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BAB  IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Konsumen yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini adalah

karyawan yang masih aktif bekerja pada Bank Rakyat Indonesia di Sragen.

Jumlah karyawan yang dipilih sebagai responden sebanyak 100 orang

dengan identitas sebagai berikut : jenis kelamin, usia, pendidikan dan

jabatan.

4.1.1.Jenis Kelamin

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tidak

membedakan jenis kelaminnya. Adapun jenis kelamin responden dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel Jenis Kelamin

NO Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 57
2 Perempuan 43

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa dari 50 responden sebagian

besar adalak laki-laki yaitu 57 orang dan 43 orang adalah perempuan.

Penjelasan diatas memberikan indikasi bahwa pada umumnya pada

bagian marketing khususnya promosi sangat membutuhkan karyawan

berjenis kelamin laki-laki untuk terjun kelapangan.
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4.1.2 Usia Responden

Usia sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari sehingga

perbedaan usia sangat berpengaruh pula terhadap kecintaan seseorang

terhadap organisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2

sebagai berikut :

Tabel 4.2
Keadaan Usia Responden

no Umur Jumlah
1 23-35 62
2 36-45 15
3 >45 23

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden

terbanyak berusia diantara 23-35 tahun yaitu sebanyak 62 orang karyawan.

Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar responden adalah belum

berkeluarga, sehingga tingkat fokus pada pekerjaan tinggi.

4.1.3 Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan bertujuan guna mengembangkan dan memantapkan

kemampuan intelektual, kematangan psikologis dan pembentukan watak

seseorang. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat tingkat

pendidikan yang berbeda pada responden. Tingkat pendidikan responden

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut.
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Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Responden

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 SMU 1
2 Diploma 2
3 Sarjana 96
4 Pasca sarjana 1

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan

yang telah ditempuh para responden cukup beraga. Prosentase terbesar

berada pada tingkat pendidikan sarjana yaitu 96 orang. Kondisi ini terjadi

karena sebagian besar responden adalah karyawan yang bekerja dilapangan,

karena mereka tidak hanya membawa nama baik perusahaan tetapi juga

bertugas mempromosikan, maka dibutuhkan kepintaran dan keahlian

khusus. Sedangkan untuk lulusan SMU, mereka bekerja di dalam

perusahaan untuk ditempatkan pada bagian akuntansi ataupun bagian

pencatatan dimana pekerjaan itu dapat di selesaikan pada karyawan-

karyawan lain.

4.1.4 Jabatan

Menurut Malayu (2005) Job Analisis (analisis pekerjaan) adalah

menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan,

bagaimana pekerjaannya, dan mengapa pekerjaan itu harus

dikerjakan.Jabatan yang diemban oleh seorang karyawan dalam perusahaan

sangat berperan dalam penentuan responden. Semakin tinggi jabatan yang

dimiliki seorang karyawan, maka makin tinggi pengaruh jabatan tersebut

terhadap kinerjanya.
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Tabel 4.4
Jabatan Responden

No Jabatan Jumlah
1 Auditor Intern 20
2 Maketing 14
3 AO 6
4 AMBM 6
5 CS 14
6 Teller 17
7 Staff 23

4.2 Tanggapan Responden Terhadap Kinerja Karywan

Untuk mengukur kinerja kartawan dengan langkah atau prosesnya

sebagai berikut :

1. Perhitungan tiap skor menurut kategori adalah dengan cara

mengalikan kriteria dengan jumlah responden yang memilih.

2. Menentukan rentang skor terendah dan tertinggi dengan cara

mengalikan jumlah responden (N) dengan bobot paling rendah dan

paling tinggi.

Rs = 100 ( 5-1)
5

= 80

2. Rentang skala tiap kategori

Dengan demikian jumlah skor tertinggi dan jumlah skore terendah

dapat dirumuskan :

# Jumlah skor tertinggi adalah 5 x jumlah responden = 5x100 = 500

# Jumlah skor terendah adalah 1 x jumlah responden = 1x100 = 100
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4.3 Data Hasil Penelitian

4.3.2 Pengujian Alat Ukur

1. Uji Validitas

Untuk menguji valid dan tidaknya pertanyaan yang akan diajukan

dengan membandingkan nilai r hitung, dibandingkan dengn r tabel.

Tabel 4.5
Uji Validitas

aspek Item
pertanyaan

r hitung r standar Keterang
an

Pelatihan (x1) P1 0,659 0,5 Valid

P2 0,801 0,5 Valid
P3 0,716 0,5 Valid
P4 0,706 0,5 Valid
P5 0,661 0,5 Valid

Disiplin Kerja
(x2)

D1 0,852 0,5 Valid

D2 0,813 0,5 Valid
D3 0,603 0,5 Valid
D4 0,704 0,5 Valid
D5 0,687 0,5 Valid

Kinerja
Karyawan (Y)

K1 0,535 0,5 Valid

K2 0,798 0,5 Valid
K3 0,523 0,5 Valid
K4 0,780 0,5 Valid
K5 0,682 0,5 Valid

Hasil SPSS Uji Validitas dapat dilihat pada lampiran . Dari hasil olah

data hasil kuesinoer tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai r hitung > r tabel

(0,5) , yang artinya seluruh hasil hitung dalam setiap variabel melebihi r

standar. Dengan demikian dapat ditarik kesimpula bahwa semua item dalam

indikator Kinerja Karyawan adalah valid.
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2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas merupakan pengujian yang kedia kalinya dengan

melakukan penyebaran angket  yang sama sehingga karyawan benar-benar

memberikan tanggapan yang sama atas variabel. Adapun hasil uji dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Uji Reabilitas

Aspek Item
Pertanyaan

Cronbach’s
alpha

Cronbach’s
standart

Keterangan

Pelatihan
(X1)

5 0,715 0,6 Reliabel

Disiplin
Kerja
(X2)

5 0,820 0,6 Reliabel

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa kedua variabel diatas

mempunyai Cronbach’s alpha > 0,6 dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa semua item dalam indikator adalah reliabel. Hasil SPSS dapat dilihat

pada lampiran.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi

pada analisis regresi linier bergada yang berbasis ordinary least square

(OLS). Tujuan uji asumsi klasik untuk menguji apakah model regresi linier

berganda bebas dari adanya bias atau penyimpangan sehingga diperoleh

model regresi yang benar-benar BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

Pengujian asumsi klasik yang disyaratkan regresi terdiri atas uji normalitas,

uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
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Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS,  dengan hasil

sebagai berikut.

a. Uji Normalitas

Perhitungan uji normalitas dilakukan melalui uji Kolmogorov-

Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS menghasilkan

Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,73 > 0,05 berarti residual normal. Hasil uji

normalitas disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 4.7
Uji Normalitas

Asymp. Sig.
(2-tailed)

Standar Keterangan

0,073c 0,05 Berdistribusi normal

b. Uji Multikoliniearitas

Uji miltikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidakya korelasi

(keterkaitan) yang tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi

linear berganda.Perhitungan uji multikolinieritas dilakukan melalui uji

regresi linier berganda. Hasil uji multikolinieritas dengan program SPSS

menghasilkan  nilai tolerance (0,852) > 0,1 dan VIF (1,174) < 10. Dengan

demikian model regresi linier ganda dalam penelitian ini tidak terjadi

multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8
Uji Multikoliniearitas

Variabel
Colinierity Statistics Standar

MultikolonieritasTolerance VIF Tolerance VIF
X1 0,852 1,174 > 0,10 < 10,00 Tidak Mengandung
X2 0,852 1,174 > 0,10 < 10,00 Tidak Mengandung
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c. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji Glejser dengan program SPSS menunjukkan bahwa masing-

masing variabel independen (pelatihan dan disiplin kerja) tidak signifikan

terhadap variabel absolut residual.

Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas (0,984; 0,847) > 0,05,

berarti model regresi linier ganda dalam penelitian ini tidak terjadi masalah

heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan  pada halaman

lampiran.

Tabel 4.9
Uji Heteroskedastisitas

Variabel Sig Standar Hesteroskidastisitas
X1 0,984 0,05 Tidak Mengandung
X2 0,847 0,05 Tidak Mengandung

d. Uji Autokorelasi

Perhitungan uji autokorelasi dilakukan melalui uji Durbin-Watson.

Hasil uji Durbin-Watson dengan program SPSS menghasilkan

Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 1,708> 0,05 yang dapat dilihat pada

lampiran. Hasil uji autokorelasi disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 4.10
Uji Autokorelasi

Durbin-Watson Standar Autokorelasi
1,708 > dU &< (4-dU) Tidak Mengandung
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4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

a. Descriptive Statistics

Descriptive Statistics adalah statistik yang digunakan untuk

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaiamana adanya

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum

atau generalisasi.

Tabel 4.11
Descriptive Statistics

Variabel Rata-rata Standar Deviasi
Kinerja Karyawan 4,3320 0,43319

Pelatihan 4,2960 0,42591

Disiplin Kerja 4,4040 0,44584

Standar Deviasi yang tercantum pada tabel diatas adalah

ukuran penyebaran data. Nilai standar deviasi didapat dari akar

kuadarat varians. Semakin mendekati mean semakin rendah nilai

standar deviasi. Semakin jauh dari mean semakin tinggi nilai

standar deviasi.

b. Correlation

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur derajat keeratan

hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien

korelasi. Hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat

(Y) dapat bersifat positif; yang berarti jika variabel bebas naik,

maka variabel terikat naik, atau bersifat negatif; yaitu berarti jika

variabel bebas turun, maka variabel terikat turun. Apabila nilai
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signifikansi < 0,05 maka terdapat korelasi, apabila nilai

signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat korelasi.

Tabel 4.12
Correlation

Variabel Pearson Correlation
(Y=1.000)

Signifikansi

Pelatihan (X1) 0,347 0,000

Disiplin Kerja
(X2)

0,457 0,000

Dari hasil pengujian SPSS diperoleh hasil, bahwa nilai

signifikansi keseluruhan variabel bebas (X1, X2)< 0,05 sehingga

terdapat korelasi yang signifikan.

c. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (Adjusted R2) dihitung dari

analisis regresi linier berganda. Dari analisis regresi linier

berganda diketahui bahwa besarnya  nilai Adjusted R2 adalah

0,228 artinya sumbangan pengaruh variabel Pelatihandan Disiplin

Kerja terhadap Kinerja Karyawan adalah sebesar 22,8%, sisanya

sebesar 77,2% dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji

koefisien determinasi disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 4.13
Koefisien Determinasi

Item Mempengaruhi Y Korelasi
(X1,X2) 22,6% Cukup

Faktor lain 77,4%
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d. Uji F atau Uji Anova

Uji ketepatan model (Uji F) bertujuan untuk menguji

apakah model yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pelatihan dan

disiplin kerja sudah tepat untuk memprediksi Kinerja Karyawan.

Hasil uji F dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Uji Anova atau Uji F

F
hitung

Sig. Standar Keterangan

15,604 0,000b Sig.<0,05 Secara bersama sama berpengaruh

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa besarnya nilai F hitung

sebesar 15,604 dengan nilai signifikansi (0,000) < 0,05, artinya

model yang dipilih yaitu pelatihan dan disiplin kerja sudah tepat

(fit)  dalam memprediksi kinerja karyawan.

e. Uji  Koefisien Regresi  Parsial

Berdasarkan analisis regresi model 2 dapat disajikan hasil

uji pengaruh pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja

karyawan seperti tabel berikut :

Tabel 4.15
Hasil Uji T Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja

terhadapKinerja Karyawan
Variabel Thitung Ttabel Probabilitas Keterangan
X1 2,092 1,660 0,039 H0 ditolak, H1

diterima
X2 3,975 1,660 0,000 H0 ditolak, H1

diterima

1) Uji pengaruh Pelatihan  terhadap Kinerja Karyawan
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Uji pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan seperti pada

tabel, diperoleh nilai thitung sebesar 2,092(Sig. 0,039). Berdasarkan

hasil perhitungan diketahui bahwa nilai thitung (2,092) > ttabel

(1,660) dengan Sig. < 0,03; maka H0 ditolak, yang berarti bahwa

harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan

Pembelian produk smartphone android. Sehingga H1 yang

menyatakan bahwa Pelatihan (X1) berpengaruh signifikan

terhadap Kinerja Karyawan (Y) diterima kebenarannya.

2) Uji pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa nilai thitung (3,975)

< ttabel (1,660) dengan Sig. > 0,00; maka H0 diterima, yang berarti

bahwa citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian produk smartphone android. Sehingga H1

yang menyatakan bahwa Disiplin Kerja (X2) berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) ditolak kebenarannya.

4.6 Uji Hipotesis

1. Uji hipotesis 1

Hipotesis 1 yang akan diuji: “Pelatihan memiliki pengauh signifikan

terhadap Kinerja Karyawan karyawan Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Sragen”. Hasil uji T pengaruh pelatihan terhadap Kinerja

Karyawan seperti pada Tabel 4.15 diperoleh nilai t hitung sebesar

2,092 dengan nilai signifikansi (0,204) < 0,05 yang berarti Pelatihan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan  kerja.
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Dengan demikian hipotesis 1 yang berbunyi “Pelatihan berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja Karyawan karyawan Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sragen” dapat diterima atau terbukti

kebenarannya. Hasil SPSS dapat dilihat pada lampiran

2. Uji hipotesis 2

Hipotesis 2 yang akan diuji: “Disiplin Kerja berpengaruh signifikan

terhadap Kinerja Karyawan karyawan Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Cabang Sragen”. Hasil uji T pengaruh Disiplin Kerja

terhadap Kinerja Karyawan seperti pada Tabel 4.15 diperoleh nilai t

hitung sebesar 3,975 dengan nilai signifikansi (0,000) < 0,05 yang

berarti Disiplin Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

Kinerja Karyawan. Dengan demikian hipotesis 2 yang berbunyi

“Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan

karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sragen”

diterima atau terbukti kebenarannya.

4.7 Hasil Pembahasan Hipotesis

Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan

karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sragen

dengan nilai signifikansi sebesar 0,039. Dengan demikian hipotesis 1

diterima atau terbukti kebenarannya.
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2. Disiplin Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan

karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang dengan nilai

signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian hipotesis 2 diterima atau

terbukti kebenarannya.

4.8 Pembahasan

1. Pengaruh  Pelatihan  terhadap Kinerja Karyawan

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa Pelatihan

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan karyawan Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sragen. Semakin baik

pelatihan yang diberikan karyawan, maka kinerja karyawan akan

semakin meningkat.

Kinerja Karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Cabang Sragen akan semakin tinggi, apabila perusahaan memberikan

Pelatihan  yang semakin baik yaitu up to date dan terjun langsung

kelapangan (praktek). Up to date artinya jika Pelatihan yang diterima

karyawan sesuai selalu mengikuti perkembangan pengetahuan

dibidang perbankan dan perekonomian. Praktek artinya pelatihan yang

diterima karyawan memiliki kegiatan pembelajaran yang terjun

langsung di lapangan yang dilakukan oleh karyawan. Sebagai contoh

Pelatihan yang up to date jika pendidikan yang diterima oleh

karyawan memiliki materi yang mengikuti perkembangan jaman,
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perkembangan perbankan dan perekonomian. Perusahaan juga dapat

memberikan pengetahuan lebih dari standar materi yang diberikan.

2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan

Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa Disiplin Kerja

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan karyawan Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sragen. Semakin tinggi

Disiplin Kerja, berarti tingkat kinerja karyawan juga akan semakin

tinggi. Apabila disiplin kerja tersebut semakin mendapat pemenuhan

maka Kinerja Karyawan karyawan akan semakin tinggi.

Kinerja Karyawan karyawan Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Cabang Sragen akan semakin tinggi, apabila hal-hal yang menjadi

Disiplin Kerja semakin meningkat baik intrinsik maupun ekstrinsik.

Disiplin Kerja intrinsik  merupakan daya dorong yang timbul dari

dalam diri masing-masing karyawan seperti tanggung jawab, prestasi

yang diraih, disiplin terhadap waktu, target dan lain sebagainya.

Implementasinya dapat dilakukan dengan pengembangan kompetensi

(pelatihan, studi lanjut), memberikan pujian atas prestasi karyawan,

memberikan kepercayaan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang

lebih menantang.

Disiplin Kerja ekstrinsik, merupakan daya dorong yang datang

dari luar diri seseorang seperti gaji, bonus tahunan,Pelatihan dan

kebijakan organisasi. Implementasinya dapat dilakukan dengan

menerapkan sistem penggajian yang berkeadilan, pemberian bonus
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tahunan yang lebih memuaskan, dan memberikan Pelatihan bagi

karyawan oleh perusahaan.


