
PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN KYRIAD GRAND MASTER HOTEL 

PURWODADI 

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi 
Strata I Pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Oleh: 

ZULFATUN NI’MAH 

B 100 150 207 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019



i 



ii 



iii 

PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 



1 

PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN KYRIAD GRAND MASTER HOTEL 

PURWODADI 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelatihan 

terhadap kinerja karyawan. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat penjelas 

(explanatory research) dengan pendekatan kuantitatif, Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh karyawan Kyriad Grand Master Hotel Purwodadi, dimana 

populasi ini sekaligus untuk digunakan sebagai sampel dalam penelitian sebanyak 

82 responden yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

Skala pengukuran menggunakan skala likert. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Kata Kunci: pelatihan, motivasi kerja, kinerja karyawan. 

Abstract 

The purpose of this study is to test and analyze the effect of training on employee 

performance. To test and analyze the effect of work motivation on employee 

performance. The type of research used is explanatory research with a quantitative 

approach. The population in this study were all employees of Kyriad Grand 

Master Hotel Purwodadi, where the population was simultaneously used as a 

sample in the study as many as 82 respondents studied. The technique of 

collecting data using a questionnaire. The measurement scale uses a Likert scale. 

Data analysis in this study used multiple regression analysis. Based on the results 

of the study obtained training has a significant effect on employee performance. 

Work motivation has a significant effect on employee performance. 

Keywords: training, work motivation, employee performance. 
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1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi setiap organisasi atau perusahaan dituntut untuk 

memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang 

berkualitas menjadi yang terbaik dari perusahaan lainnya. Hal ini menuntut setiap 

perusahaan mempunyai sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan yang maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut 

maka untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai dapat dilakukan 

memberikan program pelatihan dan pemberian motivasi yang sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing pegawai demi tercapainya kinerja yang baik.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamalik (2005:10) Pelatihan adalah 

suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan 

sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang diberikan oleh 

tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna 

meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi dalam Aruan 

(2013:566). 

Perubahan menuntut individu untuk berfikir kreatif, kerja cepat, tepat menjadi 

pribadi mampu bersaing. Dalam (Safitri, 2013) Hetami (2008:1044) menyatakan 

bahwa organisasi atau perusahaan bisnis jika ingin bertahan dalam lingkungan 

persaingan, umumnya harus memiliki sejumlah sumber daya yang dijadikan 

andalan untuk bersaing. Pelatihan karyawan akan dilakukan bagi karyawan yang 

dinilai kurang trampil dalam mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik merupakan kunci keberhasilan 

perusahaan untuk mencapai tujuannya.  

Hasil dari pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan membentuk kinerja karyawan yang 

baik, yang berdampak positif pada efektifitas kinerja di dalam perusahaan secara 

keseluruhan. Hal tersebut dapat ditunjang dengan pemberian motivasi karena 

motivasi adalah perangsang bagi karyawan agar bekerja lebih baik. Menurut 

Hasibuan, (2011) Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 
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kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan 

terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan, dalam Andayani dan 

makian, (2016:42). 

Memecahkan masalah terkait dengan peningkatkan kinerja karyawan 

beberapa kemungkinan dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain melalui 

pemberian motivasi dan pelatihan kerja (Raymond, 2010) dalam (Agusta et al., 

2013:2). Menurut Lubis (2008) melalui pelatihan dan motivasi akan berpengaruh 

pada peningkatan kinerja karyawan. Dengan motivasi kuat, serta pelatihan yang 

maksimal diharapkan kinerja yang dihasilkan karyawan dapat meningkat sehingga 

tujuan harapan perusahaan tercapai dalam (Agusta et al., 2013). Hasil penelitian 

terdahulu oleh Khan, A., & Faroog (2011) menunjukkan bahwa pelatihan umpan 

balik dapat meningkatkan kemampuan bekerja karyawan. Sultan, et al (2012) 

menunjukan pelatihan merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja yang dapat 

meningkatkan tingkat kompetensi individu dan organisasi dalam (Safitri, 2013:2). 

Kinerja karyawan mengacu pada kemampuan karyawan untuk melakukan 

pekerjaan dengan cara yang efektif dan efisien untuk menghasilkan hasil terbaik. 

Ketika karyawan diberikan pelatihan yang tepat, mereka akan lebih berkomitmen 

terhadap pekerjaan mereka dan meningkatkan kinerja mereka dalam organisasi. 

Menurut Robbins (2004:218) kinerja individu ditempat kerja tidak hanya 

tergantung pada kemampuan, tetapi juga motivasi yang dimilikinya, dalam 

(Aruan, 2013:571) hal ini tidak berarti apa-apa di dalam diri karyawan karena 

tidak ada keinginan atau motivasi untuk bekerja dengan baik pula. Dalam (Aruan, 

2013:572) Penelitian dilakukan pula Awosusi dan jegede, (2011) menyatakan 

bahwa ada pengaruh signifikan motivasi terhadap kinerja. 

Kinerja seseorang dapat dilihat dari usaha ketrampilannya yang dimiliki 

dalam menyelesaikan pekerjaannya menurut (Nazar et al. 2014) dalam (Julianry, 

2017:238). Kinerja karyawan sebagai suatu bentuk kesuksesan seseorang untuk 

mencapai peran atau target tertentu yang berasal dari perbuatannya sendiri. 

(Rispati et al., 2013:6) Kinerja karyawan menurut Hasibuan (2012:94) adalah 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 
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kesungguhan serta waktu. Dengan melihat dan memperhatikan uraian-uraian 

tersebut di atas, Peneliti beransumsi pemberian pelatihan dan motivasi kerja yang 

efektif dapat menaikan kualitas kinerja karyawan. Sehingga dapat meningkatkan 

mutu perusahaan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan diajukan dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: (1) Apakah pelatihan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan Kyriad Grand Master Hotel Purwodadi ? (2) Apakah motivasi 

kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Kyriad Grand Master Hotel 

Purwodadi ?  

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, bagian ini diungkapkan tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan Kyriad Grand Master 

Hotel Purwodadi. (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Motivasi 

terhadap kinerja karyawan Kyriad Grand Master Hotel Purwodadi. 

2. METODE

2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015: 167). Populasi yang 

diambil dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Kyriad Grand Master Hotel 

Purwodadi dimana populasi ini sekaligus untuk digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini untuk mengisi kuisioner yang akan dibagikan oleh peneliti. 

2.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiono, 2015:168). Penelitian ini tidak menggunakan sampel tetapi 

meneliti seluruh populasi Karyawan ini nantinya akan dipilih dengan kriteria 

responden yang terdiri dari : General Manager : 1 orang, Hr Coordinator : 1 

orang, Accounting: 6 orang, Marketing : 6 orang, Food And Beverage Product : 5 

orang, Food And Beverage Service : 10 orang, Food And Beverage Office : 5 
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orang, Housekeeping : 8 orang, Engineering : 5 orang, Staff Danau Resto : 17 

orang, Staff  Master Park : 12 orang, Security : 4 orang, Parking : 2 orang. 

2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.3.1 Kinerja Karyawan variabel terikat Y (dependent variabel) 

dependent variabel disebut juga variabel bebas atau variabel penjelas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya variabel 

terpengaruh. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan  yang dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepada karyawan bersangkutan Mangkunegara 

(2013). Mitcell Dalam Sedarmayanti (2011) memaparkan bahwa terdapat 5 

kriteria utama yang sering kali digunakan dalam menilai kinerja para karyawan 

yaitu:  

1) Kualitas kerja (Quality of Work), menunjukkan sejauh mana mutu seorang

karyawan dalam melaksanakan tugas - tugasnya meliputi ketepatan,

kelengkapan, dan kerapian.

2) Ketepatan Waktu (Promptness), untuk mengetahui secepat dan sejauh mana

tanggapan karyawan setelah diberikan tugas.

3) Inisiatif (Initiative), Inisiatif adalah dorongan untuk mengidentifikasi masalah

atau peluang dan mampu ambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah

atau menangkap peluang.

4) Kemampuan (Capability), kemampuan karyawan dalam menjalankan

pekerjaan atau tugasnya berbeda satu dengan yang lainya. Meskipun tugas atau

pekerjaanya sama, dikerjakan oleh karyawan yang tingkat pendidikannya sama,

tetapi hasilnya berbeda.

5) Komunikasi (Communication), komunikasi adalah pemindahan informasi dan

pemahaman dari seorang karyawan kepada karyawan lain.

2.3.2 Pelatihan X1 (Independent variabel)  

Independent variabel atau variabel berpengaruh atau bebas adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada 

variabel lain sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada 

variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan terjadinya  variabel lainnya. 
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Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang 

dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga 

kerja yang diberikan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan 

tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi 

Hamalik (2005:10). Menurut Mangkunegara (2013), indikator pelatihan sebagai 

berikut :  

1) Tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat diukur

2) Para pelatih (trainers) harus memiliki kualifikasi yang memadai

3) Materi latihan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai bagi

berbagai macam divisi tertentu.

4) Metode pelatihan harus sesuai dengan tingkat kemapuan karyawan  yang

menjadi peserta pelatihan

5) Peserta pelatihan (trainee) harus memenuhi syarat yang telah ditentukan

2.3.3 Motivasi variabel bebas X2 (independent variabel) 

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang, agar mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala 

daya upayanya untuk mencapai kepuasan menurut Hasibuan, (2011:143). Menurut 

Maslow dalam Mangkunegara, (2009) mengemukakan bahwa pada intinya 

berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki 

kebutuhan, yaitu:  

1) Kebutuhan Fisiologi (Physiological needs), yaitu kebutuhan yang paling dasar

untuk menunjang kehidupan manusia. Misal kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas, gaji.  

2) Kebutuhan Rasa Aman (Safety needs), kebutuhan akan perlindungan dari

ancaman bahaya, keamanan jiwa, dimana manusia berada dalam lingkungan 

hidup, kebutuhan keamanan harta, perlakuan yang adil, pensiun dan jaminan hari 

tua.  

3) Kebutuhan Sosial (Social needs), kebutuhan untuk merasa memiliki yaitu

kebutuhan untuk beriniteraksi diterima dalam kelompok, kebutuhan akan perasaan 



7 

diterima oleh orang lain dengan kata lain kebutuhan untuk mencintai serta 

dicintai, kebutuhan untuk maju dan tidak gagal, kekuatan untuk ikut serta.  

4) Kebutuhan akan Penghargaan (Esteem needs), kebutuhan yang berkaitan untuk

dihormati dan dihargai oleh orang lain dimana semakin tinggi status, semakin 

tinggi pula kehormatannya. Prestise dan status dapat dilihat banyak cara misalnya 

mobil mewah, kamar kerja full AC dan lain-lain. 

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization Needs), merupakan kebutuhan

untuk menggunakan kemampuan berpendapat yang memenuhi diri seseorang 

mengemukakan ide-ide, keahlian dan potensi yang dimiliki. Serta memberikan 

penilaian dan kritik terhadap sesuatu. 

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Uji Hipotesis 

3.1.1 Analisa Regresi Berganda (Multiple Regression) 

Tabel 1 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients (B) 
t Sig 

Constant 

Pelatihan  

Motivasi kerja 

3,422 

0,251 

0,556 

1,362 

2,785 

7,692 

0,177 

0,007 

0,000 

R = 0,840 Fhitung = 94,353 

Rsquare = 0,705 Sig   = 0,000 

Adjusted R Square = 0,697 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Y = 3,422 + 0,251 X1 + 0,556 X2 + e 

Interpretasi regresi linear berganda hasil persamaan tersebut dapat diketahui: 

a. Jika variabel independen dianggap konstan maka kinerja karyawan sebesar

3,422. 

b. Variabel pelatihan signifikansi pada taraf 95% sebesar 0,251, berarti koefisien

regresi variabel pelatihan adalah sebesar 0,251. Hal ini berarti apabila variabel 

pelatihan bertambah satu satuan maka kinerja akan meningkat sebesar 0,251. 
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c. Variabel motivasi kerja signifikansi pada taraf 95% sebesar 0,556, berarti 

koefisien regresi variabel motivasi kerja adalah sebesar 0,556. Hal ini berarti 

apabila variabel motivasi kerja bertambah satu satuan maka kinerja karyawan 

akan meningkat sebesar 0,556. 

3.1.2 Uji Ketepatan Model (Goodness Of Fit) 

3.1.2.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi Y yang dapat 

dijelaskan oleh variasi X, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara 

pelatihan (X1) dan motivasi kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). 

  Tabel 2 

Hasil Analisis Uji Koefisien Determinasi (R
2
) Tentang Pelatihan Dan Motivasi 

kerja Terhadap Kinerja karyawan 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,840
a
 0,705 0,697      2,31806 

 Sumber : Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis data yang menggunakan bantuan komputer 

program SPSS for windows maka dapat diperoleh Adjusted R square (R
2
) sebesar 

0,697 hal ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan (X1) dan motivasi kerja (X2) 

mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 69,7%. 

Sedangkan sisanya (100% – 69,7% = 31,3%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 

diluar variabel yang diteliti.  

3.1.2.2 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  

Tabel 3 

Hasil Analisis Uji F Tentang Pelatihan Dan Motivasi kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1013,989    2 506,995 94,353  ,000
b
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Residual 424,498    79 5,373 

Total 1438,488    81 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Karena Fhitung > Ftabel (94,353 > 4,00), maka Ho ditolak berarti ada pengaruh 

yang signifikant antara pelatihan (X1) dan motivasi kerja (X2) secara bersama-

sama terhadap kinerja karyawan atau karena F.sig (0,000) lebih kecil dari dari 

0,05 () maka pelatihan (X1) dan motivasi kerja (X2) secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian hipotesis 

yang diajukan penulis yang menyatakan bahwa pelatihan dan motivasi kerja 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan terbukti kebenarannya. 

3.1.2.2 Uji t-statistik (Uji Hipotesis) 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Adapun perhitungannya 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4 

Hasil Analisis Uji t (t Test) 

Variabel thitung Sig 

Constant 

Pelatihan 

Motivasi kerja 

1,362 

2,785 

7,692 

0,177 

0,007 

0,000 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pelatihan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun hasilnya dibuktikan sebagai 

berikut:  

a. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh Ho ditolak thitung sebesar 2,785, maka hal

ini menunjukkan bahwa pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan atau karena t.sig (0,007), maka secara signifikan pelatihan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

b. Variabel motivasi kerja diperoleh Ho ditolak thitung  sebesar 7,692, maka hal ini

menunjukkan bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 
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terhadap kinerja karyawan atau karena t.sig (0,000), maka secara signifikan 

motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3.1.2.3 Pembahasan  

3.1.2.3.1 Pengaruh variabel pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa pelatihan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan atau karena t.sig (0,007), maka secara 

signifikan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

berarti karyawan yang mengikuti pelatihan yang tinggi akan mampu 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan diperkuat lagi dengan adanya 

kesadaran dari dalam diri karyawan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik 

memiliki kinerja yang tinggi. Dapat dilihat hasil instrumen variabel pelatihan yang 

paling rendah peserta pelatihan yang belum memiliki antusias yang tinggi 

mengikuti pelatihan.  

Sedangkan hasil penelitian ini mendukung teori Hamalik (2005:10), 

Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang 

dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga 

kerja yang diberikan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan 

tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi. Hal ini 

diperkuat dengan hasil penelitian dari Meyrenna Yenesta, (2007), yang 

menyatakan pelatihan kerja dapat menunjang perkembangan kinerja karyawan. 

Dan hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya seperti 

yang dilakukan oleh Isménia Boe (2014). Dimana pada penelitian tersebut, 

ditemukan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan 

dan pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Hasil 

penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian dari Chukwunenye dan Igboke (2011) 

menyatakan yang mengikuti pelatihan memiliki kinerja tinggi. Farooq dan Khan 

(2011) menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja staf 

akademis di Pakistan. 
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3.1.2.3.2 Pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

Variabel motivasi kerja menunjukkan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan t.signifikansi (0,000), Hal ini motivasi sebagai satu 

proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah dan ketekunan individual dari 

dalam diri sendiri dalam usaha untuk mencapai tujuan atau menjalankan tugas 

dengan sebaik-baiknya, dengan motivasi karyawan akan memiliki dimensi 

ketekunan yaitu berapa lama seseorang dapat mempertahankan usahanya dan 

karyawan yang termotivasi akan lebih lama bertahan pada pekerjaannya untuk 

mencapai tujuan. Sejalan penelitian terdahulu (Rispati et al., 2013).  

Motiasi mempunyai pengaruh yang cukup tinggi terhadap kinerja 

karyawan, hal ini diperkuat dengan penelitian dari Arifin (2008), Arifin, (2008) 

yang menyatakan motivasi yang menyangkut Insentif dan gaji yang diterima 

mempengaruhi kinerja karyawan. Namun ada beberapa kategori yang jika di 

maksimalkan dapat menjadi faktor pendorong tingginya motivasi kerja karyawan, 

salah satunya adalah insentif untuk karyawan.  

Sejalan dengan pendapat Maslow yang bisa dikaitkan dengan 

permasalahan  diatas, salah satu kebutuhan fisiologis yang dimaksud adalah 

insentif. Insentif yang diberikan oleh Kyriad Grand Master Hotel Purwodadi 

dianggap cukup oleh karyawan, namun cukup yang dimaksud bukan berarti dapat 

memenuhi kepuasan bagi karyawan. Ada baiknya pihak perusahaan sangat 

memperhatikan pemberian insentif bagi karyawan yang memiliki kinerja yang 

lebih baik dari karyawan lain terutama karyawan yang memiliki jam lembur. Ini 

dilakukan agar terciptanya perasaan dihargai bagi karyawan  terhadap hasil kerja 

yang baik yang telah dia lakukan maupun bagi karyawan yang bersedia 

melakukan jam lembur. Penghargaan ini bukan utama mengenai insentif 

melainkan kurangnya dihargai dan dihormati. Secara tidak langsung pun hal ini 

dapat memicu keinginan bagi karyawan lainnnya untuk dapat melakukan 

pekerjaan dengan lebih baik lagi apabila adanya aspirasi bentuk penghargaan bagi 

karyawan.  

Hal setara juga di kemukakan melalui hasil penelitian yang dilakukan 

Arifin, (2008) menyatakan motivasi yang menyangkut pendapatan yang diterima 
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mempengaruhi kinerja karyawan salah satu contohnya adalah pemberian insentif, 

Sesuai dengan pendapat Maslow yang bisa dikaitkan dengan permasalahan 

tersebut, salah satu kebutuhan fisiologis yang dapat menunjang motivasi kerja 

karyawan adalah insentif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Chowdury (2007) dimana terdapat hubungan positif 

antara motivasi intrinsik dengan kinerja.  

Begitu juga penelitian Awosusi dan Jegede (2012) dimana hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara motivasi dengan 

kinerja perawat. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya 

seperti yang dilakukan oleh I Wayan Juniantara (2015) dan I Gede Riana (2015). 

Dimana pada penelitian tersebut, ditemukan bahwa motivasi memiliki pengaruh 

positif signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan PT. Pegadaian 

(persero) Kantor Wilayah V Manado. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian-

penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Leonando Agusta (2013) 

dimana pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pelatihan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang diuraikan pada bab sebelumnya peneliti dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pelatihan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan atau karena t.sig (0,007), maka secara signifikan pelatihan

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

b. Motivasi kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan atau karena t.sig (0,000), maka secara signifikan motivasi kerja

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

c. Pelatihan dan Motivasi kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap

kinerja karyawan.

d. Hasil analisis koefisien determinasi diperoleh hasil Adjusted R square (R
2
)

sebesar 0,697 hal ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan (X1) dan motivasi
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kerja (X2) mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja karyawan sebesar 

69,7%. Sedangkan sisanya (100% – 69,7% = 31,3%) dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar variabel yang diteliti. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada variabel independen yaitu pelatihan dan motivasi kerja 

dalam mempengaruhi kinerja karyawan, yang mana kinerja dicapai dalam 

penelitian ini diukur dari indikator yang dinyatakan pada hasil yang dicapai 

karyawan masuk dalam kategori bagus, sedang dan rendah. Sedangkan dalam 

pengukuran setiap variabel yang dinyatakan dalam pernyataan menggunakan 

skala likert 1-5 (sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju). 

Metode pengumpulan data menggunakan penyebaran kesioner dan proses 

pengisian kuesioner dilakukan tanpa didampingi oleh peneliti sehingga ada 

kemungkinan responden menjawab tidak sungguh-sungguh. 

4.3 Saran 

a. Bagi pengelola hotel sebaiknya perlu meningkatkan pelatihan dalam

menyelesaikan masalah dan melakukan pelatihan dasar dalam kegiatan kerja

yang rutin.

b. Bagi pengelola hotel sebaiknya menetapkan jam kerja yang sesuai dengan shiff

karyawan supaya mencegah karyawan yang terlambat hadir.

c. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih mengembangkan lagi variabel

independen yang diteliti dalam mempengaruhi kinerja karyawan.
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