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PENGARUH KETERAMPILAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI KONVEKSI KALIJAMBE 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

keterampilan kerja dan motivasi kerja baik secara individual maupun secara 

silmultan terhadap kinerja karyawan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 30 karyawan. Pengumpulan data menggunakan teknik sampling jenuh 

yaitu dengan mengambil semua karyawan di konveksi daster Kalijambe. 

Pengumpulan data ini menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan keterampilan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan kerja dan motivasi kerja juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterampilan kerja dan motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian regresi ganda 

menyatakan bahwa variabel keterampilan kerja dan variabel motivasi kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di Konveksi Daster Kalijambe. 

Dalam pengujian data ini menyatakan bahwa nilai adjusted R square 

menunjukkan nilai 0,644. Hal ini berarti model yang diuji memiliki kontribusi 

64,4%. Sedangkan sisanya tidak diperhatikan dalam penelitian ini.  

Kata Kunci : Kinerja Karyawan, Keterampilan, Motivasi 

Abstract 

This study aims to determine whether there is an influence between work skills 

and motivation both individually and simultaneously on employee performance. 

The sample used in this study was 30 employees. Data collection used total 

population sampling technique that takes all employees in the Kalijambe. This 

data collection used questionnaires, documentation, and interviews. The results of 

the study show that skills affect employee performance and motivation also affect 

employee performance. This, it can be concluded that skills and motivation affect 

employee performance. The results of multiple regression states that the work 

skills variable and work motivation variable have a positive effect on employee 

performance in the Kalijambe. It states that the adjusted R square value shows a 

value of 0.644. This means that the tested model has a contribution of 64.4%. 

While the rest were not considered in this study.  

Keywords: Employee Performance, Motivation, Skills 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki  jumlah penduduk yang cukup 

besar dan memiliki wilayah yang sangat luas yang seharusnya indonesia bisa 

memanfaatkan tenaga kerja lebih baik lagi supaya bisa memiliki karyawan 

dengan kualitas kerja yang lebih baik dan mampu menyelesaikan semua tugas 

dari atasan. Daya saing yang baik dapat ditunjukkan melalui prestasi karyawan 

dalam menyelesaikan tugas yang diterima dari pimpinan. Suatu perusahaan 
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dapat dikatakan berhasil apabila kinerja karyawan sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh perusahaan, untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan 

oleh perusahaan (Azizah, 2018). Setiap karyawan memiliki latar belakang dan 

kemampuan yang berbeda-beda yang akan mempengaruhi hubungan antar 

manusia dan organisasi dalam perusahaan.  

Di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak dari karyawan yang harus 

mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Oleh karna itu 

setiap orang harus mampu berpikir kreatif dan inovatif supaya bisa bertahan 

hidup di masa pandemi seperti sekarang ini. Ini bisa mendorong orang untuk 

berwirausaha melalui media sosial karena dengan semakin berkembangnya 

teknologi setiap tahunnya semakin mempermudah orang untuk melakukan 

sesuatu seperti bisnis online, berwirausaha, dan juga bisa masuk dalam 

konveksi rumahan seperti konveksi daster, dimana sekarang daster semakin 

maju karena nyaman di pakai dan modelnya sudah bervariasi. Dengan ini 

mereka bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya melalui bisnis online 

maupun kerja di konveksi rumahan. 

Dengan perkembangan usaha yang semakin pesat dapat menimbulkan 

pertumbuhan ekonomi yang semakin naik dalam dunia usaha ini, disinilah para 

pengusaha harus terus berinovasi dan selalu berpikir kreatif untuk memajukan 

usahanya karena semakin banyak pesaing dalam dunia bisnis maka peluang 

melebarkan usaha semakin sulit, maka dengan itu perlunya untuk 

mengembangkan inovasi-inovasi yang baru untuk mempertahankan perusahaan 

agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.  

Dengan adanya kemajuan teknlogi seperti sekarang ini bisa dimanfaatkan 

bagi pengusaha maupun wirausaha untuk memperluas atau melebarkan 

usahanya dalam media sosial yang kini semakin berkembang karena semakin 

banyaknya pengguna smartphone dan dapat menggunakan beberapa aplikasi 

untuk jual beli secara online yang sekarang sedang berkembang seperti aplikasi 

shopee, aplikasi lazada, dan aplikasi tokopedia. Ini bisa menjadikan strategi 

untuk berjualan di masa pendemi seperti sekarang dan memiliki keuntungan 

tersendiri bagi para pengusaha karena bisa melakukan promosi melalui media 
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sosial karena media sosial ini jangkauannya sangat luas tanpa harus keluar 

rumah.  

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong karyawan dalam 

mengingkatkan kinerjanya yaitu faktor keterampilan kerja dan faktor motivasi 

kerja. Manusia bisa menjadi penentu atau penggerak untuk menjalankan suatu 

perusahaan, tanpa adanya kinerja dari manusia suatu perusahaan tidak bisa 

berjalan dengan baik karena manusia sangat di butuhkan dalam berkerja, 

walaupun semua bahan-bahan untuk diproduksi sudah lengkap namun bila 

tidak ada kinerja dari manusia maka bahan-bahan tersebut hanya bisa 

menumpuk karena tidak ada yang memproduksi barang tersebut (Azizah, 

2018). Kinerja karyawan sangat diperlukan dalam perusahaan karena tanpa 

adanya karyawan sangat tidak mungkin suatu perusahaan bisa mencapai suatu 

tujuan yang sudah ditentukan. 

Menurut (Anjayani, 2017), kinerja adalah suatu implementasi dari suatu 

yang sudah direncana dan disusun tersebut. Implememntasi kinerja dilakukan 

oleh sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, motivasi, 

kepentingan, dan kompetensi. Dimana organisasi akan menghargai dan akan 

memperlakukan sumber daya manusia dapat mempengaruhi sikap dan perilaku 

dalam menjalankan kinerja. Sedangkan kinerja karyawan adalah suatu 

pencapaian hasil yang sudah diusahakan oleh seseorang pada saat berkerja 

untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk 

memenuhi tujuan dari peusahaan yang sudah diberikan ke seseorang, yang 

sudah diarahkan untuk melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepadanya. 

(Anjayani, 2017) 

Menurut (Welinus, 2019) Keterampilan adalah sebagai kapasitas yang 

dapat digunakan untuk melaksanakan rancangan suatu tugas yang dapat 

dikembangkan dari hasil pelatihan dan pengalaman. Keahlian seseorang dapat 

tercemin dari seseorang pada saat melakukan suatu kegiatan yang spesifik, 

seperti mengoperasikan suatu peralatan (fasilitass ruangan), berkomunikasi 

efektif atau mengimplementasikan suatu strategi dalam berbisnis. Setiap 

karyawan mempunyai tingkat keterampilan yang berbeda-beda, oleh karena itu 
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perusahaan perlu memberikan pelatihan keterampilan kepada karyawan agar 

karyawan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan keinginan 

dari perusahaan tersebut.  

Menurut (Subroto, 2018) Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang 

kesadaran mengenai pentingnya melaksanakan perkerjaan dengan baik sesuai 

dengan yang diperintahkan dari atasan dan motivasi ini disebut dengan 

motivasi intrinsik. Ada pula motivasi yang berasal dari luar diri orang yang 

bersangkutan yang disebut motivasi ekstrinsik, dimana motivasi ekstrinsik ini 

adalah dorongan kerja yang berasal dari orang sekitar yang bisa mempengaruhi 

kita lebih giat lagi dalam berkerja dan suatu kondisi yang mengharuskan 

seseorang tersebut harus melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan yang di 

perintahkan oleh atasan, biasanya berasal dari keluarga, pimpinan, dan 

lingkungan sekitar. Dengan itu perusahaan harus dapat meningkatkan motivasi 

kerja yang dalam benak karyawan guna meningkatkan kinerjanya. 

Tri Wahyudi et al. (2009) Dampak motivasi karyawan pada hubungan 

gaya kepemimpinana dengan kinerja karyawan perusahaan bisnis. Hail 

penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut (Marasmita Dewi, 2013) 

Sehingga motivasi merupakan motor penggerak atau dorongan dalam 

perbuatan, sehingga siswa yang memiliki motivasi akan tergerak untuk belajar. 

Terjadi kesenjangan antara harapan dan realita dalam kinerja karyawan 

ini merupakan hal yang komplek yang melibatkan 2 pelaku utama yaitu antara 

karyawan dan pemilik. Dalam kegiatan kinerja karyawan merupakan akibat 

dari tindakan pemilik yang memberi motivasi, memberi pelatihan dan 

melakukan evaluasi kerja, dalam berkerja karyawan tentu saja menghadapi 

masalah-masalah baik itu secara internal maupun secara eksternal. Adapun 

masalah internal dalam karyawan misalnya untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya dan masalah eksternal karyawan misalnya lingkungan kerja tidak 

sesuai yang diharapkan dan alat kerja sudah usang. Agar dapat membantu 

karyawan secara tepat perlu diketahui terlebih dahulu apakah kesulitan atau 
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masalah yang dihadapi karyawan tersebut, baru kemudian dianalisis dan 

dirumuskan pemecahannya diagnosis terhadap perilaku awal karyawan.  

Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang tepat untuk meningkatkan 

ketrampilan kerja karyawan dan meningkatkan motivasi kerja karyawan di 

konveksi daster Kalijambe, saya memilih tempat ini karena tempat ini dekat 

dengan rumah saya. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Keterampilan Kerja 

dan Motivasi kerja terhadap Kinerja Karyawan di Konveksi Daster 

Kalijambe”. 

 

2. METODE  

Jenis Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kuantitatif yang penelitiannya 

menggunakan informasi atau data yang dianalisis menggunakan statistik. 

Penelitian kuantitatif menurut (Andilo Sinaga, 2019) adalah metode yang 

berlandaskan pada filsafat positif yang dapat digunakan untuk penelitian 

mengenai populasi atau sampel tertentu, disini pengumpulan data 

mennggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/ 

statistik, untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian 

sensus, karena dalam penelitian ini informasi yang dikumpulkan dapat 

mengambil seluruh karyawan yang ada di konveksi daster Kalijambe yaitu 

sebanyak 30 karyawan. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara pengumpulan kuesioner, wawancara 

dan observasi sebagai alat pengumpulan data yang pokok dalam penelitian ini. 

Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah karena pendekatan ini 

sangat efektif digunakan dalam penelitian ini.  

Lokasi penelitian adalah tempat untuk melaksakan penelitian yaitu 

Konveksi Daster di Desa Karangasem RT.02 RW.01 Banaran Kalijambe 

Srajen Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober sampai 

dengan bulan mei 2021. Populasi dalam penelitian ini terdapat 30 karyawan di 

konveksi daster Kalijambe. Pengambilan sampel diambil dengan melihat yang 
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mampu mempresentasikan dan dapat menggunakan keadaan populasi secara 

maksimal. Tehnik pengambilan sampel ini dengan menggunakan tehnik sampel 

jenuh yang menggunakan semua sampel atau populasi yang ada di konveksi 

daster Kalijambe dan pengambilan sampel ini memudahkan dalam 

mendapatkan responden.  

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Uji Normalitas 

 
Gambar 1. Uji Normalitas 

Dalam uji normalitas menggunakan 2 uji yaitu : Uji Grafik yang 

menunjukan bahwa hasil histrogram dapat dinyatakan data terdistribusi 

normal karena grafik tidak melenceng ke kanan atau ke kiri.  

 

Gambar 2. Uji Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov 
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 Uji Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov (1- Sample K-S) Dari data 

yang di teliti menunjukan bahwa hasil yanng diperoleh signifikan kurang 

dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Berdasarkan analisis grafik 

dan 1 sample KS maka data yang digunakan dalam analisis ini terdistribusi 

normal. 

3.1.2 Uji Linieritas 

Tabel 1. Pengujian Linearitas 

Variabel  deviation from 

linearity 

Ketetuan 

Keterampilan  

Motivasi  

0,091 

0,044 

0,05 

0,05 

 

Dari data yang telah diuji  menyatakan nilai deviation from linearity 

dari variabel keterampilan menunjukan bahwa nilai signifikansi 0.091 yang 

lebih dari 0.05. dan dari variabel motivasi menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi 0,044 yang lebih dari 0,05. Maka  dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa data diatas memiliki hubungan yang linier dan model 

data ini layak untuk dilakukan uji regresi. 

3.1.3 Uji Multikolonieritas 

Tabel 2. Pengujian Multikolonieritas 

Variabel  coefficient 

correlations 

Ketetuan 

Keterampilan *Motivasi  0,590 atau 59% 95% 

 

Dalam uji ini menunjukkan bahwa coefficient correlations di atas 

menunjukkan korelasi antara keterampilan dan motivasi sebesar -590 atau -

59% suatu variabel dapat dikatakan memiliki korelasi yang signifikan 

apabila nilai korelasinya lebih dari atau sama dengan 95%. Berdasarkan data 

yang diperoleh menunjukan bahwa antara variabel keterampilan dan 

motivasi tidak terjadi multikolonearitas sehingga model regresi dapat 

digunakan.  
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Tabel 3. Pengujian Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 
67,207 3,621  

18,55

9 
,000   

KETERA

MPILAN 
-,274 ,083 -,454 -3,312 ,003 ,651 1,535 

MOTIVAS

I 
-,395 ,117 -,463 -3,372 ,002 ,651 1,535 

 

Dalam data ini juga menunjukkan bahwa  nilai tolerance sebesar 0,651 

atau 65%. Ini menunjukan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antar 

variabel X karena nilai tolerance kurang dari 0,10. Dan dalam uji ini nilai 

VIF 1,535 kurang dari 10. Oleh karena itu dapat dikatakan dari uji ini tidak 

ada korelasi yang signifikan antar variabel X. 

3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas 

Dengan menggunkan uji grafik dapat dinyatakan bahwa titik-titik 

menyebar tanpa berpola. Dibawah dan disekitar garis (angka) 0. Dan dapat 

dikatakan model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedasdisitas 

sehingga model ini layak untuk digunakan analisis regresi. 
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Menggunakan metode Uji Glesjer. Menyatakan bahwa nilai signifikan 

keterampilan dan motivasi terdapat variabel RES_2 adalah 0,300 dan 0,691 

dimana keduanya lebih dari 0,05. Maka model regresi yang diuji tidak 

terjadi heteroskedastisitas dan layak untuk dilakukan uji regresi. 

3.1.5 Uji Linier Ganda 

1) Koefisien Determinasi 

Tabel 4. Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,818
a
 ,669 ,644 1,448 

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI, KETERAMPILAN 

b. Dependent Variable: KINERJA_KARYAWAN 

 

Dalam pengujian data ini menyatakan bahwa nilai adjusted R 

square menunjukkan nilai 0,644. Hal ini berarti model yang diuji 

memiliki kontribusi 64,4%. Sedangkan sisanya tidak diperhatikan dalam 

penelitian ini. 

2) Uji Signifikan Silmultan (Uji F) 

Tabel 5. Pengukuran Uji F 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 114,353 2 57,176 27,268 ,000
b
 

Residual 56,614 27 2,097   

Total 170,967 29    

a. Dependent Variable: KINERJA_KARYAWAN 

b. Predictors: (Constant), MOTIVASI, KETERAMPILAN 

 

Dari pengujian data yang telah dilakukan menunjukkan nilai 

signifikan 0,000 di bawah 0,05 yang menyatakan bahwa kombinasi 

variabel keterampilan dan motivasi berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan. Nilai F hitung sebesar 27,268, Jika dilihat 

dari F tabel dengan metode yang sudah dijelaskan di atas df1= k-1 dan 

df2 = n - k maka dfl = 3 - 1 = 2 dan df2 = 30 – 3 = 27 maka F tabel 

adalah 3,35 maka dapat dikatakan bahwa kombinasi antara variabel 
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keterampilan dan motivasi  berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan karena nilai F hitung > dari nilai F tabel. 

Keterangan : 

Df = Degree of freedom / derajat bebas 

k   = Jumlah variabel (bebas + terikat) 

n   = Jumlah sampel 

3) Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

Tabel 6. Pengukuran Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 67,207 3,621  18,559 ,000 

KETERAMPIL

AN 
-,274 ,083 -,454 -3,312 ,003 

MOTIVASI -,395 ,117 -,463 -3,372 ,002 

a. Dependent Variable: KINERJA_KARYAWAN 

 

Dari pengujian data yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikan 

0,003 kurang dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan. Dilihat juga dari 

nilai t, nilai t hitung menunjukkan angka 3,312 sedangkan nilai t tabel 

ditentukan dari df = n-2 atau 30 – 2 = 28  maka ada t tabel menunjukkan 

angka 0,68335. Hal ini berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel. 

Untuk variabel motivasi menunjukkan nilai signifikan 0,002 kurang dari 

0,05 dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Dilihat juga dari nilai t, nilai t hitung 

menunjukkan angka 3,372 sedangkan nilai t tabel ditentukan dari df = n-

2 atau 30 – 2 = 28  maka ada t tabel menunjukkan angka 0,68335. Hal ini 

berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh keterampilan kerja dan motivasi 

terja terhadap kinerja karyawan, maka dapat dilihat dari standardized 

coefficient beta, untuk variabel keterampilan kerja adalah 0,454 

sedangkan variabel motivasi kerja adalah 0,463 dengan nilai constanta 
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67,207. Berdasarkan hasil tersebut maka persamaan yang dapat dibuat 

adalah :  

Y = a + b(x1)+ b(x2) 

Kinerja = 67,2077 + 0,454(x1) + 0,463(x2) 

Kinerja = 67,207 + 0,454 (10) + 0,463 (10) 

Kinerja = 67,207 + 4,540 + 4,630 

Kinerja = 76,377 

Keterangan : 

Y  = kinerja karyawan 

a  = nilai constanta 

b  = standardized coefficient beta 

x1  = variabel keterampilan 

x2  = variabel motivasi 

 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Keterampilan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil pegujian kinerja karyawan di konveksi daster Kalijambe 

menunjukan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara 

keterampilan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari jawaban kuesioner yang 

diisi oleh responden, dari hasil pengujian regresi ganda yang menyatakan 

bahwa variabel keterampilan kerja dan variabel motivasi kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan di Konveksi Daster Kalijambe dengan 

data yang diperoleh. Dalam pengujian data ini menyatakan bahwa nilai 

adjusted R square menunjukkan nilai 0,644. Hal ini berarti model yang diuji 

memiliki kontribusi 64,4%. Sedangkan sisanya tidak diperhatikan dalam 

penelitian ini. 

Ini mengindikasikan bahwa faktor keterampilan memiliki hubungan 

langsung dengan kinerja karyawan.  Menurut Welinus (2019), 

keterampilan merupakan pengetahuan yang didapatkan serta dikembangkan 

dengan melalui latihan atau training serta pengalaman dengan melakukan 

berbagai tugas. Sedangkan Keterampilan kerja menurut (Parta & Mahayasa, 
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2021) adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang 

tertentu untuk dapat menyelesaikan tugas yang sudah diberikan kepadanya, 

itu merupakan tanggungjawab karyawan untuk menyelesaikan tugas 

tersebut dengan baik atau sesuai dengan arahan pemimpin. 

3.2.2 Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil pegujian kinerja karyawan di konveksi daster Kalijambe 

menunjukan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan. Dari jawaban kuesioner yang diisi oleh 

responden, Dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden, dari hasil 

pengujian regresi ganda yang menyatakan bahwa variabel keterampilan 

kerja dan variabel motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan di Konveksi Daster Kalijambe dengan data yang diperoleh. 

Dalam pengujian data ini menyatakan bahwa nilai adjusted R square 

menunjukkan nilai 0,644. Hal ini berarti model yang diuji memiliki 

kontribusi 64,4%. Sedangkan sisanya tidak diperhatikan dalam penelitian 

ini. 

Menurut menurut Kambuaya (2015), motivasi intrinsik adalah motif-

motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, 

karena dalam diri seseorang sudah ada dorongan untuk melaksanakan suatu 

tugas yang diberikan kepadanya. Sedangkan kinerja adalah suatu fungsi dari 

motivasi dan kemampuan yang gunakan untuk menyelasaikan tugas atau 

pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesedian dan tingkat 

kemampuan tertentu (Julianry et al., 2017). 

3.2.3 Pengaruh keterampilan dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

Berdasarkan hasil pegujian kinerja karyawan di konveksi daster Kalijambe 

menunjukan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara 

keterampilan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dari 

jawaban kuesioner yang diisi oleh responden, Dari jawaban kuesioner yang 

diisi oleh responden, dari hasil pengujian regresi ganda yang menyatakan 

bahwa variabel keterampilan kerja dan variabel motivasi kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan di Konveksi Daster Kalijambe dengan 
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data yang diperoleh. Dalam pengujian data ini menyatakan bahwa nilai 

adjusted R square menunjukkan nilai 0,644. Hal ini berarti model yang diuji 

memiliki kontribusi 64,4%. Sedangkan sisanya tidak diperhatikan dalam 

penelitian ini. 

Menurut Parta & Mahayasa (2021), keterampilan kerja adalah seorang 

karyawan yang menduduki jabatan harus mempunyai suatu kemampuan 

keterampilan secara teknis, keterampilan dalam hubungan kemanusian, dan 

keterampilan konsepsional. Sedangkan menurut (Franky Bastian Togas dan 

Yantje Uhing, 2015) keterampilan adalah keterampilan tidak hanya 

mempunyai kaitan dengan keahlian seseorang dalam melakuakn kegiatan 

yang bersifat tangible. Selain physical, makna skill juga dapat mengacu 

pada mental, manual, motorik, perceptual, dan social abilities seseorang. 

Sedangkan menurut (Welinus, 2019), keterampilan yaitu auatu kemampuan 

yang dapat mengembangkan pengetahuan melalui training dan pengalaman 

dengan melakuakn beberapa kegiatan keterampilan tidak hanya dimiliki 

setiap orang tetapi juga dapat membantu menghasilkan suatu yang bernilai 

dengan lebih cepat. 

 

4.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan dianalisis maka ada 

beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut : 

1) Ada pengaruh keterampilan kerja secara parsial dan simultan terhadap 

kinerja karyawan di konveksi daster Kalijambe. 

2) Ada pengaruh motivasi kerja secara parsial dan simultan terhadap kinerja 

karyawan di konveksi daster Kalijambe. 

3) Ada pengaruh keterampilan kerja dan motivasi kerja secara parsial dan 

simultan terhadap kinerja karyawan di konveksi daster Kalijambe. 
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