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ANALISIS PENGARUH PENGHARGAAN INTRINSIK,
PENGHARGAAN EKSTRINSIK DAN  PELATIHAN

KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN YANG
DIMEDIASI OLEH MOTIVASI KERJA

(Studi Kasus Telkom Akses Solo)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Pengaruh Penghargaan Intrinsik, Penghargaan Ekstrinsik
Dan  Pelatihan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Yang Dimediasi Oleh Motivasi Kerja
(Studi Kasus Telkom Akses Solo). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden
Karyawan Telkom Akses Solo dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data.
Teknik pengambilan sampel dengan metode non probability sampling. Teknik analisa data
menggunakan Analisis regresi liner berganda . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1)
Tidak Ada pengaruh signifikan antara penghargaan intrinsik terhadap motivasi kerja. 2) Ada
pengaruh positif dan signifikan antara penghargaan ekstrinsik dan pelatihan kerja terhadap
Motivasi kerja, 3) Adanya pengaruh signifikan antara motivasi kerja dan penghargaan
intrinsik terhadap kinerja karyawan 4) Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara
penghargaan ekstrinsik dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan 4) Motivasi kerja tidak
memediasi antara penghargaan intrinsic dan penghargaan ekstrinsik terhadap kinerja 5)
Motivasi kerja memediasi antara pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan.

Kata kunci : Penghargaan Intrinsik, Penghargaan Ekstrinsik Dan  Pelatihan Karyawan,
Kinerja Karyawan ,Motivasi Kerja.

Abstract

This study aims to determine the effect of intrinsic rewards, extrinsic rewards and employee
training on employee performance mediated by work motivation (Telkom Akses Solo Case
Study). The sample in this study amounted to 100 respondents Telkom Akses Solo employees
using a questionnaire for data collection. The sampling technique used non probability
sampling method. The data analysis technique used multiple linear regression analysis. The
results of this study indicate that: 1) There is no significant influence between intrinsic
reward and work motivation. 2) There is a positive and significant influence between
extrinsic rewards and job training on work motivation, 3) There is a significant influence
between work motivation and intrinsic rewards on employee performance 4) There is no
positive and significant influence between extrinsic rewards and job training on employee
performance 4) Work motivation does not mediate between intrinsic rewards and extrinsic
rewards for performance 5) Work motivation mediates between job training and employee
performance

Keywords: Intrinsic Awards, Extrinsic Awards and Employee Training, Employee

Performance, Work Motivation.
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1. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang telah memberikan dampak yang besar terhadap manajemen

sumber daya manusia (MSDM) dan membuat persaingan di setiap lini kehidupan semakin

terasa berat seperti kualitas setiap individu Sumber Daya Manusia (SDM). Cara terbaik

untuk menghadapi tantangan tersebut dengan melakukan perubahan kerangka pola pikir

dan memperbaiki manajemen organisasi, serta memprioritaskan pembinaan sumber daya

manusia (Shahzadi et al., 2014).

Fokus pembinaan manajemen sumber daya manusia dapat terwujud dengan

memberikan pelatihan/bekal untuk karyawan sehingga kedepannya dapat meningkatkan

kemampuan karyawan diharapkan meningkatkan produktivitas individu karyawan dan

organisasi. Faktor internal dan faktor eksternal merupakan faktor yang mepengaruhi

produktivitas kinerja karyawan.

PT. Telkom Akses atau yang disebut PT. TA merupakan salah satu dari anak

perusahaan BUMN yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) yang sahamnya

dimiliki sepenuhnya oleh Telkom. Pendirian PT. TA merupakan bagian dari komitmen

Telkom untuk terus melakukan pengembangan jaringan broadband untuk menghadirkan

akses informasi dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Telkom Akses berorientasi pada pengembangan jaringan broadband dan

menghadirkan akses informasi dan komunikasi tidak terbatas untuk seluruh lapisan

masyarakat di Indonesia. Selain jaringan broadband Telkom Akses juga bergerak pada

bidang Network Terminal Equipment dan pengelolaan operasi serta pemeliharaan jaringan

broadband. Untuk mencapai target perusahaan maka perusahaan harus meningkatkan

kualitas kinerja karyawannya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Telkom Akses Solo mempunyai titik fokus dengan memberikan layanan yang

terjamin sehingga pelanggan akan mendapatkan kualitas layanan terbaik dengan harga

yang bersaing. Telkom Akses berkomitmen memberikan layanan dengan jaminan, bahwa

pelanggan akan mendapatkan kualitas layanan terbaik berupa kemudahan produk dan

jaringan berkualitas dengan harga yang kompetitif.

Telkom Akses Solo sebagai suatu bentuk organisasi yang bergerak dalam bidang

jasa memerlukan kemampuan yang maksimal dari para karyawan dalam pelayanan

konsumen, sehingga membutuhkan karyawan untuk mendukung memaksimalkan kinerja

perusahaan. Karyawan inilah yang akan berinteraksi langsung dengan konsumen sehingga

citra organisasi dan kepuasan konsumen juga ditentukan oleh karyawan.
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Telkom Akses Solo menyadari bahwa betapa pentingnya pelatihan bagi para

karyawan untuk meminimalisir masalah faktor non teknis yang sebagian besar berasal

dari karyawan, maka Telkom Akses Solo memberikan pelatihan kepada setiap

karyawannya untuk menunjang kinerja setiap karyawan yang bekerja pada Telkom Akses

Solo. Jenis-jenis pelatihan yang dilakukan di Telkom Akses Solo yaitu brevet indihome

praktek, brevet indihome online, pelatihan indihome, FTTH spesification, pelatihan

splicing dan pelatihan bofa.

Sebuah organisasi yang menggunakan pelatihan kerja dapat mempengaruhi

motivasi kerja karyawan serta komitmen terhadap organisasi (Meyer & Allen, 1991)

dalam (Shahzadi et al., 2014). Tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan kepuasan

karyawan terhadap pekerjaan mereka (Rowden dan Conine, 2005) dalam (Shahzadi et al.,

2014). Menurut Harrison (2000) pembelajaran yang didorong oleh pelatihan yang

berdampak positif pada kinerja karyawan dan merupakan elemen utama untuk pencapaian

tujuan organisasi (Harrison, 2000) dalam (Shahzadiet al., 2014).

Pelatihan akan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan

keahlian dan kemampuan baru agar apa yang diketahui dan dikuasai saat ini maupun

untuk masa mendatang serta dapat membantu karyawan untuk mengerti apa yang

seharusnya dikerjakan dan mengapa harus dikerjakan, memberikan kesempatan untuk

menambah pengetahuan,

Karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi akan bekerja lebih baik

dibandingkan dengan karyawan yang tidak mempunyai motivasi. Motivasi kerja

mempengaruhi berhasil dan tidaknya Telkom Akses Solo dalam berkomunikasi terhadap

pelanggannya. Berhasil dan tidaknya Telkom Akses Solo dalam berkomunikasi dengan

pelanggannya tergantung pada karyawan yang langsung berhubungan dengan

parapelanggannya.

Hubungan antara karyawan dan organisasi memiliki kepentingan yang besar bagi

keberhasilan dan ketekunan dari setiap organisasi. Untuk membangun hubungan yang

kuat antara karyawan dan organisasi, ada kebutuhan bagi organisasi untuk memastikan

tingkat kepuasan karyawan yang tinggi dan memiliki komitmen (Khan et al., 2017).

Karyawan dapat meningkatkan kinerja yang diinginkan, ada beberapa faktor yang

mempengaruhi bagi individu karyawan seperti motivasi karyawan dan terbagi menjadi

dua lagi yaitu intrinsic reward dan employee training.
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Menurut Hatice (2012) reward dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu

intrinsic reward yang dapat berupa nilai positif atau rasa puas karyawan terhadap dirinya

sendiri karena telah menyelesaikan suatu tugas yang baginya cukup menantang dan

extrinsic reward yang mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung dan

manfaat lainnya.

Penghargaan intrinsik (intrinsic reward) adalah praktik yang digunakan

perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Güngör, 2011) dalam (Shahzadiet

al., 2014). Menurut Barber dan Bertz (2000) dalam (Shahzadiet al., 2014) penghargaan

intrinsik sangat membantu organisasi untuk menangkap menarik, mempertahankan dan

memotivasi karyawan yang memiliki potensi tinggi dengan mendapatkan tingkat kinerja

yang tinggi. Ada beberapa macam penghargaan intrinsik yaitu: keamanan, pengakuan,

judul, promosi, apresiasi, keterlibatan membuat keputusan, jam kerja yang fleksibel,

umpan balik, desain kerja, asuransi (Yang, 2008) dalam (Shahzadi et al., 2014).

Penghargaan ekstrinsik adalah imbalan untuk pekerjaan atau tugas yang sudah

dilakukan oleh karyawan. Imbalan eksternal dapat berupa gaji, insentif, bonus, promosi,

keamanan kerja, dll. Imbalan intrinsik adalah imbalan tidak berwujud atau imbalan

psikologis seperti penghargaan, memenuhi tantangan baru, sikap positif dan peduli dari

majikan, dan rotasi pekerjaan setelah mencapai target (Safiullah, 2014). Frey (1997)

berpendapat bahwa setelah membayar melebihi tingkat subsisten, faktor intrinsik adalah

motivator yang lebih kuat, dan motivasi staff membutuhkan penghargaan intrinsik seperti

kepuasan dalam melakukan pekerjaan yang baik dan rasa melakukan sesuatu yang

bermanfaat.

Motivasi karyawan merupakan gambaran dari komitmen, tingkat energi, dan

kreativitas yang dibawa oleh karyawan perusahaan pada pekerjaan mereka. Tugas utama

seorang manajer di tempat kerja yaitu menyelesaikan pekerjaan melalui karyawan

(Shahzadiet al., 2014). Tumbuhnya motivasi yang terjadi dalam diri karyawan menjadi

hal yang fundamental atau mendasar dalam arah proses pencapaian tujuan pengelolaan

sumberdaya manusia, yang berupa pencapaian prestasi kerja karyawan yang optimal.

Perusahaan selalu mengharapkan karyawannya dapat berprestasi dengan baik dan

berusaha meningkatkan prestasi kerja tersebut agar produktivitasnya tinggi. Hasil Studi

menunjukkan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, motivasi kerja

merupakan faktor utama apabila karyawan semakin termotivasi maka kinerja organisasi

tersebut juga akan meningkat (Shahzadi et al., 2014).
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Organisasi diharapkan mampu mempertahankan karyawannya yang berkualitas

serta menjaga mereka agar dapat terus termotivasi, salah satunya dengan menetapkan

suatu sistem atau strategi tertentu untuk memberikan keseimbangan antara kontribusi

yang diharapkan dengan apa yang telah diberikan dalam bentuk imbalan atau

penghargaan tertentu (Puwanenthiren, 2011).

Penelitian dari Shahzadi et al. (2014) mencoba untuk mengkaitkan antara intrinsic

rewards dan employee training terhadap employee motivation dan employee performance.

Dan hasilnya menunjukan bahwa terdapat hubungan signifikan dari intrinsic rewards

terhadap employee motivation dan employee performance, sedangkan employee training

tidak terdapat hubungan signifikan dengan employee motivation. Sementara penelitian

dari Muogbo (2013), menyatakan bahwa intrinsic rewards tidak memiliki hubungan

signifikan dengan employee performance dan penelitian dari Tiyasiningsih, dkk. (2016),

menyatakan bahwa terdapat pengaruh pelatihan karyawan terhadap motivasi.

Inkonsistensi hasil penelitian ini memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Safiullah (2014) menunjukkan bahwa penghargaan

intrinsic dan ekstrinsik memiliki pengaruh terhadap motivasi yang akhirnya berdampak

pada kinerja karyawan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Shahzadi et al. (2014), yang membedakan penelitian

dengan penelitian sebelumnya adalah waktu, tempat, obyek,populasi dan sampel

penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Populasi pada

penelitian ini dilakukan pada karyawan Telkom Akses di Solo. Berdasarkan hal tersebut,

maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “ ANALISIS PENGARUH

PENGHARGAAN INTRINSIK, PENGHARGAAN EKSTRINSIK DAN  PELATIHAN

KARYAWAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN YANG DIMEDIASI OLEH

MOTIVASI KERJA (Studi Kasus Telkom Akses Solo)”

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bentuknya kuantitatif. Populasi yang dipakai adalah Ekspedisi dengan

sampel penelitian 80 responden dengan metode pengumpulan convienien sampling. Analisis

dengan metode analisis regresi linier berganda.
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Hipotesis

H1 : Penghargaan instrisik berpengaruh signifikan terhadap motivasi karyawan Telkom

Akses solo

H2 : Penghargaan Ekstrinsik berpengaruh signifikan terhadap motivasi karyawan

Telkom Akses solo

H3 : Pelatihan karyawan berpengaruh signifikan terhadap motivasi karyawan PT.

Telkom Akses solo

H4 :Motivasi karyawan berpengaruh signifikan terhadapkinerja karyawanPT. Telkom

Akses solo

H5 : Penghargaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Telkom Akses

solo

H6 : Penghargaan Ekstrinsik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT.

Telkom Akses solo

H7 : Pelatihan dan Pengembangan memilik pengaruh positif  terhadap kinerja karyawan

H8 : Motivasi dapat memediasi variabel penghargaan intrinsic  terhadap kinerja karyawan

H9 : Motivasi dapat memediasi variabel penghargaan Ekstrinsik terhadap kinerja

karyawan

H10 : Motivasi dapat memediasi variabel pelatihan terhadap  kinerja karyawan

3. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

Pria 78 78%

Wanita 22 22%

Total 100 100%

Sumber: Data primer diolah, 2020

Jumlah Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Usia Jumlah Persentase (%)

20-30 tahun 83 83%

31-40 tahun 13 13%

41-50 tahun 3 3%

>50 tahun 1 1%

Total 100 100%

Sumber: Data primer diolah, 2020
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Jumlah Responden berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Jumlah Persentase (%)
SMK/SLTA 59 59%

Diploma 14 14%

Sarjana (S1) 27 27%

Pascasarjana 0 0%

Total 100 100
Sumber: Data primer diolah, 2020

Jumlah Jumlah Responden berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja Jumlah Persentase (%)
1-5th 97 97%

6-10th 3 3%

11-15th 0 0%

>16th 0 0%

Total 100 100
Sumber: Data primer diolah, 2020

Analisis

Hasil Analisis Data (Persamaan 1)
Variabel Β Std. Error t-hitung Sign

(Constant) 0,823 1,405 0,586 0,559
Penghargaan Instrinsik -0,018 0,061 -0,294 0,769
Penghargaan Ekstrinsik 0,163 0,078 2,095 0,039
Pelatihan Kerja 0,501 0,069 7,283 0,000
R 0,617
R-Squared 0,381
F-Hitung 19,680
Probabilitas F 0,000

Sumber: Data primer diolah, 2020
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Hasil Analisis Data (Persamaan 2)
Variabel Β Std. Error t-hitung sign

(Constant) 3,488 2,047 1,704 0,092
Penghargaan Instrinsik 0,214 0,089 2,390 0,019
Penghargaan Ekstrinsik -0,127 0,116 -1,099 0,275
Pelatihan Kerja 0,291 0,125 2,331 0,022
Motivasi Kerja 0,302 0,148 2,032 0,045
R 0,494
R-Squared 0,244
F-Hitung 7,665
Probabilitas F 0,000

Sumber: Hasil olahan data, 2020

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi persamaan 1 variabel yaitu,

Penghargaan Ekstrinsik, dan Pelatihan Kerja memiliki pengaruh  terhadap kepuasan

pelanggan dan untuk Penghargaan Intrinsik tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi

kerja, sedangkan persamaan 2 variabel yang mempengaruhi Penghargaan Intrinsik,

Pelatihan Kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dan

variabel Penghargaan Ekstrinsik tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Berikut hasil pembahasan hipotesis.

Pengaruh Penghargaan Intrinsik terhadap Motivasi kerja. Berdasarkan hasil

analisis yang dilakukan diatas, diperoleh hasil bahwa penghargaan intrinsik tidak

mempunyai pengaruh terhadap motivasi kerja. Hal ini menunjukan bahwa tinggi

rendahnya penghargaan tidak mempengaruhi terhadap motivasi kerja . Hasil ini tidak

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh. Shahzadi, et al.(2014) pada variabel

penghargaan intrinsik menunjukkan bahwa terbukti berpengaruh signifikan terhadap

motivasi karyawan.Demikian pula pada penelitian yang dilakukan oleh Nyambegera &

Gicheru (2017) juga menunjukkan bahwa penghargaan intrinsik berpengaruh signifikan

motivasi karyawan. Hal ini menujukkan bahwa besar kecilnya penghargaan dari segi

pengahargaa instrinsik tidak memberikan pengaruh pada motivasi karena rata-rata umur

karyawan di PT. Telkom Akses solo berkisar 20-30 tahun  dan mereka hanya

mengharapkan pengalaman kerja tidak mengharap kan reward lebih.

Pengaruh penghargaan ekstrinsik terhadap motivasi kerja. Berdasarkan hasil

analisis yang dilakukan diatas, diperoleh hasil bahwa penghargaan ekstrinsik mempunyai



9

pengaruh positif terhadap motivasi. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi

penghargaan ekstrinsik yang ada di Telkom akses solo, maka akan menaikan motivasi

kerja.. Hasil ini konsisten yang dilakukan oleh Safiullah (2014) menunjukkan bahwa

penghargaan ekstrinsik memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja. Penelitian yang lain

Irshad (2016) menunjukkan bahwa gaji dan kondisi kerja memiliki pengaruh terhadap

motivasi kerja. Penghargaan ekstrinsik terkait dengan imbalan nyata seperti gaji dan

tunjangan tambahan, keamanan, promosi, kontrak layanan, lingkungan kerja, dan kondisi

layanan. Mereka sering ditentukan di tingkat organisasi dan mungkin sebagian besar di

luar kendali manajer individu. Motivator ekstrinsik dapat memiliki efek langsung dan

kuat tetapi tidak perlu berlangsung lama (Mullins, 2005; Armstrong, 2003)

Pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Motivasi Kerja. Berdasarkan hasil analisis

yang dilakukan diatas, diperoleh hasil bahwa pelatihan kerja mempunyai pengaruh

positif terhadap motivasi kerja. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi penghargaan

ekstrinsik yang ada di Telokom, maka akan menaikan motivasi kerja.. Hasil ini konsisten

yang dilakukan oleh Nabi et al., (2017) menunjukkan hubungan positif antara pelatihan

karyawan dan motivasi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tiyasiningsih,

dkk. (2016) juga menunjukkan bahwa persepsi efektivitas pelatihan karyawan terbukti

berpengaruh signifikan motivasi karyawan.

Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil analisis

yang dilakukan diatas, diperoleh hasil bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh

terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi motivasi kerja

yang ada di Telkom akses solo, maka akan menaikan kinerja karyawan.. Hasil ini

konsisten yang dilakukan oleh Shahzadi, et al.(2014) pada variabel motivasi karyawan

menunjukkan bahwa terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Demikian pula pada penelitian yang dilakukan oleh Asim (2013)dan Zameer, et

al.(2014)juga menunjukkan bahwa motivasi karyawan terbukti berpengaruh signifikan

kinerja karyawan. Karyawan yang dihargai oleh penghargaan intrinsik dalam organisasi

tidak hanya berkinerja baik sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka tetapi juga

termotivasi secara positif untuk kesejahteraan organisasi dan bagi mereka. Karyawan

berjuang ketika organisasi mereka menghargai pekerjaan mereka, menghargai mereka,

menghargai mereka dan menganggap mereka sebagai bagian penting dari organisasi.

Para karyawan secara efisien melakukan pekerjaan mereka, berperilaku efektif dalam

organisasi, dan tetap setia pada organisasi mereka
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Pengaruh Penghargaan Intrinsik terhadap Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil

analisis yang dilakukan diatas, diperoleh hasil bahwa Penghargaan Intrinsik mempunyai

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi

penghargaan Intrinsik yang ada di Telkom akses solo, maka akan menaikan kinerja

karyawan.. Hasil ini konsisten yang dilakukan oleh Danish et., all. (2015) menunjukkan

bahwa penghargaan intrinsik memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Karyawan yang dihargai oleh penghargaan intrinsik dalam organisasi tidak hanya

berkinerja baik sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka tetapi juga termotivasi secara

positif untuk kesejahteraan organisasi dan bagi mereka. Karyawan berjuang ketika

organisasi mereka menghargai pekerjaan mereka, menghargai mereka, menghargai

mereka dan menganggap mereka sebagai bagian penting dari organisasi. Para karyawan

secara efisien melakukan pekerjaan mereka, berperilaku efektif dalam organisasi, dan

tetap setia pada organisasi mereka. Sistem manajemen penghargaan dan teknik penilaian

kinerja dapat ditingkatkan dengan memperhatikan pendekatan manajemen sumber daya

manusia yang meningkatkan kinerja perusahaan.

Pengaruh Penghargaan Ekstrinsik terhadap Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil

analisis yang dilakukan diatas, diperoleh hasil bahwa Penghargaan Ekstrinsik tidak

mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini menunjukan bahwa tinggi

rendahnya penghargaan ekstrinsik tidak mempengaruhi terhadap kinerja

karyawan.karena berapapun gaji,tunjangan, promosi yang didapat tidak akan menaikan

kinerja karyawan mereka hanya mengharapkan pengalaman kerja dan bekerja hanya

sesuai dengan job desk perusahaan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang

dilakukan oleh Uwineza dan Muturi (2015) menunjukkan bahwa penghargaan ekstrinsik

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Pengaruh Pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis

yang dilakukan diatas, diperoleh hasil bahwa Pelatihan kerja mempunyai pengaruh

positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi pelatihan

kerja yang ada di Telkom, maka akan menaikan kinerja karyawan.. Hasil ini konsisten

yang dilakukan oleh Elnaga dan Imran (2013) menunjukkan bahwa pelatihan memiliki

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang lain menurut Hanawi dan Haydar

(2018) menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hubungan Motivasi kerja ,penghargaan intrinsik, dan kinerja karyawan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi kerja  tidak dapat memediasi
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antara penghargaan intrinsik terhadap kinerja karyawan. Arti bahwa dalam motivasi

yang diihat dari gaji, bonus dll tidak akan memberikan dampak kinerja karyawan. Hasil

ini inkonsisten yang dilakukan oleh Danish et., all. (2015) menunjukkan motivasi kerja

dapat memediasi antara pengahargaan intrinsik dan kinerja karyawan. Rata-rata umur

karyawan yang masih terbilang muda antara 20-30 tahun mereka hanya mengharapkan

pengalaman kerja tidak mengharapkan reward dan hanya mengarjakan pekerjaan sesuai

job desk dan tidak ada inovasi dalam perkerjaan supaya kinerja kayawan meningkat.

Imbalan intrinsik adalah imbalan tidak berwujud atau imbalan psikologis seperti

penghargaan, memenuhi tantangan baru, sikap positif dan kepedulian dari atasan, dan

rotasi pekerjaan setelah mencapai tujuan (Henderson, 2006). Dengan adanya pengakuan

baik dari pimpinan maupun rekan kerja karyawan tidak akan memberikan motivasi yang

besar karena itu bagian dari kerja dan untuk keberlangsungan perusahaan.

Hubungan motivasi kerja, penghargaan ekstrinsik ,dan kinerja karyawan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak dapat memediasi

antara penghargaan ekstrinsik terhadap kinerja karyawan. Arti bahwa motivasi dengan

melihat dari tunjangan,gaji, promosi, kontrak kerja, kondisi kerja tidak dapat

meningkatkan kinerja karyawan mereka  hanya melakukan perkerjaan sesuai job desk

tidak ada inovasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Mereka bekerja hanya untuk

mendapatkan pengalaman kerja untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang lebih

baik. Lawler (2003) berpendapat bahwa kemakmuran dan kelangsungan hidup organisasi

ditentukan melalui bagaimana mereka memperlakukan sumber daya manusia mereka. Ini

juga tergantung pada bagaimana mereka mengkomunikasikan penghargaan dan program

pengakuan mereka kepada karyawan mereka dan apakah strategi penghargaan ini jelas

bagi karyawan,

Hubungan motivasi kerja, pelatihan kerja, kinerja karyawan. Berdasarkan hasil

analisis menunjukkan bahwa motivasi kerja dapat memediasi antara pelatihan kerja

terhadap kinerja karyawan. pada motivasi kerja dengan melihat materi yang dibutuhkan,

kemampuan instruktur, sarana dan proses pembelajaran karyawan dapat mempengaruhi

kinerja karyawan. Adanya Motivasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi

karyawan untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Motivasi mewakili proses-

proses psikologis yang menyebabkan gairah, arah, dan kegigihan tindakan sukarela yang

diarahkan pada tujuan (Kreitner dan Kinicki, 2004). Penelitian yang dilakukan oleh

Shahzadi, et al.(2014) pada variabel pelatihan karyawan menunjukkan bahwa tidak
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terbukti berpengaruh signifikan terhadap motivasi karyawan. Sedangkan pada penelitian

yang dilakukan oleh Tiyasiningsih, dkk. (2016) juga menunjukkan bahwa persepsi

efektivitas pelatihan karyawan terbukti berpengaruh signifikan motivasi karyawan. Oleh

karena itu adanya pelatihan dapat memotivasi karyawan dalam meningkatkan

kemampuan dan ketrampilan yang akan berdampak pada kinerja karyawan. Hasil yang

dilakukan oleh Elnaga dan Imran (2013) menunjukkan bahwa pelatihan memiliki

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang lain menurut Hanawi dan Haydar

(2018) menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.

4. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis data yang telah dikemukakan pada

bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Tidak Ada pengaruh signifikan

antara penghargaan intrinsik terhadap motivasi kerja. 2) Ada pengaruh positif dan

signifikan antara penghargaan ekstrinsik dan pelatihan kerja terhadap Motivasi kerja, 3)

Adanya pengaruh signifikan antara motivasi kerja dan penghargaan intrinsik terhadap

kinerja karyawan 4) Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara penghargaan

ekstrinsik dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan 4) Motivasi kerja tidak

memediasi antara penghargaan intrinsic dan penghargaan ekstrinsik terhadap kinerja 5)

Motivasi kerja memediasi antara pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan.

Bagi pihak Perusahaan : Dalam menjaga perusahaan kedepannya tetap memiliki

kinerja bagus perusahaan harus melihat kualitas dari segi pemberian pelatihan kerja

karena pelatihan disini memiliki pengaruh terhadap motivasi yang berdampak pada

kinerja karyawan. Adanya karyawan diberi pembekalan yang cukup yang dapat dilihat

dari materi yang dibutuhkan, metode yang digunakan, kemampuan instruktur, sarana dan

pembelajaran yang memadai karyawan akan lebih terbangun untuk melakukan pekerjaan

dengan cepat dan tepat. Selanjutnya penghargaan intrinsik lebih disesuikan dengan beban

kerja karena akan berdampak pada kinerja langsung serta untuk penghargaan ekstrinsik

karyawan bisa termotivasi ketika banyak penghargaan yang diberikan untuk memberikan

semangat .

Perusahaan harus meyakinkan karyawan tentang keamanan kerja mengingat bahwa

banyak dari mereka merasa bahwa melalui keamanan kerja mereka dapat memberikan

input terbaik dan kinerja. Perusahaan juga harus berusaha untuk memastikan bahwa ada

promosi dan pertumbuhan, peningkatan karir dan sebagai pendorong motivasi utama
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dalam perusahaan jika mereka harus mewujudkan kinerja yang optimal. Studi ini

meminta manajemen untuk berinvestasi dalam sistem penghargaan yang dapat

meningkatkan komitmen karyawan karena hasilnya menunjukkan tenaga kerja karyawan

yang kurang berkomitmen. Karyawan yang tidak berkomitmen dalam pekerjaan mereka

tidak dapat menawarkan upaya maksimal mereka untuk pertumbuhan organisasi untuk

direalisasikan. Manajemen harus menetapkan jalur peningkatan karir melalui pelatihan

dan kebijakan pengembangan yang tampaknya kurang di perusahaan. Ini harus

menyisihkan dana untuk mendukung karyawan yang bisa mereka latih. Perusahaan juga

mengembangkan kebijakan pelatihan yang harus disesuaikan dengan strategi bisnis

perusahaan

Untuk penelitian yang akan datang diharapkan mengkaji lebih mendalam mengenai

variabel yang akan digunakan dan dilakukan di Rumah Sakit lain sehingga dapat

mengetahui apakah variabel yang digunakan dapat konsisten untuk dijadikan sebagai

dasar untuk perbaikan.
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