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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEBERHASILAN PESERTA PELATIHAN

(Studi Kasus Di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan peserta pelatihan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
(BBPLK) Serang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lulusan peserta
pelatihan di BBPLK Serang yang telah bekerja dan industry penerima lulusan
pelatihan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah purposive sampling dengan mengambil total 158 responden. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi lapangan berupa
kuesioner secara personal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini memiliki
beberapa temuan, pertama yaitu latar belakang pendidikan berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap efektivitas program pelatihan, yang kedua yaitu
materi pelatihan berpengaruh secara positifdan signifikan terhadap efektivitas
program pelatihan, yang ketiga adalah kurikulumpelatihan berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap efektivitas program pelatihan, yang keempat
adalah instruktur pelatihan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
efektivitas program pelatihan, dan yang kelima adalah sarana prasarana yang baik
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas program pelatihan.

Kata kunci : Regresi Linier Berganda, BBPLK, EfektivitasPelatihan

ABSTRACT

The aims of this research to analyze the factors which influence the training
participants effectiveness at the Central Training for Work Training Development
(BBPLK) Serang. The population in this research were all graduates of training
participants in BBPLK Serang who had worked and those receiving training
graduates. The sampling technique used in this study was purposive sampling by
taking a total of 158 respondents. Data collection method using field study in form
of personal questionnaire. The analytical tool used in this research is multiple
linear regression. The results obtained from this research have several findings,
first, the educational background has a positive and significant effect on the
effectiveness of training program, the second is the training material has a
positive and significant effect on the effectiveness of training program, the third is
the training curriculum has a positive and significant effect on the effectiveness of
training program, the fourth is the training instructor has a positive and
significant effect on the effectiveness of training program, and the fifth is the
infrastructure has a positive and significant effect on the effectiveness of training
program.

Keywords: Multiple Linear Regression, BBPLK, Training Effectiveness
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1. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah pada periode 2020-2024

dititikberatkanpadapeningkatansumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif,

inovatif, terampil, dan berkarakter (PPN/Bappenas, 2019). Untuk mencapai

tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada

pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan

pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak,

perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan

produktivitas dan daya saing angkatan kerja.Salah satu tujuan dalam

pembangunan nasional adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk

mengejar pertumbuhan angkatan kerja, terutama bagi negara berkembang

seperti Indonesia yang pertumbuhan angkatan kerjanya lebih cepat dari

pertumbuhan kesempatan kerja.Sumberdaya manusia memiliki peran  yang

sangat pentingdalammewujudkantujuan, baik dalam organisasi maupun

individu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendidikan dan pelatihan

perlu secara terus menerus diselenggarakan disegala bidang untuk

menciptakan sumber daya manusia  yang  handal dan berkompeten.

Pelatihan kerja memiliki arti penting dalam pembangunan nasional.

Sektor Industri penting peranannya karena untuk pengembangan ilmu dan

teknologi bagi kemaslahatan masyarakat banyak. Sektor Industri ini juga

masih mendominasi penyerapan tenaga kerja. Rendahnya produktivitas

tenaga kerja sektor industri menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas

pelaku usaha sektor industri, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat

kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM yang identik dengan

kemiskinan.Kalanganusiamuda merupakan segmen yang paling aktif dari

penduduk dan mesin yang paling produktif dari masyarakat dan merupakan

sumber daya utama bagi setiap negara yang ingin memulai pembangunan

industri dan pedesaan. Pemerintah menyadari tentang hal ini salah satunya

melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang berupaya meningkatkan

sumberdaya manusia di bidang industri.Melalui Balai Latihan Kerja (BLK)
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diseluruh Indonesia, baikitu yang milik Kementerian Ketenaga kerjaan

maupun milik pemerintah daerah provinsi atau kota/kabupaten, dilakukan

pelatihan di bidang industri.

BPPLK Serang melaksanakan pelatihan triple skilling yaitu skilling

(peningkatan kompetensi bagi angkatan kerja), upskilling (peningkatan

kompetensi bagi karyawan) dan reskilling (peningkatan kompetensi yang

akan beralih bidang pekerjaan). Dalam hal pemberdayaan lulusan pelatihan

BBPLK Serang, bekerjasamadengan industry ataulembaga lain untuk

menampung lulusan pelatihan untuk bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja atau

untuk berwirausaha. Data penempatan lulusan pelatihan BBPLK Serang 3

(tiga) tahun terakhir rata 52 % (lima puluh dua persen) Untuk memenuhi

target tersebut diperlukan strategi pemasaran dan kerjasama dengan berbagai

stakeholder yang efektif. Pemasarannya melalui promosi, sosialisasi untuk

program-program pelatihannya kepada masyarakat dengan berbagai cara

melalui kunjungan langsung, penyebaran brosur, spanduk dan media social

(Iqbal & Krisnadi, 2017). Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk

meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta

pelatihan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang.

Dalam upaya meningkatkan kinerja, maka dibutuhkan karyawan yang

memiliki pendidikan dan pengalaman kerja. Selain latar belakang pendidikan

karyawan, kinerja karyawan  dipengaruhi oleh masa kerja atau pengalaman

kerja karyawan juga berpengaruh terhadap kinerja.Menurut Mathis

(2006:301), pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai

kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Melalui

pelatihan, para pekerja akan menjadi lebih trampil dan karenanya akan lebih

produktif, serta mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi

pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang, sekalipun manfaat-manfaat

tersebut harus diperhitungkan dengan waktu yang tersita ketika pekerja

sedang dilatih. Pelatihan akan berhasil jika proses mengisi kebutuhan

program pelatihan yang benar. Prinsip-prinsip belajar dalam pelatihan adalah:

program pelatihan bersifat partisipatif, relevan, pengulangan (repetisi) dan
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pemindahan, serta memberikan umpan balik mengenai kemajuan para peserta

pelatihan. Tujuan utama dari pelatihan antara lain peningkatan kompetensi,

memperbaiki kinerja,memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan

kemajuan teknologi,mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya

menjadi kompeten dalam pekerjaan, membantu memecahkan permasalahan

operasional, mempersiapkan karyawan untuk promosi, mengorientasikan

karyawan terhadap organisasi, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan

pertumbuhan pribadi(Ratnasari & Sunuharyo, 2016). Kurikulum pelatihan

merupakan bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta pelatihan.

Kedalaman pembahasan yang diberikan tentu akan menambah pengetahuan

peserta menjadi lebih baik, demikian pula sebaliknya. Keberhasilan

pelaksanaan pelatihan berkaitan erat dengan bertambahnya pengetahuan dan

kemampuan peserta yang merupakan indikator dari Efektivitas Pelatihan.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian

kuantitatif. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu efektivitas

pelatihan.. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu latar belakang

pendidikan, materi pelatihan, kurikulum pelatihan, dan instruktur pelatihan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lulusan peserta pelatihan di

BBPLK Serang yang telah bekerja dan industry penerima lulusan pelatihan.

Sampel dalam penelitian ini diambil untuk mempermudah penelitian dari

banyaknya jumlah populasi, pemilihan sampel dapat dilihat pada teknik

pengambilan sampel (Igwenagu, 2016). Sampel penelitian adalah peserta

lulusan pelatihan yang telah memperoleh pekerjaan, industry yang menerima

lulusan pelatihan BBPLK Serang.

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk konseptual tentang

hubungan berbagai variabel yang diidentifikasi. Kerangka pemikiran dibuat

agar diketahui apa saja akibat atau bagaimana variabel-variabel bebas

mempengaruhi variabel terikat(Sugiyono, 2010).
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Didalam sebuah penelitian terdapat beberapa pengujian untuk

menentukan kelayakan hasil penelitian. Diantaranya uji instrumen yang

terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk

mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.Uji

Reliabilitas adalah sejauh mana skala menghasilkan hasil yang konsisten

jika pengukuran berulang akan dibuat. Uji Peneliti menggunakan indikator

besarnya cronbach alphadalam penelitian ini. Jika cronbach alpha> 0,60

(Ghozali, 2011), maka kuesioner dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya.

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus

terlebih dulu memenuhi uji asumsi klasik.

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji

heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji normalitas bertujuan

untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji Multikolinieritas

LatarBelakangPendi
dikan
(X1)

MateriPelatihan
(X2) Efektivitas

Program
Pelatihan

(Y)
KurikulumPelatihan

(X3)

InstrukturPelatihan
(X4)

SarfasPelatihan
(X5)
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bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak variabel independen yang

memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Uji

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain (Ghozali, 2011). Uji hipotesis merupakan uji untuk

membuktikan dugaan sementara yang dikemukakan oleh peneliti.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.Uji t

digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh dari masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat

pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). Jika probabilitas

nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.Uji F

merupakan uji simultan yaitu pengujian mengenai apakah model penelitian

yang didapatkan tepat dan dapat diterima. Signifikansi yang diperoleh

dapat berarti hubungan yang terjadi berlaku untuk populasi. Hasil uji F

dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. (significance).Analisis

koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar

sumbangsih variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel

dependen yang terwujud dalam bentuk persentase.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, diketahui bahwa test statistic

sebesar 0,079 dengan signifikansi sebesar 0,059. Dapat disimpulkan bahwa

data yang digunakan berdistribusi normal karena memenuhi persyaratan

dalam pengendalian keputusan sig. Kolmogrov-Smirnov lebih dari 0,05.

Tabel 1. Uji Normalitas

Test Statistic Asymp sig. Kriteria Keterangan

0,079 0,059 >0,05
Berdistribusi

Normal
Sumber: Data yang telah diolah, 2020.
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Berdasarkan hasil diatas uji multikolienaritas dapat disimpulkan

bahwa pada tiap variabel independen yang diujikan memiliki nilai

Tolerance> 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga variabel independen

dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.Artinya, model regresi dalam

penenelitian ini kuat antar variable latar belakang pendidikan, materi

pelatihan, kurikulum pelatihan, instruktur pelatihan dan sarana

prasarana.

Tabel 2.Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIF Keterangan
Latar belakang
pendidikan

0,774 1,292 Tidak terjadi
multikolinieritas

Materi pelatihan 0,398 2,510 Tidak terjadi
multikolinieritas

Kurikulum Pelatihan 0,264 3,787 Tidak terjadi
multikolinieritas

Instruktur Pelatihan 0,332 3,010 Tidak terjadi
multikolinieritas

Sarana Prasarana 0,426 2,348 Tidak terjadi
multikolinieritas

Sumber: Data yang diolah, 2020.

Dari hasil uji heterokedastisitas dengan diketahui bahwa nilai

signifikansi masing-masing variabel tersebut memiliki nilai

signifikansi lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwamodel

regresidalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3.Uji Heteroskedastisitas

Variabel sig Keterangan
Latar belakang
pendidikan

0,102 Tidak terjadi heterokedastisitas

Materi pelatihan 0,138 Tidak terjadi heterokedastisitas
Kurikulum Pelatihan 0,895 Tidak terjadi heterokedastisitas
Instruktur Pelatihan 0,145 Tidak terjadi heterokedastisitas
Sarana Prasarana 0,701 Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data yang diolah, 2020.
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Tabel 4.Analisis Linier Berganda
Variabel Koefisien Beta Beta thitung sig.

0,892 0,666 0,507
Latar belakang pendidikan
(X1)

0,215 0,221 3,956 0,000

Materi Pelatihan (X2) 0,172 0,164 2,113 0,036
Kurikulum Pelatihan(X3) 0,191 0,191 2,003 0,047
Instruktur Pelatihan (X4) 0,243 0,240 2,820 0,005
Sarana Prasarana (X5) 0,154 0,169 2,245 0,026
Sumber: Data yang telah diolah, 2020.

Pada tabel 4.9 diatas, dapat diketahui bahwa nilai R square  sebesar

0,633. Artinya 63,3% efektivitas pelatihan  dapat dijelaskan oleh

variabel latar belakang pendidikan, materi pelatihan, kurikulum

pelatihan, instruktur pelatihan dan sarana prasarana. Sedangkan

sisanya(100% - 63,3% = 36,7%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang

mempengaruhi efektivitas pelatihan.

Tabel 5.Koefisien Determinasi (R2)

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

0,796 0,633 0,621 1,480
Sumber: Data primer diolah, 2020.

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Berdasarkan dari hasil pengujian diperoleh nilai Fhitung sebesar

52,501 dengan nilai signifikan 0,000. Karena probabilitasnya (0,000)

jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dalam penelitian ini adalah

model regresi yang tepat atau dengan kata lain model regresi ini dapat

dipakai untuk memprediksi efektivitas pelatihan.

Uji Hipotesis

Latar belakang pendidikan : Nilai thitung pada variabel latar

belakang pendidikan sebesar 3,956 dengan tingkat signifikan sisebesar
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0,000< 0,05, maka dapat disimpulkan H0 di tolakdan Ha diterima dengan

penjabaran bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan

terhadap efektivitas pelatihan.

Materi pelatihan:Nilai thitung pada variable materi pelatihan

sebesar2,113 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,036< 0,05, maka

dapat disimpulkan H0 di tolak dan Ha diterima dengan penjabaran bahwa

materi pelatihan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelatihan.

Kurikulum pelatihan: Nilai thitung pada variabel persepsi nilai

sebesar 2,003 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,047 < 0,05, maka

dapat disimpulkan H0 di tolak dan Ha diterima dengan penjabaran bahwa

kurikulum pelatihan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas

pelatihan.

Instruktur pelatihan: Nilai thitung pada variable persepsi nilai

sebesar 2,820 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005< 0,05, maka

dapat disimpulkan H0 di tolakdan Ha diterima dengan penjabaran bahwa

instruktur pelatihan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas

pelatihan.

Sarana prasarana: Nilai thitung pada variable persepsi nilai

sebesar 2,245 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,026< 0,05, maka

dapat disimpulkan H0 di tolak dan Ha diterima dengan penjabaran bahwa

sarana prasarana berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelatihan.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan

efektivitas pelatihan maka BBPLK Serang dapat melihat dari latar

belakang pendidikan peserta pelatihan dari jenjang pendidikan maupun

kesesuaian jurusan. BBPLK Serang harus lebih memperhatikan materi

yang akan disampaikan kepada peserta pelatihan. Materi pelatihan harus

bermanfaat untuk efisiensi kerja, efektivitas kerja serta dapat

meningkatkan pengetahuan maupun ketrampilan peserta pelatihan.

meningkatkan efektivitas pelatihan, maka BBPLK Serang perlu

memperhatikan kurikulum sebagai bahan ajar yang akan diberikan

kepada peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dan tujuan
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yang ingin dicapai. Meningkatkan efektivitas pelatihan, maka

kemampuan instruktur sangat penting dalam memahami program

pelatihan secara menyeluruh. Instruktur pelatihan akan memberikan

kontribusi yang paling besar terhadap perubahan efektivitas pelatihan

Instruktur di BBPLK. BBPLK Serang harus memiliki peralatan utama

maupun peralatan pendukung sesuai dengan standar industri. Tersedianya

peralatan atau media pendukung kegiatan pembelajaran lainnya yang

dapat memperlancar proses pembelajaran.

4. PENUTUP

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan tersedianya

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu

menggerakkan pembangunan nasional. Dinamika permasalahan yang

dihadapi di dunia kerja yang semakin kompetitif. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka pendidikan dan pelatihan perlu secara terus menerus

diselenggarakan  disegala aspek dalam mencapait ujuannya. Kementerian

Ketenagakerjaan mengadakan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk

mempersiapkan calon tenaga kerja yang handal dan kompeten. Balai Besar

Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang merupakan salah satu

penyedia layanan jasa pelatihan khusus di bidang industri untuk

meningkatkan kualitas tenaga kerja.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut: 1) Variabel latar belakang pendidikan

memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelatihan pada

keberhasilan peserta pelatihan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja

Serang. 2) Variabel materi pelatihan memiliki pengaruh signifikan

terhadap efektivitas pelatihan pada keberhasilan peserta pelatihan di Balai

Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang. 3) Variabel kurikulum

pelatihan memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelatihan pada

keberhasilan peserta pelatihan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja
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Serang. 4) Variabel instruktur pelatihan memiliki pengaruh signifikan

terhadap efektivitas pelatihan pada keberhasilan peserta pelatihan di Balai

Besar Pengembangan Latihan Kerja Serang. 5) Variabel sarana prasarana

memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelatihan pada

keberhasilan peserta pelatihan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja

Serang.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu

diperhatikan untuk peneliti-peneliti berikutnya. Keterbatasan penelitian ini

antara lain sebagai berikut: 1) Pada penelitian ini hanya berfokus pada 5

variabel independen yaitu latar belakang pendidikan, materi pelatihan,

kurikulum pelatihan, instruktur pelatihan dan sarana prasarana. 2) Ruang

lingkup dalam penelitian ini hanya menggunakan populasi pesertalulusan

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang dan sampel

yang terkumpul hanya sebanyak 158 responden dikarenakan keterbatasan

dengan objek yang diteliti akibat pandemic covid-19.

4.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat

diberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Bagi peneliti selanjutnya bisa

mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor

keberhasilanlain yang dapat mempengaruhi efektivitas pelatihan. 2) Bagi

peneliti selanjutnya bisa memperluas responden lebih banyak atau populasi

yang lebih besar, sehingga mendapatkan generalisasi hasil penilitian yang

lebih luas dan akurat.
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