 

sedangkan 

penelitian 

tersebut 

mengguna

kan 

variabel 



34 

 

 
 

No

. 

Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 

Pada Dinas 

Pendidikan 

Pemuda dan 

Olahraga 

Kabupaten 

Kudus”. 

pegawai. 

2. Berdasark

an hasil 

uji F 

(simultan) 

bahwa 

pelatihan, 

kemampu

an kerja 

dan 

pengemba

ngan karir 

berpengar

uh positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

pegawai. 

pelatihan, 

kemampu

an kerja 

dan 

pengemba

ngan 

karir. 

2. Hasil 

peneliti 

dari uji 

parsial 

pengemba

ngan karir 

tidak 

berpengar

uh 

terhadap 

kinerja 

sedangkan 

penelitian 

tersebut 

pengemba

ngan karir 

berpengar

uh 

terhadap 

kinerja. 

 

Dari penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya yang 

ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rifa’atul Mahmudah (2014), dengan 

judul “Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

terhadap Kinerja Karyawan Perbankan Syariah (Studi pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia Tbl. Cabang Malang”, yang membahas pengaruh 

pelatihan dan pengembangan karir. Metode analisis yang digunakan 
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adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa secara simultan kedua variabel bebas berpengaruh terhadap 

kinerja. Sedangkan secara parsial kedua variabel bebas mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja..
41

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Taufan Chaerul Hidayat (2015), dengan 

judul “Pengaruh Pengembangan Karir, Insentif dan Stress Kerja  

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Matahari Departement Store 

Cabang Pondok Gede”, yang membahas pengaruh pengembangan karir, 

insentif dan stress kerja. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

simultan pengembangan karir, insentif dan stress kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara parsial insentif dan stress 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan 

pengembangan karir tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
42

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Dwi Utami (2016), dengan judul 

“Pengaruh Pelatihan Kerja dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan”, 

yang membahas pengaruh pelatihan, kemampuan kerja dan 

pengembangan karir. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

                                                           
41

 Rifa’atul Mahmudah, “Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Perbankan Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk. Cabang Malang)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2014). 
42

 Taufan Chaerul Hidayat, “Pengaruh Pengembangan Karir, Insentif dan Stress Kerja  

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Matahari Departement Store Cabang Pondok Gede” 

(Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). 



36 

 

 
 

parsial pelatihan, kemampuan kerja dan pengembangan karir 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara 

simultan pelatihan, kemampuan kerja dan pengembangan karir 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.
43

 

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti melanjutkan kajian tentang 

pelatihan dan pengembangan karir yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. 

Penelitian ini teori-teorinya yang digunakan berbeda dengan teori 

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rifa’atul Mahmudah 

menggunakan teori dari Sutermeister, Taufan Chaerul Hidayat menggunakan 

teori dari Robert L. Malthis dan John H. Jackson, Heni Dwi Utami 

menggunakan teori dari Sedarmayanti sedangkan dalam penelitian ini teori 

yang digunakan dari Zami dan Kasmir. 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian dari landasan teori diatas, tentang Pelatihan dan 

Pengembangan Karir yang mempengaruhi Kinerja Karyawan dapat disusun 

suatu kerangka berpikir dalam penelitian sebagai berikut: 

H1 

H3 

 

      H2 

                                                           
43

 Heni Dwi Utami, “Pengaruh Pelatihan, Kemampuan Kerja dan Pengembangan Karir 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus” 

(Skripsi: Universitas Muria Kudus, 2016). 

Pelatihan 

(X1) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Pengembangan 

Karir 

(X2) 
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih belum sempurna. 

Hipotetsis sesungguhnya hanya sekedar jawaban sementara terhadap hasil 

penelitian yang akan dilakukan.
44

 Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Hipotesis (H1): 

H0 : Pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

H1 : Pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

b. Hipotesis (H2): 

H0 : Pengembangan Karir tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

H2 : Pengembangan Karir mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

c. Hipotesis (X3): 

H0 : Pelatihan dan Pengembangan Karir secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

Pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

H3 : Pelatihan dan Pengembangan Karir secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

                                                           
44

 H. M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif – Komunikasi, Ekonomi dan 

Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2005),  85. 



38 

 

 
 

Pada Bank BRI Syariah KC Madiun 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang berbentuk asosiatif dalam penelitian ini menunjukkan 

hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih yaitu Pengaruh 

Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan, Pengaruh Pengembangan Karir 

terhadap Kinerja Karyawan dan Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Karir 

terhadap Kinerja Karyawan.  

Dalam rancangan ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui 

beberapa faktor yang ada di bank tersebut dengan teknik penyebaran angket 

yang berisi lembaran pertanyaan dan pernyataan yang akan dijawab oleh para 

karyawan. Peneliti menghubungkan tiga variabel yaitu dua variabel 

independent berupa Pelatihan (X1) dan Pengembangan Karir (X2) sedangkan 

untuk satu variabel dependent berupa Kinerja Karyawan (Y). Penelitian ini 

dilakukan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Tabel 3.1 

Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan Indikator 
 

Variabel 

Penelitian 

Definisi 

Operasional 
Indikator Sumber Skala 
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Pelatihan 

(X1) 

 

Pelatihan adalah 

suatu proses yang 

sistematis dari 

organisasi untuk 

mengembangkan 

keterampilan 

individu, 

kemampuan, 

pengetahuan atau 

sikap yang dapat 

merubah perilaku 

karyawan untuk 

mencapai tujuan 

perusahaan yang 

telah ditetapkan.
45

 

1. Instruktur 

2. Peserta 

3. Materi 

4. Metode 

5. Tujuan  

6. Sasaran 

 

Lijan Poltak 

Sinambela 

(2017) 

Likert  

Pengemba

ngan Karir 

(X2) 

Pengembangan 

karir adalah suatu 

proses 

berkesinambunga

n yang dilalui 

individu melalui 

upaya-upaya 

pribadi dalam 

rangka 

mewujudkan 

tujuan 

perencanaan 

karirnya yang 

disesuaikan 

dengan kondisi 

organisasi.
46

 

1. Perencana

an Karir 

2. Pengemba

ngan 

Karir 

Individu 

3. Pengemba

ngan 

Karir 

yang 

Didukung 

oleh 

Departem

en SDM 

4. Peran 

Umpan 

Balik 

terhadap 

Kinerja 

Muhammad 

Busro 

(2018) 

Likert  

Kinerja 

Karyawan 

(Y) 

Kinerja karyawan 

adalah hasil dari 

sebuah pekerjaan 

yang ditugaskan 

dalam suatu 

organisasi.
47

 

1. Kuantitas  

2. Kualitas 

3. Ketepatan 

Waktu 

4. Kreativita

s 

5. Kerja 

A. Huss

ein Fattah 

(2017) 

Likert 

                                                           
45

 Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja 

yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja, 170. 
46

 Muhammad Busro,  Teori-Teori  Manajemen Sumber Daya Manusia, 95. 
47

 A. Hussein Fattah, Kepuasan Kerja & Kinerja Pegawai – Budaya Organisasi, 

Perilaku Pemimpin, dan Efikasi Diri, 9. 



41 

 

 
 

Sama 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan suatu obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk 

dapat dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
48

 Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun 

yang berjumlah 42 orang. 

2. Sampel 

Sampel merupakan elemen dari jumlah dan karakteristik yang di 

miliki oleh populasi tersebut.
49

 Penulis akan menggunakan teknik 

nonprobability sampling yakni sensus (sampling total) yang merupakan 

teknik pengembalian sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan 

sampel semua. Penelitian yang dilakukan pada populasi di bawah 100 

sebaiknya dilakukan dengan sensus, sehingga seluruh anggota populasi 

tersebut dijadikan sampel semua sebagai subyek yang dipelajari atau 

sebagai responden informasi.
50

 Pada penelitian ini yaitu seluruh 

karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun yang berjumlah 42 orang 

adapun sampel dari penelitian ini adalah sensus (sampling total). 

D. Jenis dan Sumber Data 

                                                           
48

 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D) (Bandung: Alfabeta, 2012), 117. 
49

 Ibid.,118. 
50

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2016), 140. 
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1. Data Primer 

Data primer yang diperoleh dari hasil responden secara langsung  

di lokasi penelitian melalui pembagian wawancara dan kuesioner 

langsung di lokasi penelitian mengenai variabel yang diteliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berisikan informasi dan teori-

teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari 

buku, jurnal dan internet. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

Kuesioner. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan 

pertanyaan dan pernyataan secara tertulis kemudian dijawab oleh responden 

yang menjadi objek penelitian. Tujuannya adalah mencari informasi yang 

lengkap mengenai suatu masalah. 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini mengunakan program 

Microsoft Excel dan aplikasi IBM SPSS 21.  

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam 

analisis data adalah mentabulasi data berdasarkan variabel dan jenis 

responden berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 
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diajukan.
51

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik inferensial yaitu membahas bagaimana cara menganalisis data dan 

mengambil kesimpulan dengan metode tertentu suatu fenomena. Statistik 

inferensial melibatkan pengujian hipotesis sehingga dapat dihasilkan suatu 

kesimpulan yang ditarik berdasarkan sampel.
52

 Analisis datanya dengan 

statistika parametrik yaitu yang secara umum skala datanya menggunakan 

interval atau rasio yaitu bentuk data kuantitaif dan distribusi data populasinya 

harus memenuhi asumsi normal.
53

 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mendapatkan data valid. Hasil data 

 yang valid terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Oleh sebab itu, 

peneliti harus mampu mengendalikan obyek yang diteliti dan 

meningkatkan kemampuan untuk mengukur variabel yang akan diteliti.
54

 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung 

dengan nilai rtabel, rtabel dicari pada signifikan 0,05 dengan jumlah data (n) 

= 30 maka didapat rtabel sebesar 0,361. Jika rhitung lebih besar rtabel dan 

nilai positif maka butir atau pertanyaan dinyatakan valid.
55

 Pada 

penelitian ini uji validitas dapat menggunakan program IBM SPSS 21. 

                                                           
51

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 207. 
52

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 10. 
53

 Ibid., 5. 
54

 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), 117. 
55

 Husein Umar, Metode Riset Manajemen Perusahaan Langkah Cepat dan Tepat 

Menyusun Tesis dan Disertasi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 67. 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk alat mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas merupakan syarat 

untuk pengujian validitas. Untuk menguji reliabilitas kuesioner pada 

penelitian ini dengan melihat besaran nilai cronbach’s alpha, jika nilai 

cronbach’s apha > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

dinyatakan reliable. Reliable artinya dapat dipercaya, jadi dapat 

diandalkan.
56

  

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Linearitas  

Uji linearitas merupakan uji kelinearan garis regresi. Uji ini  

digunakan untuk melaksanakan uji regresi yaitu untuk 

mengetahui antara variabel independen/bebas (X) dan varibel 

dependen/terikat (Y). Kriteria yang digunakan dalam uji linieritas 

yaitu apabila nilai sig. > 0,05 maka data linier dan sebaliknya.
57

 

b. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melakukan uji kernormalan 

distribusi data.
58

 Statistik parametris mensyaratkan bahwa data setiap 

variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena 

itu, sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu  

                                                           
56

 Imam Ghozali,  Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21 

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), 47-48. 
57

 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 55. 
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akan dilakukan pengujian normalitas.
59

 

Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika asym.sig > 

0,05 maka dara terdistribusi normal tetapi jika asym.sig < α 0,05 

maka data tidak terdistribusi normal. 

Hipotesis: 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.
60

 Uji 

heteroskedastisitas ini dengan menggunakan uji glejser yaitu 

mengusulkan untuk meregres nilai absolud residual terdahap variabel 

bebas.
61

 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model 
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regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas. Jika variabel bebas saling berkolasi, maka variabel itu tidak 

ortogonal, maksudnya yaitu variabel bebas yang nilai korelasi antar 

sesama variabel bebas sama dengan 0.
62

 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikoliniearitas di 

dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai NIF tinggi. Nilai yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah 

tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10. Setiap peneliti 

harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih dapat ditolerir. 

e. Uji Autokorelasi  

Bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Cara 

mendeteksi terjadinya autokorelasi dengan metode Durbin-Watson 

(DW) untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya 
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konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi antara 

variabel bebas. Kriteria pengujiannya yaitu: 

Tabel 3.2 

Pengambilan Keputusan Autokorelasi 

DW Kesimpulan 

DW < dL Ada autokorelasi positif (+) 

dL < DW < dU Tanpa kesimpulan/ ragu-ragu 

dU < DW < 4 - dU Tidak ada autokorelasi 

4 - dU < DW < 4 - dL Tanpa kesimpulan/ ragu-ragu 

4 - dL < DW < 4 Ada autokorelasi positif (-) 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Linear Sederhana 

1) Model Regresi 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independent (X) dan 

variabel dependent (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independent (X) dan variabel 

dependent (Y). 

Persamaan regresi linear sederhana: 

Y = α + βX + e 

Keterangan: 

Y = Subyek dalam variabel dependent yang diprediksikan 

α = Konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X = 0 

β = Arah koefisen regresi yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependent yang 

didasarkan pada perubahan nilai independent. 
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X = Subyek pada variabel independent yang mempunyai nilai 

tertentu. 

2) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besar 

pengaruh variabel independent (X) terhadap variabel dependent 

(Y). 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengalisis 

pengaruh dua independent variabel (X) terhadap satu dependent (Y) 

secara bersama-sama. Variabel independent adalah pelatihan (X1) 

dan pengembangan karir (X2) sedangkan variabel dependent kinerja 

karyawan (Y).  

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individual atau 

parameter yaitu: 

1) Menguji pengaruh pelatihan (X1) secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun (Y)  

(Hipotesis 1): 

Persamaan : Y = β0 + β1X1 + e 

2) Menguji pengaruh pengembangan karir (X2) secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan Bank BRI Syariah KC Madiun (Y) 

(Hipotesis 2): 

Persamaan : Y = β0 + β2X2 + e 
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3) Menguji pengaruh pelatihan (X1) dan pengembangan karir (X2) 

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan Bank BRI 

Syariah KC Madiun (Y)  

(Hipotesis 3): 

Persamaan : Y = β0 + β1X1 + β2X2  + e 

Keterangan: 

Y = Kinerja 

X1 = Pelatihan 

X2 = Pengembangan Karir 

β0 = Konstanta 

β1-2 = Koefisien regresi 

e = Standar error 

c. Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji t) 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh suatu 

variabel independen. Jika nlai probability t lebih besar dari 0,05 

maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen (koefisien regresi tidak signifikan) sedangkan jika nilai 

probability t lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen koefisien regresi 

signifikan. Untuk pengambilan kesimpulannya dinyatakan dengan 

melihat nilai sig. dan membandingkan dengan taraf kesalahan 5% 
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atau 0,05 yang dipakai yaitu jika sig. < 0,05 dan jika thitung > ttabel 

maka H0 ditolak.
63

 

Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan, sebagai berikut:
64

 

a. Variabel Pelatihan 

H0 : β1 = 0 : Nilai koefisien regresi variabel pelatihan tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap kinerja karyawan 

H1 : β1 ≠ 0 : Nilai koefisien regresi variabel pelatihan 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap kinerja karyawan 

b. Variabel Pengembangan Karir 

H0 : β2 = 0 : Nilai koefisien regresi variabel pengembangan 

karir  tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap kinerja karyawan 

H1 : β2 ≠ 0 : Nilai koefisien regresi variabel pengembangan 

karir  mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap kinerja karyawan 

d. Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel atau terikat untuk mengambil 

keputusan hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan 
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tingkat signifikansi α sebesar 5% (0,05). Jika nilai probability F 

lebih besar dari α 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen dengan kata lain variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh.
65

 Dalam 

penelitian ini pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan 

untuk mengukur besarnya pengaruh pelatihan (X1) dan 

pengembangan karir (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). 

Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan, sebagai berikut:
66

 

H0 : β1 = β2 = 0  : Nilai koefisien regresi variabel pelatihan dan  

pengembangan karir tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan secara bersama-sama terhadap 

kinerja karyawan 

H1 : β1 = β2  ≠ 0 : Nilai koefisien regresi variabel pelatihan dan 

pengembangan karir mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan 

e. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

hubungan variabel bebas (X) secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat (Y). Jika R
2 

semakin besar, maka prentasi perubahan semakin 
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tinggi. Jika R
2
 semakin kecil, maka presentasi perubahan variabel 

semakin rendah.
67
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen (Validitas dan Reliabilitas) 

Untuk mendapatkan data instrumen yang valid dan reliabel maka 

perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap butir-butir pernyataan 

sehingga data tersebut layak digunakan untuk pengumpulan data atau tidak. 

Uji coba instrumen dilakukan dengan menguji butir-butir pernyataan kepada 

30 responden. 

1. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai rhitung 

dengan nilai rtabel, rtabel dicari pada signifikan 0,05 dengan jumlah data (n) 

= 30 maka didapat rtabel sebesar 0,361. Jika rhitung lebih besar rtabel dan 

nilai positif maka butir atau pertanyaan dinyatakan valid.
68

 Pada 

penelitian ini uji validitas menggunakan program IBM SPSS 21. 

a. Uji Validitas Instrumen Variabel Pelatihan (X1) 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Variabel Pelatihan (X1) 

Nomor Butir 

Pernyataan 
rhitung rtabel Keterangan 

X1.1 0,380 0,361 Valid 

X1.2 0,515 0,361 Valid 

X1.3 0,387 0,361 Valid 

X1.4 0,592 0,361 Valid 

X1.5 0,525 0,361 Valid 

X1.6 0,426 0,361 Valid 
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X1.7 0,391 0,361 Valid 

X1.8 0,474 0,361 Valid 

X1.9 0,751 0,361 Valid 

X1.10 0,515 0,361 Valid 

X1.11 0,627 0,361 Valid 

X1.12 0,558 0,361 Valid 

X1.13 0,636 0,361 Valid 

X1.14 0,657 0,361 Valid 

X1.15 0,695 0,361 Valid 

X1.16 0,628 0,361 Valid 

X1.17 0,183 0,361 Tidak Valid 

X1.18 0,741 0,361 Valid 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.1 dari 18 butir pernyataan menunjukkan 

hasil uji validitas terhadap variabel pelatihan bahwa butir pernyataan 

no. 17 tidak valid, karena nilai rhitung < rtabel yaitu 0,183 < 0,361 

sehingga terdapat 17 butir peryataan yang dinyatakan valid dan 

untuk instrumen penelitian masing-masing indikator hanya diambil 2 

butir pernyataan dengan jumlah 12 butir pernyataan karena pihak 

Bank BRI menyarankan agar pernyataannya tidak terlalu banyak 

untuk mengurangi tingkat sembarang/ seenaknya/ asal-asalan dalam 

mengisi kuesioner. 

b. Uji Validitas Instrumen Variabel Pengembangan Karir (X2) 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Variabel Pengembangan Karir (X2) 

Nomor Butir 

Pernyataan 
rhitung rtabel Keterangan 

X2.1 0,463 0,361 Valid 

X2.2 0,400 0,361 Valid 

X2.3 0,586 0,361 Valid 

X2.4 0,403 0,361 Valid 
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Nomor Butir 

Pernyataan 
rhitung rtabel Keterangan 

X2.5 0,502 0,361 Valid 

X2.6 0,667 0,361 Valid 

X2.7 0,597 0,361 Valid 

X2.8 0,526 0,361 Valid 

X2.9 0,682 0,361 Valid 

X2.10 0,447 0,361 Valid 

X2.11 0,586 0,361 Valid 

X2.12 0,504 0,361 Valid 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.2 dari 12 butir pernyataan menunjukkan 

hasil uji validitas terhadap variabel pengembangan karir bahwa butir 

pernyataan tersebut valid semua karena memiliki nilai rhitung > rtabel 

dengan nilai koefisien terendah 0,400 dan tertinggi 0,682 dan untuk 

instrumen penelitian masing-masing indikator hanya diambil 2 butir 

pernyataan dengan jumlah 8 butir pernyataan. 

c. Uji Validitas Instrumen Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Nomor Butir 

Pernyataan 
rhitung rtabel Keterangan 

Y1 0,522 0,361 Valid 

Y2 0,452 0,361 Valid 

Y3 0,640 0,361 Valid 

Y4 0,527 0,361 Valid 

Y5 0,366 0,361 Valid 

Y6 0,684 0,361 Valid 

Y7 0,617 0,361 Valid 

Y8 0,659 0,361 Valid 

Y9 0,709 0,361 Valid 

Y10 0,544 0,361 Valid 

Y11 0,503 0,361 Valid 
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Nomor Butir 

Pernyataan 
rhitung rtabel Keterangan 

Y12 0,638 0,361 Valid 

Y13 0,343 0,361 Tidak Valid 

Y14 0,388 0,361 Valid 

Y15 0,596 0,361 Valid 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.3 dari 15 butir pernyataan menunjukkan 

hasil uji validitas terhadap variabel kinerja karyawan bahwa butir 

pernyataan no. 13 tidak valid, karena nilai rhitung < rtabel yaitu 0,343 < 

0,361 sehingga terdapat 14 butir peryataan yang dinyatakan valid 

dan untuk instrumen penelitian masing-masing indikator hanya 

diambil 2 butir pernyataan dengan jumlah 10 butir pernyataan. 

2. Hasil Uji Realibilitas 

Untuk menguji reliabilitas kuesioner pada penelitian ini dengan 

melihat besaran nilai cronbach’s alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel 

jika nilai cronbach’s apha > 0,60.
69

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

No. Item Pernyataan 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

1. Pelatihan (X1) 0,847 Reliabel 

2. Pengembangan Karir (X2) 0,763 Reliabel 

3. Kinerja Karyawan (Y) 0,827 Reliabel 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Dari Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua variabel bersifat 

reliabel. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai cronbach’s alpha semua 
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variabel > 0,60 yang artinya butir pernyataan pada instrumen penelitian 

dianggap reliabel atau layak. 

B. Hasil Pengujian Deskripsi 

Data deskripsi menggambarkan kondisi responden sebagai informasi 

tambahan untuk memahami hasil penelitian. Data diperoleh dengan 

menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden. 

Responden dalam penelitian ini yaitu karyawan pada Bank BRI Syariah KC 

Madiun.  

Kuesioner yang telah diisi oleh responden, selanjutnya diteliti 

kelengkapannya. Dari responden tersebut, kuesioner yang disebar sebanyak 

42. Dan yang kembali sebanyak 42 kuesioner, sehingga sampel yang dapat 

diolah dalam penelitian ini sebanyak 42 responden dengan menggunakan 

sensus (sampling total).
70

 

1. Deskripsi Karakteristik Responden 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.5 

Usia Responden 

No. Usia Frekuensi Presentase 

1. ≤ 20 Tahun 1 2,4 

2. 21-30 Tahun 24 57,1 

3. 31-40 Tahun 16 38,1 

4. ≥ 41 Tahun 1 2,4 

 
Total 42 100,0 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

                                                           
70

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 140 



58 

 

 
 

Dari Tabel 4.5 menunjukkan bahwa 24 orang (57,1%) 

responden didominasi usia 21-30 tahun, sedangkan 16 orang (38,1%) 

berusia 31-40 tahun, 1 orang (02,4%) berusia ≥ 41 tahun dan 1 orang 

(02,4) berusia ≤ 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada Bank 

BRI Syariah KC Madiun, karyawan yang bekerja lebih banyak yang 

berusia 21-30 tahun dimana pada rentang usia tersebut karyawan 

masih sangat produktif dalam bekerjanya. 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.6 

Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

1. Laki-laki 31 73,8 

2. Perempuan 11 26,2 

 
Total 42 100,0 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Dari Tabel 4.6 menunjukkan bahwa karyawan jenis kelamin  

laki-laki lebih mendominasi sampel karyawan yang bekerja di Bank 

BRI Syariah KC Madiun yaitu sebanyak 31 orang dengan presentase 

73,8% sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang 

dengan presentase 26,2%. 

2. Deskripsi Variabel Penelitian 

a. Analisis Deskripsi Variabel Pelatihan (X1) 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Terhadap Pelatihan (X1) 

No. 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1. 4  9,5 38 90,5  0 0,0  0 0,0  0 0,0  42  100,0  
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No. 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

2.  0 0,0 0 0,0  9 21,4 28 66,7 5 12,0 42 100,0 

3. 8 19,4 34 81,0 0 0,00 0 0,0  0 0,0  42 100,0 

4. 0 0,0  0 0,00 8 19,4 27 64,3 7 16,6 42 100,0 

5. 17 40,5 24 57,1 1 2,4 0 0,0  0 0,0  42 100,0 

6. 0 0,0  0 0,00 10 23,8 29 69,4 3 7,1 42 100,0 

7. 5 11,9 37 88,1 0 0,0  0 0,0  0 0,0  42 100,0 

8. 0 0,0  0 0,0  12 28,6 26 61,9 4 9,5 42 100,0 

9. 10 23,8 32 76,2 0 0,0  0 0,0  0 0,0  42 100,0 

10. 0 0,0  0 0,0  10 23,8 31 73,8 1 2,4 42 100,0 

11. 12 28,5 29 69,4 1 2,4 0 0,0  0 0,0  42 100,0 

12. 0 0,0  1 2,4 16 38,1 19 45,2 6 14,3 42 100,0 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasatkan Tabel 4.7 dapat disimpulkan: 

1) Pada pernyataan pertama, sebesar 38 orang (90,5%) menyatakan 

setuju, bahwa kemampuan instruktur dalam memberikan materi 

sudah sesuai harapan karyawan sedangkan 4 orang (9,5%) 

menyatakan sangat setuju. 

2) Pada pernyataan kedua, sebesar 28 orang (66,7%) menyatakan 

tidak setuju, bahwa kurangnya instruktur dalam berinteraksi 

secara baik dengan peserta pelatihan, sedangkan 9 orang 

(21,4%) menyatakan kurang setuju dan 5 orang (12,0%) 

menyatakan sangat tidak setuju 

3) Pada pernyataan ketiga, sebesar 34 orang (81,0%) menyatakan 

setuju, bahwa karyawan dapat memahami materi pelatihan yang 

disampaikan, sedangkan 8 orang (19,4%) menyatakan sangat 

setuju. 

4) Pada pernyataan keempat, sebesar 27 orang (64,3%) 

menyatakan tidak setuju, bahwa karyawan tidak mengikuti 
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proses pelatihan secara keseluruhan, sedangkan 8 orang (19,4%) 

menyatakan kurang setuju dan 7 orang (16,6%) menyatakan 

sangat tidak setuju. 

5) Pada pernyataan kelima, sebesar 24 orang (57,1%) menyatakan 

setuju, bahwa materi yang disampaikan mampu menambah 

pengetahuan peserta pelatihan, sedangkan 17 orang (40,5%) 

menyatakan sangat setuju dan 1 orang (2,4%) menyatakan 

kurang setuju. 

6) Pada pernyataan keenam, sebesar 29 orang (54,8%) menyatakan 

tidak setuju, bahwa materi yang diberikan kurang sesuai dengan 

kebutuhan peserta pelatihan, sedangkan 10 orang (23,8%) 

menyatakan kurang setuju dan 3 orang (7,1%) menyatakan 

sangat tidak setuju. 

7) Pada pernyataan ketujuh, sebesar 37 orang (88,1%) menyatakan 

setuju, bahwa metode yang digunakan sesuai dengan jenis 

pelatihan yang dibutuhkan, sedangkan 5 orang (11,9%) 

menyatakan sangat setuju. 

8) Pada pernyataan kedelapan, sebesar 26 orang (61,9%) 

menyatakan tidak setuju, bahwa kurangnya metode pelatihan 

yang diterapkan secara sistematis, sedangkan 12 orang (28,6%) 

menyatakan kurang setuju dan 4 orang (9,5%) menyatakan 

sangat tidak setuju. 
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9) Pada pernyataan kesembilan, sebesar 32 orang (76,2%) 

menyatakan setuju, bahwa setelah mengikuti pelatihan, saya 

mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah dan 

cepat, sedangkan 10 orang (23,8%) menyatakan sangat setuju. 

10) Pada pernyataan kesepuluh, sebesar 31 orang (73,8%) 

menyatakan tidak setuju, bahwa karyawan kesulitan dalam 

memahami tujuan dari pelatihan yang dilaksanakan, sedangkan 

10 orang (23,8%) menyatakan kurang setuju dan 1 orang 

(14,3%) menyatakan sangat tidak setuju. 

11) Pada pernyataan kesebelas, sebesar 29 orang (69,4%) 

menyatakan setuju, bahwa perusahaan memberikan pengarahan 

kepada karyawan tentang apa yang harus dilakukan dalam 

rangka mencapai sasaran yang diinginkan, sedangkan 12 orang 

(38,5%) menyatakan sangat setuju dan 1 orang (02,4%) 

menyatakan kurang setuju. 

12) Pada pernyataan keduabelas, sebesar 19 orang (45,2%) 

menyatakan tidak setuju, bahwa kurangnya perusahaan dalam 

menyesuaikan kriteria setiap karyawan peserta pelatihan, 

sedangkan 16 orang (38,1%) menyatakan kurang setuju, 6 orang 

(14,3%) menyatakan sangat tidak setuju dan 1 orang (%) 

menyatakan setuju. 
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b. Analisis Deskripsi Variabel Pengembangan Karir (X2) 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Terhadap Pengembangan Karir (X2) 

No. 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1. 8 19,0 33 78,6 1 2,4 0 0,0 0 0,0 42  100,0  

2.  0 0,0 0 0,0 9 21,4 25 59,5 8 19,0 42 100,0 

3. 8 19,0 34 81,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 100,0 

4. 0 0,0 0 0,0 9 21,4 25 59,5 8 19,0 42 100,0 

5. 13 30,9 25 59,5 4 9,5 0 0,0 0 0,0 42 100,0 

6. 0 0,0 0 0,0 5 12,0 27 64,3 10 23,8 42 100,0 

7. 19 45,2 22 52,4 1 2,4 0 0,0 0 0,0 42 100,0 

8. 0 0,0 1 2,4 3 7,1 21 50 17 40,5 42 100,0 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasatkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan: 

1) Pada pernyataan pertama, sebesar 33 orang (78,6%) menyatakan 

setuju, bahwa karyawan mampu merencanakan karir sesuai 

dengan minat yang saya dimiliki, sedangkan 8 orang (19,0%) 

menyatakan sangat setuju dan 1 orang (2,4%) menyatakan 

kurang setuju. 

2) Pada pernyataan kedua, sebesar 25 orang (59,5%) menyatakan 

tidak setuju, bahwa perusahaan kurang memperhatikan proses 

perencanaan karir karyawan, sedangkan 9 orang (21,4%) 

menyatakan kurang setuju dan 8 orang (19,0%) menyatakan 

sangat tidak setuju. 

3) Pada pernyataan ketiga, sebesar 34 orang (81,0%) menyatakan 

setuju, bahwa karyawan mempunyai akses yang baik dalam 

kesempatan mengembangkan karir, sedangkan 8 orang (19,0%) 

menyatakan sangat setuju. 
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4) Pada pernyataan keempat, sebesar 25 orang (59,5%) menyatakan 

tidak setuju, bahwa karyawan kurang meningkatkan kemampuan 

karir untuk menjadi kualitas pengembangan karir yang lebih 

baik, sedangkan 9 orang (21,4%) menyatakan kurang setuju dan 

8 orang (19,0%) menyatakan sangat tidak setuju. 

5) Pada pernyataan kelima, sebesar 25 orang (59,5%) menyatakan 

setuju, bahwa pimpinan selalu memberi perhatian khusus 

terhadap pengembangan karir karyawan, sedangkan 13 orang 

(30,9%) menyatakan sangat setuju, dan 4 orang (9,5%) 

menyatakan kurang setuju.  

6) Pada pernyataan keenam, sebesar 27 orang (64,3%) menyatakan 

tidak setuju, bahwa perusahaan kurang memberikan informasi 

mengenai kesempatan karir terhadap kinerja karyawan, 

sedangkan 10 orang (23,8%) menyatakan sangat tidak setuju dan 

5 orang (12,0%) menyatakan kurang setuju.  

7) Pada pernyataan ketujuh, sebesar 22 orang (52,4%) menyatakan 

setuju, bahwa perusahaan selalu memberikan informasi tentang 

berbagai peluang promosi yang diberikan, sedangkan 19 orang 

(45,2%) menyatakan sangat setuju dan 1 orang (2,4%) 

menyatakan kurang setuju. 

8) Pada pernyataan kedelapan, sebesar 21 orang (50%) menyatakan 

tidak setuju, bahwa kurangnya perusahaan dalam memberikan 

apresiasi terhadap kemajuan karir karyawan, sedangkan 17 orang 
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(40,5%) menyatakan sangat tidak setuju, 3 orang (7,1%) 

menyatakan kurang setuju, dan 1 orang (2,4%) menyatakan 

setuju.  

c. Analisis Deskripsi Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

No. 
SS S KS TS STS Total 

F % F % F % F % F % F % 

1.  5   11,9 37   88,1 0  0,0  0  0,0  0  0,0  42  100,0  

2.  0 0,0 0 0,0 10 23,8 31 73,8 1 2,4 42 100,0 

3. 9 21,4 33 78,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 100,0 

4. 0 0,0 0 0,0 24 57,1 17 40,5 1 2,4 42 100,0 

5. 16 38,1 26 61,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 100,0 

6. 0 0,0 0 0,0 12 28,6 27 64,3 3 7,1 42 100,0 

7. 12 28,6 30 71,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 42 100,0 

8. 0 0,0 0 0,0 15 35,7 24 57,1 3 7,1 42 100,0 

9. 16 38,1 25 59,5 1 2,4 0 0,0 0 0,0 42 100,0 

10. 0 0,0 0 0,0 8 19,0 19 45,2 15 35,7 42 100,0 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasatkan Tabel 4.8 dapat disimpulkan: 

1) Pada pernyataan pertama, sebesar 37 orang (88,1%) menyatakan 

setuju, bahwa karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan, sedangkan 

5 orang (11,9%) menyatakan sangat setuju. 

2) Pada pernyataan kedua, sebesar 31 orang (73,8%) menyatakan 

tidak setuju, bahwa kurangnya pengetahuan yang karyawan 

miliki tidak dapat menghambat waktu penyelesaian pekerjaan, 

sedangkan 10 orang (23,8%) menyatakan kurang setuju dan 1 

orang (21,4%) menyatakan setuju. 
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3) Pada pernyataan ketiga, sebesar 33 orang (78,6%) menyatakan 

setuju, bahwa karyawan selalu bekerja dengan standar mutu 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sedangkan 9 orang 

(21,4%) menyatakan sangat setuju. 

4) Pada pernyataan keempat, sebesar 24 orang (57,1%) 

menyatakan kurang setuju, bahwa sulitnya meminimalisir 

tingkat kesalahan yang karyawan lakukan, sedangkan 17 orang 

(40,5%) menyatakan tidak setuju dan 1 orang (2,4%) 

menyatakan setuju. 

5) Pada pernyataan kelima, sebesar 26 orang (61,9%) menyatakan 

setuju, bahwa karyawan selalu membuat target waktu untuk 

menyelesaikan pekerjaan, sedangkan 16 orang (38,1%) 

menyatakan sangat setuju. 

6) Pada pernyataan keenam, sebesar 27 orang (64,3%) menyatakan 

tidak setuju, bahwa kurangnya kemampuan karyawan dalam 

mempertanggung jawabkan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan, sedangkan 12 orang (28,6%) menyatakan 

kurang setuju dan 3 orang (7,1%) menyatakan sangat setuju.  

7) Pada pernyataan ketujuh, sebesar 30 orang (71,4%) menyatakan 

setuju, bahwa karyawan selalu memiliki inisiatif yang dapat 

membantu penyelesaian pekerjaan untuk menjadi lebih baik, 

sedangkan 12 orang (28,6%) menyatakan sangat setuju. 
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8) Pada pernyataan kedelapan, sebesar 24 orang (57,1%) 

menyatakan tidak setuju, bahwa karyawan kurang kreatif dalam 

menciptakan hasil karya yang baru, sedangkan 15 orang (35,7%) 

menyatakan kurang setuju dan 3 orang (7,1%) menyatakan 

sangat setuju. 

9) Pada pernyataan kesembilan, sebesar 25 orang (59,5%) 

menyatakan setuju, bahwa karyawan selalu membantu rekan 

kerja apabila mengalami kesulitan dalam pekerjaan, sedangkan 

16 orang (38,1%) menyatakan sangat setuju dan 1 orang (2,4%) 

menyatakan kurang setuju. 

10) Pada pernyataan kesepuluh, sebesar 19 orang (45,2%) 

menyatakan tidak setuju, bahwa karyawan lebih nyaman 

mengerjakan tugas dengan sendiri, sedangkan 15 orang (35,7%) 

menyatakan sangat tidak setuju dan 8 orang (19,0%) 

menyatakan kurang setuju. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis 

regresi linier berganda. Uji prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi uji linearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikolinieritas dan uji autokorelasi yang dilakukan menggunakan 

program SPSS versi 21. Hasil uji prasyarat sebagai berikut: 

a. Uji Linearitas 

Uji ini digunakan untuk melaksanakan uji regresi yaitu untuk  
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mengetahui antara variabel independen/bebas (X) dan varibel 

dependen/terikat (Y). Kriteria yang digunakan dalam uji linieritas 

yaitu apabila nilai sig. > 0,05 maka data linier dan sebaliknya.
71

  

Berikut hasil uji linearitas sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Linearitas  

Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja 

Karyawan * 

Pelatihan 

Between 

Groups 

(Combined) 132,386 7 18,912 4,537 ,001 

Linearity 
120,461 1 120,461 28,89

7 

,000 

Deviation from 

Linearity 

11,924 6 1,987 ,477 ,821 

Within Groups 141,733 34 4,169 
  

Total 274,119 41 
   

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.14 tersebut dapat dilihat dibawah yaitu: 

1) Berdasarkan nilai signifikan yaitu variabel pelatihan diperoleh 

nilai deviation from linearity signifikan 0,821 > 0,05. Maka hal 

ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear yang 

signifikan antara variabel pelatihan dengan kinerja karyawan.   

2) Berdasarkan nilai F yaitu variabel pelatihan diperoleh nilai 

deviation from linearity Fhitung 0,477 < 3,24. Karena nilai Fhitung 

lebih kecil dari Ftabel, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa ada 
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hubungan linear yang signifikan antara variabel pelatihan 

dengan kinerja karyawan.    

Tabel 4.11 

Hasil Uji Linearitas 

Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Kinerja Karyawan 

* Pengembangan 

Karir 

Between 

Groups 

(Combined) 63,277 6 10,546 1,751 ,138 

Linearity 33,814 1 33,814 5,613 ,023 

Deviation 

from Linearity 

29,463 5 5,893 ,978 ,445 

Within Groups 210,842 35 6,024 
  

Total 274,119 41 
   

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.15 tersebut dapat dilihat dibawah yaitu: 

1) Berdasarkan nilai signifikan yaitu variabel pengembangan karir 

diperoleh nilai deviation from linearity signifikan 0,445 > 0,05. 

Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear 

yang signifikan antara variabel pengembangan karir dengan 

kinerja karyawan.   

2) Berdasarkan nilai F yaitu variabel pengembangan karir 

diperoleh nilai deviation from linearity Fhitung 0,978 < Ftabel 3,24. 

Karena nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel, maka hal ini dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan linear yang signifikan antara 

variabel pengembangan karir dengan kinerja karyawan. 
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b. Uji Normalitas 

Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. 

Pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah jika asym.sig > 

α 0,05 maka dara terdistribusi normal tetapi jika asym.sig < α 0,05 

maka data tidak terdistribusi normal.  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 42 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,90489806 

Most Extreme Differences 

Absolute ,072 

Positive ,072 

Negative -,072 

Kolmogorov-Smirnov Z ,466 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,982 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai sig. sebesar 0,982 > 

0,05. Hal ini berarti data berdistribusi normal. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya.
72

 Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan 
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 Yuliana, “Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Perusahaan pada PT Haluan Star Logistic”, dalam Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis, Vol.17, No.2 

(Juli-Desember, 2017), 140. 
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uji glejser yaitu mengusulkan untuk meregres nilai absolud residual 

terdahap variabel bebas.
73

 Berikut hasil uji heteroskedastisitas 

sebagai berikut: 

 Tabel 4.13  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,564 4,295  ,131 ,896 

Pelatihan ,013 ,081 ,026 ,156 ,877 

Pengembangan Karir ,012 ,106 ,019 ,111 ,912 

a. Dependent Variable: RES_2 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa untuk 

variabel pelatihan nilai sig. sebesar 0,877 > 0,05 dan variabel 

pengembangan karir diperoleh nilai sig. sebesar 0,912 > 0,05. Hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Multikolinearitas 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikoliniearitas di 

dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai 
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tolerance yang rendah sama dengan nilai NIF tinggi. Nilai yang 

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah 

tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10. Berikut hasil uji 

multikolinearitas sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -1,640 7,760 
 

-,211 ,834 
  

Pelatihan ,718 ,147 ,615 4,898 ,000 ,884 1,131 

Pengemba

ngan Karir 

,217 ,192 ,142 1,131 ,265 ,884 1,131 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.12 tersebut dapat dilihat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1) Nilai tolerance dari variabel pelatihan dan variabel 

pengembangan karir yaitu 0,884 > 0,10. Hal ini menunjukkan 

tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam 

model regresi. 

2) Nilai VIF dari variabel pelatihan dan variabel pengembangan 

karir yaitu 1,131 < 10. Hal ini menunjukkan tidak terjadi 

multikolinearitas antara variabel independen dalam model 

regresi. 
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e. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1. Kriteria pengujiannya yaitu: 

DW Kesimpulan 

DW < dL Ada autokorelasi positif (+) 

dL < DW < dU Tanpa kesimpulan/ ragu-ragu 

dU < DW < 4 – dU Tidak ada autokorelasi 

4 - dU < DW < 4 – dL Tanpa kesimpulan/ ragu-ragu 

4 - dL < DW < 4 Ada autokorelasi positif (-) 

 

Berikut hasil uji autokorelasi sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,676
a
 ,457 ,429 1,95313 1,631 

a. Predictors: (Constant), Pengembangan Karir, Pelatihan 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Diketahui nilai n = 42, k = 2,  dw = 1,631, du = 1,606, dl = 

1,407. Berdasarkan Tabel 4.13 maka diperoleh 1,606 ≤ 1,631 ≤ 

2,394 (du ≤ dw ≤ (4-du)), maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

gejala autokorelasi. 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam pengujian ini dilakukan untuk mengetahui  
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analisis regresi linear berganda. Berikut ini hasil analisis regresi linear 

berganda yang dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS versi 21. 

1. Analisis Regresi Linear Sederhana 

a. Model Regresi 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk 

mengetahui pengaruh antara variabel independent (X) dan variabel 

dependent (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independent (X) dan variabel dependent (Y). 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Variabel Pelatihan (X1) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2,861 6,686  ,428 ,671 

Pelatihan ,774 ,138 ,663 5,600 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh model regresi linear 

sederhana sebagai berikut: 

Y = α + βX1 + e 

Y = 2,861 + 0,774 + e 

Dimana Y merupakan kinerja karyawan sedangkan X1 merupakan 

pelatihan. 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Bila ada penambahan 1 unit dari kinerja karyawan maka akan 

ada peningkatan budaya organisasi sebesar 0,774. 

2) Koefisien regresi βX1 yaitu 0,774 mengindikasikan besaran 

penambahan kinerja karyawan untuk setiap pertambahan 

pelatihan. 

3) Nilai signifikansi pada pelatihan diperoleh nilai signifikan 0,000 

< 0,05 berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Variabel Pengembangan 

Karir (X2) 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 22,378 7,548  2,965 ,005 

Pengembangan 

Karir 

,536 ,226 ,351 2,372 ,023 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh model regresi linear 

sederhana sebagai berikut: 

Y = α + βX2 + e 

Y = 22,378 + 0,536 + e 

Dimana Y merupakan kinerja karyawan sedangkan X2 merupakan 

pengembangan karir. 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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4) Bila ada penambahan 1 unit dari kinerja karyawan maka akan 

ada peningkatan budaya organisasi sebesar 0,536 

5) Koefisien regresi βX2 yaitu 0,536 mengindikasikan besaran 

penambahan kinerja karyawan untuk setiap pertambahan 

pengembangan karir. 

6) Nilai signifikansi pada pengembangan karir diperoleh nilai 

signifikan 0,023 > 0,05 tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

b. Koefisien Determinasi 

Tabel 4.18 

Hasil Koefisien Determinasi Variabel Pelatihan (X1) 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,663
a
 ,439 ,425 1,95996 

a. Predictors: (Constant), Pelatihan 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh nilai R square sebesar 0,439 

dengan presentase 43,9%. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja karyawan. R 

square menjelaskan seberapa besar variabel dependent yang 

dijelaskan oleh variabel independent. Hal ini berarti bahwa variabel 

pelatihan memiliki pengaruh sebesar 43,9% terhadap kinerja 

karyawan. Sedangkan sisanya yaitu 56,1% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.19 

Hasil Koefisien Determinasi Variabel Pengembangan Karir (X2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,351
a
 ,123 ,101 2,45104 

a. Predictors: (Constant), Pengembangan Karir 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.19 diperoleh nilai R square sebesar 0,123 

dengan presentase 12,3%. R square menjelaskan seberapa besar 

variabel dependent yang dijelaskan oleh variabel independent. Hal 

ini berarti bahwa variabel pelatihan memiliki pengaruh sebesar 

12,3% terhadap kinerja karyawan. Sedangkan sisanya yaitu 87,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Persamaan Regresi Linear Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui model regresi linear 

berganda yang diperoleh hasil perhitungannya. Parameter model regresi 

linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.20 

Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,640 7,760  -,211 ,834 

Pelatihan ,718 ,147 ,615 4,898 ,000 

Pengembangan Karir ,217 ,192 ,142 1,131 ,265 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.20 diperoleh model regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + error 

Y = -1,640 + 0,718X1 + 0,217X2 + error 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta bernilai negatif sebesar -1,640. Hal ini  menunjukkan 

bahwa semua variabel bebas yaitu pelatihan (X1) dan pengembangan 

karir (X2) jika dianggap konstan atau tetap (0), maka kinerja 

karyawan sebesar -1,640. Konstanta negatif artinya terjadi 

penurunan kinerja karyawan sebesar -1,640, kondisi ini timbul 

karena belum optimalnya kinerja karyawan terhadap hasil kerja yang 

belum sesuai target perusahaan. 

b. Nilai koefisien regresi variabel pelatihan (X1) bernilai positif sebesar 

0,718. Hal ini berarti jika variabel pelatihan ditingkatkan satu satuan 

sedangkan variabel lain tetap (konstan) maka kinerja karyawan akan 

meningkat.  

c. Nilai koefisien regresi variabel pengembangan karir (X2) bernilai 

positif sebesar 0,217. Hal ini berarti jika variabel  pengembangan 

karir ditingkatkan satu satuan sedangkan variabel lain tetap (konstan) 

maka kinerja karyawan akan meningkat. 

3. Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel pelatihan dan 

pengembangan karir secara parsial (masing-masing) berpengaruh secara  
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signifikan terhadap kinerja karyawan. Berikut hasil uji t yaitu: 

Tabel 4.21 

Hasil Analisis Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,640 7,760 
 

-,211 ,834 

Pelatihan ,718 ,147 ,615 4,898 ,000 

Pengembangan Karir ,217 ,192 ,142 1,131 ,265 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Kriteria pengujian pelatihan sebagai berikut: 

H0 : variabel pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

H1 : variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

Berdasarkan Tabel 4.21 diperoleh hasil variabel pelatihan thitung > 

ttabel yaitu 4,898 > 1,685 dengan tingkat signifikan  yaitu  0,000 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel berpengaruh yang signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

Kriteria pengujian pengembangan karir sebagai berikut: 

H0 : variabel pengembangan karir tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC 

Madiun 

H2 : variabel pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap 
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variabel kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

Berdasarkan Tabel 4.21 diperoleh hasil variabel pengembangan 

karir thitung  <  ttabel yaitu 1,131 < 1,685 dengan tingkat signifikan 0,265 > 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan karir tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah 

KC Madiun. 

4. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya dilakukan untuk menguji apakah variabel  

pelatihan dan pengembangan karir mempunyai pengaruh secara bersama- 

sama terhadap variabel kinerja karyawan. Kriteria pengujiannya yaitu: 

H0 : secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh signifikan dari 

variabel pelatihan dan pengembangan karir terhadap variabel  

kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

H3 : secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan dari variabel 

pelatihan dan pengembangan karir terhadap variabel  kinerja 

karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun 

Berikut hasil uji F yaitu: 

Tabel 4.22 

Hasil Analisis Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 125,345 2 62,672 16,429 ,000
b
 

Residual 148,774 39 3,815   

Total 274,119 41    

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

b. Predictors: (Constant), Pengembangan Karir, Pelatihan 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.22 diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 16,429 > 

3,220 dengan nilai signifikan adalah 0,000 < 0,05. Hal ini berarti    

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pelatihan dan 

pengembangan karir secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. 

5. Uji Koefisien Determinasi  

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh variabel 

terikatnya. Berikut hasil analisis uji determinasi yaitu: 

Tabel 4.23 

Hasil Analisis Uji Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,676
a
 ,457 ,429 1,95313 

a. Predictors: (Constant), Pengembangan Karir, Pelatihan 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

Sumber : data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.23 diperoleh nilai R square yaitu 0,457 = 

45,7%. Hal ini berarti bahwa pelatihan dan pengembangan karir 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 45,7% sedangkan 

sebesar 54,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam 

model regresi. Untuk nilai R = 0,676 yang artinya yaitu hubungan antara 

variabel pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan 

sebesar 0,676. 
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D. Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 

pelatihan dan pengembangan karir  terhadap kinerja karyawan Bank BRI 

Syariah KC Madiun. Metode ini dilakukan dengan metode analisis deskripsi 

dan metode statistik. Pada metode analisis deskripsi diperoleh informasi yang 

berisi tetang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia, 

sedangkan metode analisis statistik dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan program IBM SPSS versi 21. 

1. Pelatihan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Menurut Suparyadi, pelatihan merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan, karena karyawan yang telah eksis dalam perusahaan perlu 

dilatih untuk dapat menguasai metode atau teknik kerja yang baru.
74

 

Menurut Mangkunegara, pelatihan ditujukan kepada karyawan 

dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis.
75

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 42 responden 

dapat dilihat bahwa hasil pengujiannya diperoleh nilai t untuk variabel 

pelatihan menunjukkan thitung > ttabel yaitu 4,898 > 1,685 dengan nilai 

signifikan yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. Dengan adanya pelatihan, 

                                                           
74

 H. Suparyadi, Manajemen Sumber Daya Manusia – Menciptakan Keunggulan 

Bersaing Berbasis Kompetensi SDM, 313-315. 
75

 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

44. 
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karyawan akan menambah wawasan serta meningkatkan keahliannya 

yang dapat dilakukan dalam pekerjaanya dimana dunia perbankan selalu 

memperbaharui sistem kerjanya demi memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi nasabah. Maka dari itu karyawan Bank BRI Syariah KC 

Madiun harus diberikan pelatihan untuk dapat medorong kinerjanya 

dalam perusahaan terutama pada bagian yang berkaitan langsung apabila 

adanya penerapan sistem kerja baru dalam lingkungan kerja. Dengan 

adanya pemberian pelatihan yang baik dan bedar, maka kinerja karyawan 

yang dihasilkan semakin meningkat. 

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rifa’atul Mahmudah, yang berjudul “Pengaruh Pelatihan 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan 

Perbankan Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. 

Cabang Malang)” yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan secara parsial dari pelatihan (X1) dan pengembangan karir (X2) 

terhadap kinerja (Y) terbukti pada PT. Bank Muamalat Tbk. Cabang 

Malang. 
76

 

2. Pengembangan Karir Tidak Berpengaruh Secara Signifikan 

Terhadap Variabel Kinerja Karyawan 

Menurut Priansa, pengembangan karir merupakan outcomes atau  

hasil yang berasal dari interaksi antara karir individu dengan proses yang 

                                                           
76

 Rifa’atul Mahmudah, “Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Perbankan Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia Tbk. Cabang Malang)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 

Ibrahim Malang, 2014). 



83 

 

 
 

 manajemen karir yang berlaku di dalam perusahaan.
77

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 42 responden 

dapat dilihat bahwa hasil pengujiannya diperoleh nilai t untuk variabel 

pengembangan karir menunjukkan thitung  <  ttabel yaitu 1,131 < 1,685  

dengan nilai signifikan 0,265 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengembangan karir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan pada Bank BRI Syariah KC Madiun. Hasil ini 

membuktikan bahwa proses pengembangan karir apabila mengalami 

peningkatan maupun penurunan tidak akan mempengaruhi pada kinerja 

karyawan dan kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Taufan Chaerul Hidayat, yang berjudul “Pengaruh 

Pengembangan Karir, Insentif dan Stress Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Pada Matahari Departement Store Cabang Pondok 

Gede)” yang menunjukkan bahwa pengembangan karir tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Matahari Departement 

Store cabang Pondok Gede.
78

 

3. Pelatihan dan Pengembangan Karir Secara Bersama-sama  

Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Sinambela, bahwa pelatihan adalah suatu proses yang 

sistematis dari organisasi untuk mengembangkan keterampilan individu, 
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 Donni Juni Priansa, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 161. 
78

 Taufan Chaerul Hidayat, “Pengaruh Pengembangan Karir, Insentif dan Stress Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Matahri Departement Store Cabang Pondok Gede)” 

(Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). 
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kemampuan, pengetahuan atau sikap yang dapat merubah perilaku 

karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
79

 

Menurut Kadarisman, bahwa pengembangan karir seorang 

karyawan perlu dilakukan karena seorang karyawan bekerja dalam suatu 

perusahaan tidak hanya ingin memperoleh apa yang dipunyai hari, tetapi 

juga mengharapkan ada perubahan, kemajuan serta  kesempatan yang 

diberikan kepadanya untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih 

baik.
80

 

Menurut Mangkuprawira, menyatakan bahwa kinerja merupakan 

kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu 

kegiatan dan menyempurnakan sesuai tanggung jawabnya dengan hasil 

seperti yang diharapkan.
81

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 42 responden 

dapat dilihat bahwa hasil pengujiannya diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 

16,429 > 3,220 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Nilai R Square 

yaitu 0,457 = 45,7%.  Hal ini berarti bahwa pelatihan dan pengembangan 

karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan Bank BRI Syariah KC 

Madiun sebesar 45,7% sedangkan sebesar 54,3% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya yang tidak masuk dalam model regresi. Dengan adanya 

pengaruh yang diberikan oleh variabel pelatihan dan pengembangan karir 

dapat meningkatkan kinerja karyawan untuk bekerja secara terorganisir 

                                                           
79

 Lijan Poltak Sinambela, Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja 

yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja, 170. 
80

 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, 322-323. 
81

 Sjafri Mangkuprawira, Horison Bisnis, Manajemen dan Sumberdaya Manusia 

(Bogor: PT. Gramedia, 2009), 220. 
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dan sesuai dengan tujuan perusahaan kepada karyawannya pada Bank 

BRI Syariah KC Madiun. 

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Menurut Heni Dwi Utami dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Pelatihan, Kemampuan Kerja dan Pengembangan 

Karir Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus” Pertama, berdasarkan hasil uji t (parsial) 

bahwa pelatihan, kemampuan kerja dan pengembangan karir secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai 

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Kedua, 

berdasarkan hasil uji F (simultan) bahwa pelatihan, kemampuan kerja 

dan pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan secara 

simultan terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Kudus.
82
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelatihan (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan 

(Y) pada BRI Syariah KC Madiun dengan thitung > ttabel yaitu 4,898 > 

1,685 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05 dan pada uji regresi linear 

berganda untuk variabel pelatihan sebesar 0,718 berarti peran variabel 

pelatihan mampu menjelaskan variabel kinerja karyawan sebesar 71,8%. 

2. Pengembangan karir (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y) pada BRI Syariah KC Madiun dengan thitung  <  ttabel 

yaitu 1,131 < 1,685 dengan tingkat signifikan 0,265 > 0,05 dan pada uji 

regresi linear berganda untuk variabel pengembangan karir sebesar 0,217 

berarti peran variabel pengembangan karir mampu menjelaskan variabel 

kinerja karyawan sebesae 21,7%. 

3. Pelatihan dan pengembangan karir secara bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada BRI Syariah KC 

Madiun dengan diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 16,429 > 3,220 dengan 

tingkat signifikan 0,000 < 0,05 dan nilai R Square sebesar 0,457 

menunjukkan besarnya peran pelatihan dan pengembangan karir mampu 

menjelaskan variabel kinerja karyawan sebesar 45,7%. 

B. Saran 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya guna 



87 
 

 

 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan dapat melakukan beberapa pertimbangan oleh 

manajemen Bank BRI Syariah KC Madiun dalam meningkatkan kinerja 

karyawan, yaitu: 

1. Bagi BRI Syariah KC Madiun pertama, hendaknya lebih memberikan 

perhatian terhadap pemberian pelatihan terhadap karyawan. Sehingga 

pelatihan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan 

karyawan. Kedua, Perusahaan dapat menginformasikan mengenai 

pengembangan karir yang jelas bagi karyawan sehingga karyawan 

semangat untuk berprestasi serta meningkatkan kinerjanya demi 

mendorong pengembangan karirnya. Ketiga, Perusahaan dapat terus 

meningkatkan kinerja karyawan dan mempertahankan hal yang baik 

didalam perusahaan. 

2. Bagi akademik hendaknya menambah referensi kepustakaan yang dapat 

dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian 

khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, jumlah sampel dapat diperluas lagi agar dapat 

digeneralisasi dengan lingkungan yang lebih luas serta untuk 

mengembangkan variabel0variabel yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. 
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