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ABSTRAK 

PENGARUH PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SERTA MOTIVASI KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

ARIF GUNAWAN 

NIM : 11671102633 

 

Penelitian ini dilakukan di Bagian Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

Pelatihan dan Pengembangan (X1), dan motivasi kerja (X2), berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan (Y) pada Bagian Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi, baik secara parsial maupun simultan. Adapun sampel pada penelitian 

ini sebanyak 57 orang karyawan Bagian Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penentuan sampel pada penelitian ini 

menggunakan metode sensus atau sampling jenuh. Data yang digunakan adalah data 

primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linear 

berganda dengan menggunakan program SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa variabel Pelatihan dan Pengembangan serta Motivasi Kerja berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan baik secara parsial maupun simultan. Hasil koefisien determinasi 

sebesar 0.623 hal ini menunjukan bahwa variabel Pelatihan dan Pengembangan serta 

Motivasi Kerja secara keseluruhan memberi pengaruh sebesar 62,3% terhadap Kinerja 

Karyawan sedangkan sisanya sebesar 37,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini.  

Kata Kunci : Pelatihan dan Pengembangan, Motivasi Kerja, dan Kinerja Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus 

dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Oleh sebab itu, 

manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola 

dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi atau 

perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi 

dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang, sebab 

manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Manusia memilih teknologi, 

manusia yang menggunakan dan memeliharanya, disamping manusia dapat 

menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing dan sumber keunggulan bersaing 

yang langgeng. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia dalam 

organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting (Hariandja,2007). 

Pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi menjadi suatu bidang 

ilmu manajemen khusus yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia, 

di samping manajemen pemasaran, produksi, keuangan dan lain lain. Manajemen 

sumber daya manusia sangatlah penting dan memiliki banyak tantangan, sebab 

manusia memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan sumber 

daya yang lain. Manusia mempunyai perasaan, pikiran bisa malas, bisa rewel, 

tidak seperti mesin atau sumber daya lain yang dapat diatur sesuka hati 

pengaturannya (Hariandja,2007).  
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William B.Werther dan Keith Davis mengatakan :  

The purpose of  human  resource  management  is to improve the productive 

contribution of people to the organization in an etically and socially 

responsible way. 

Secara lebih operasional (dalam arti dapat diamati/diukur) untuk 

meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi tingkat absensi, mengurangi 

tingkat perputaran kerja, atau meningkatkan loyalitas para pegawai pada 

organisasi. Selanjutnya apa yang dilakukan organisasi dalam upaya mencapai 

tujuan  tersebut dan mengapa itu harus dilakukan, mencapai tujuan tersebut dan 

mengapa itu harus dilakukan. Berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas 

manajemen sumber daya manusia, akan digambarkan secara umum sebagai 

berikut: 

1. Persiapan dan pengadaan, 

2. Pengembangan dan penilaian, 

3. Pengkompensasian dan perlindungan, dan 

4. Hubungan hubungan kepegawaian. 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya, penilaian kinerja bertujuan sebagai suatu dasar 

perencanaan dan penelitian dibidang personalia khususnya untuk penyempurnaan 

program dan mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara 

atasan dan bawahan. 
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Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai 

aktivitas. Kemampuan bertindak itu dapat diperoleh manusia baik secara alami 

(ada sejak lahir) atau dipelajari (dilatih). Walaupun manusia mempunyai potensi 

untuk berprilaku tertentu tetapi prilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat 

tertentu saja. Potensi untuk berprilaku tertentu itu disebut ability (kemampuan), 

sedangkan ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai performance (kinerja). 

Menurut Mitchell, dalam Sinambela (2012), kinerja yang baik akan dipengaruhi 

oleh dua hal, yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang baik.Sinambela, 

(2012), menyatakan bahwa secara matematis, untuk menentukan kinerja pegawai 

dapat digunakan formula sebagai berikut. 

 

Formula tersebut menjelaskan bahwa kinerja seorag pegawai sama dengan 

kemampuan pegawai tersebut untuk melakukan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya dikalikan dengan motivasi yang ditunjukkan untuk melakukan 

melakukan tugas-tugas tersebut. Dalam hal ini, kemampuan tanpa motivasi belum 

tentu dapat menyelesaikan tugas dengan baik, begitupun motivasi tinggi yang 

dimiliki pegawai tanpa pengetahuan yang memadai tidaklah mungkin mencapai 

kinerja yang baik.  

Engkoswara, (1992), Kinerja pegawai haruslah terencana secara 

berkesinambungan, sebab peningkatan kinerja pegawai bukan merupakan 

peristiwa seketika, tetapi memerlukan suatu perencanaan dan  tindakan yang 

tertata dengan baik untuk kurun waktu tertentu. 

Kinerja = Kemampuan x Motivasi 
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Salah satu benefit yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penilaian kinerja 

adalah informasi yang penting untuk merancang dan memprogramkan 

pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai. Pelatihan membantu para pegawai 

dalam mengembangkan berbagai keterampilan tertentu yang 

memungkinkannya untuk berhasil pada pekerjaannya saat ini dan 

mengembangkan pekerjaannya di masa mendatang.  Setiap orang memiliki 

kemampuan masing-masing, akan tetapi kemampuan (ability) dimiliki belum 

tentu sesuai dengan spesifikasi yang dicari dan dibutuhkan oleh perusahaan, 

maka dari itu penting bagi perusahaan untuk melaksanakan pelatihan dan 

pengembangan agar karyawan tau apa yang seharusnya dilakukan dan 

bagaimana melakukannya. 

Program pelatihan harus mencakup sebuah pengalaman belajar dan 

merupakan kegiatan organisasional yang dirancang dan dirumuskan sebagain 

rancangan organisasi yang efektif terdiri dari tiga faktor utama yaitu tahap 

identifikasi kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2009), pelatihan adalah proses 

pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang 

sekarang sesuai standar. Pentingnya pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi dan dipertahankannya sumber daya manusia yang kompeten.  

Bernardian dan Rusell dalam Sunyoto (2013 :145) mengungkapkan 

bahwa pelatihan tenaga kerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa 

pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya 

atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan lain, sedangkan 
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pengembangan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, pengembangan atau 

development adalah sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab 

yang berbeda dan lebih tinggi di dalam organisasi. 

Program pelatihan dan pengembangan akan berpengaruh pada tingkat 

pencapaian karyawan. Karena pelatihan dan pengembangan akan 

meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kuantitas dan kualitas karyawan. 

Pelatihan dan pengembangan serta motivasi bukan merupakan suatu 

proses sesaat, tetapi seharusnya diadakan secara terus menerus karena setiap 

saat masalah masalah baru, prosedur prosedur baru, peralatan, perkembangan 

teknologi dan jabatan baru akan terus berkembang. 

1.1 Tabel jenis jenis pelatihan dan pengembangan Rumah Sakit Umum 

Daerah Bagian Rawat Inap Kabupaten Kuantan Singingi. 

No

. 

Nama Pelatihan 

Dan 

Pengembangan 

Deskripsi Pelatihan Karyawan Yang 

Ikut Pelatihan 

Dan 

Penngembangan 

Jumlah Karyawan 

Yang Ikut 

Pelatihan Dan 

Penngembangan  

1. Pelatihan 

Medical Bedah

   

Menuntut perawat 

memberi pelayanan 

profesional bagi 

pelayanan kesehatan 

yang berbentuk 

pelayanan bio-psiko-

sosio-spiritual yang 

komprehensif yang 

ditujukan pada 

individu, keluarga 

dan masyarakat yang 

sakit maupun yang 

sehat. 

Keperawatan 4 

2. Pelatihan 

Maternitas  

Menekankan pada 

penerapan konsep – 

Keperawatan 4 
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konsep dan teori 

keperawatan 

maternitas serta 

kebijaksanaan 

pemerintah dalam 

meningkatkan 

kesehatan wanita 

usia subur, ibu 

hamil, ibu 

melahirkan, ibu 

nifas dn bayinya 

sampai usia 40 hari 

baik dalam kondisi 

normal maupun 

beresiko tinggi. 

 

3. Pelatihan K3 Menganalisis resiko 

kesehatan dan 

keselamatan kerja 

(K3) pada perawat. 

 

Keperawatan 3 

4. Pelatihan Care 

Giver 

Menangani masalah 

keperawatan orang 

lansia diluar disiplin 

ilmu keperawatan 

medik logis yang 

umum 

Keperawatan 4 

5. Pelatihan Luka 

Bakar 

Penekanan pada 

pencegahan infeksi 

luka bakar dan cara 

mempercepat 

penyembuhan luka 

bakar. 

Keperawatan 6 

6. Pelatihan Luka 

Modern 

Mengembangkan 

keperawatan luka 

berbasis modern  

( moist wound 

healing dan moist 

wound dressing ). 

Keperawatan 6 

7. Pelatihan Gawat 

Darurat 

Mengaplikasikan 

tindakan sigap pada 

pasien yang akan 

ditolong. 

Keperawatan 7 

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, (2017-2018) 
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Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan merupakan satu 

satunya rumah sakit rujukan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi. Sebagai rumah sakit pemerintah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Teluk Kuantan adalah rumah sakit type C milik Pemerintah Kabupaten kuantan 

Singingi melalui surat ketetapan Menkes No. 1246/Menkes/SK/XII/2009 tanggal 

22 Desember 2009. Sebagai institusi milik pemerintah daerah, rumah sakit ini 

memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kabupaten termasuk 

masyarakat miskin diwilayahnya. Adapun pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Teluk Kuantan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan perekonomian daerah. Namun kegiatan pelayanan rumah sakit 

harus dinilai kinerjanya, baik dari segi keuangan maupun non keuangan. 

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan pada salah seorang keluarga 

pasien yang sakit diketahui bahwa kinerja karyawan bagian rawat inap RSUD 

Teluk kuantan  kurangnya respon terhadap pasien dan pelayanan dari perawat 

yang kurang perhatian. Kemampuan yang masih terbatas pada kinerja karyawan 

membuat kurangnya inisiatif kecepatan dalam bertindak dan menangani pasien 

sehingga kualitas pelayanan pada kinerja karyawan bagian rawat inap RSUD tidak 

begitu baik. 

 Sedangkan bila dilihat dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, 

RSUD Teluk Kuantan jarang melakukan kegiatan seminar dan peningkatan 

keahlian tenaga medis dan paramedis serta tenaga teknis lainnya melalui 

pendidikan dan pelatihan sehingga peningkatan keilmuan hanya diperoleh dari 

pasien yang ditanganinya. Alasan utama jarangnya perawat mengikuti kegiatan ini 
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karena biaya untuk mengikuti seminar yang mahal. Selain itu, mereka merasa 

bahwa mereka sudah memperoleh keahlian sebagai perawat selama dibangku 

kuliah sehingga mereka sudah merasa puas dengan kinerja mereka.  

Kemudian perawat-perawat yang umumnya sudah bekerja lebih dari 3 tahun 

merasa bahwa pengalaman yang mereka dapatkan dalam menangani pasien 

selama ini sudah cukup untuk membuat kinerja mereka menjadi lebih baik. 

Sedangkan pada prakteknya walaupun perawat-perawat ini sudah berpengalaman, 

kinerja mereka masih kurang baik berdasarkan beberapa pendapat keluarga pasien 

yang saya wawancarai.  

Selain itu para perawat bagian rawat inap RSUD Teluk Kuantan kurangnya 

daya penggerak atau kekuatan dalam mengerjakan suatu tindakan atau perbuatan 

yang terbentuk dari sikap perawat dalam menghadapi situasi kerja bagian rawat 

inap di RSUD Teluk Kuantan. Berdasarkan dari data yang didapat dari Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, yang terlihat bahwa tingkat 

kehadiran karyawan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 

dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, penelitian ini lebih memfokuskan 

pada karyawan bagian rawat inap sebanyak 57 orang, untuk lebih jelas mengenai 

tingkat kehadiran karyawan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi dapat dilihat dari data tabel berikut : 
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1.2 Tabel Tingkat absensi karyawan bagian Rawat Inap Rumah 

Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.  

No 

 

Tahun 

 

Jumlah 

perawat 

Jumlah Hari 

kerja Rata-

Rata/tahun 

Rata-rata 

Jumlah 

Perawat Setiap 

Jam Dinas  

( orang ) 

Absensi 
Jumlah absensi 

pertahun 

(Orang) I S A 

1 2015 50 312 33 2 5 3 10 

2 2016 55 312 32 4 3 4 11 

3 2017 55 312 34 4 7 3 14 

4 2018 60 312 35 5 7 5 17 

5 2019 57 312 37 4 6 4 14 

Jumlah absensi selama 5 tahun 19 26 19 66 

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, (2014-2018) 

Pada tabel 1.2 dapat dilihat tingkat absensi karyawan dalam 5 tahun 

terakhir mengalami fluktuasi, dengan jumlah absensi pada tahun 2015 sebanyak 

10 orang, pada tahun 2016 sebanyak 11 orang, pada tahun 2017 sebanyak 14 

orang, pada tahun 2018 sebanyak 17 orang, dan tahun 2019 sebanyak 14 

orang.Tingkat absensi paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 17 orang 

sementara tingkat absensi paling sedikit terjadi pada tahun 2015 sebanyak 10 

orang. Sebagai indikator ketidak disiplinan mereka dalam bekerja.  

Selain pelatihan dan pengembangan, motivasi juga penting bagi karyawan 

dalam bekerja. Tujuan pemberian motivasi kepada para karyawan adalah 

meingkatkan prestasi kerja. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa pada 

karyawan sebagai manusia, biasanya keinginan untuk berprestasi akan menjadi 

dambaan yang dapat mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan. 

Pencapaian prestasi (achievement) dalam melakukan pekerjaan akan 

menggerakkan karyawan untuk melakukan tugas-tugas berikutnya.  
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No Tahun Jenis Penghargaan Deskripsi 

1 2017 Runner up riau patient service project. 

(443.5/Dinkes-PT./2017) 

Upaya peningkatan mutu 

pelayanan dalam 

penanganan insiden 

keselamatan pasien 

kesalahan medikasi pada 

instalasi rawat inap RSUD 

kab. Kuansing 

2 2017 Pelayanan terbaik masyarakat pada 

tahun 2017. 

Diberikan oleh Direktur 

RSUD kab. Kuansing 

kepada kepala ruang rawat 

inap yang telah 

memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat 

sepanjang tahun2017. 

3 2018 Menyonsong praktik mandiri 

keperawatan.No. SKP :  

404/DPW.PPNI/SK/K.S/X/2018 

Menciptakan perawat 

dengan generasi 

profesional, mandiri, 

advokatif dan 

berintegritas. 

4 2019 KARS AWARD 2019  

LAM-PTKes No:0506/LAM-

PTKes/Akr/Dip/IV/2019 

Upaya peningkatan sistem 

informasi dalam asuhan 

keperawaatan (SIDAK) 

sebagai upaya 

peningkatan perawat 

dalam melaksanakan SOP 

asuhan keperawatan 

halusinasi di Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

Kinerja karyawan didalam suatu organisasi tidak selalu mengalami 

peningkatan stabil, terkadang kinerja karyawan mengalami penurunan drastis. Hal 

ini disebabkan adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingkat kinerja 

menurun, karena tidak berjalannya program pelatihan dan pengembangan serta 

motivasi karyawan. Untuk mewujudkan badan layanan umum yang efektif, 

transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil diperlukannya indikator 
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pengukuran kinerja dengan ketentuan untuk pencapaian hasilkinerja bagian rawat 

inap rumah sakit umum daerah kabupaten kuantan singingi yang lebih baik.  

1.3 Tabel Indikator Pengukuran Kinerja. 

No Kategori Indikator Kinerja Nilai Standar Bobot 

Pelayanan Media 

1. Kepatuhan 

Terhadap 

Standar  

Kepatuhan Terhadap Clinical 

Pathway (Cp) 

100% 0,05 

Kepatuhan Penggunaan Formularium 

Nasional (Fornas) 

≥80% 0,05 

Prosentase Kejadian Pasien Jatuh ≤3% 0,05 

Cedera / Trauma Fisik Akibat Fiksasi 

(CAF) Di Unit Pelayanan Intensif 

Psikiatri (Psychiatric Intensive Care 

Unit) / UPIP 

≤1,5% 0,05 

Penerapan Keselamatan Electro 

Convulsive Teraphy (ECT) 

100% 0,07 

2. Pengendalian 

Infeksi Di RS 

Infeksi Aliran Darah Perifer 

(Phlebitis) 

≤5% 0,05 

Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04 

3. Capaian 

Indicator Medik 

Tidak Adanya Pasien Yang 

Dilakukan Fiksasi Setelah Masa 

Rawat 24 Jam Di UPIP 

≥95% 0,07 

Tidak Adanya Kejadian Pasien Bunuh 

Diri Di Rawat Inap Psikiatri 

≥90% 0,07 

4. Akreditasi Ketepatan Identifikasi Pasien 100% 0,08 

5. Kepuasan 

Pelanggan 

Kecepatan Respon Terhadap 

Complain (KRK) 

>75% 0,08 

6. Ketepatan 

Waktu 

Pelayanan 

Emergency Psychiatric Response 

Time (EPRT) 

≤240 Menit 0,02 

Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) ≤60 Menit 0,05 

Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi 

(WTPR) 

≤3 Jam 0,05 

Waktu Tunggu Pelayanan 

Laboratorium (WTPL) 

≤2 Jam 0,05 

Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat 

Jadi (WTOJ) 

≤30 Menit 0,05 

Pengembalian Rekam Medik 

Lengkap Dalam Waktu 24 Jam 

>80% 0,02 

Pelayanan Keuangan 

7. Keuangan  Rasio Pendapatan PNBP Terhadap 

Biaya Operasional (PB) 

65% 0,1 

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 
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Berdasarkan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan bagian rawat inap 

rumah sakit umum daerah kabupaten kuantan singingi belum mampu mencapai 

indikator kinerja kurangnya respo terhadap pasien dan pelayanan dari perawat 

yang kurang mapu dan inisiatif kecepatan dalam bertindak dan menangani pasien 

sehingga kualitas kinerja karyawan bagian rawat inap rumah sakik umum daerah 

kuantan singing tidak begitu baik.  

Berdasarkan uraian diatas ternyata masalah kinerja merupakan salah satu 

faktor yang penting bagi organisasi, sehingga program pelatihan dan 

pengembangan serta motivasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kinerja yang akhirnya akan dapat meningkatkan produktivitas karyawan sesuai 

dengan tujuan organisasi. Mengingat pentingnya masalah tersebut maka penulis 

mengambil judul “Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Serta Motivasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Rawat Inap Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Kabupaten Kuantan Singingi” 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat perumusan masalah yang 

diambil  ̧yaitu : 

1. Apakah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja karyawan bagian rawat inap Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kuantan Singingi ? 

2. Apakah motivasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan bagian rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Kabupaten Kuantan Singingi ? 
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3. Apakah pelatihan dan pengembangan serta motivasi berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja karyawan bagian rawat inap 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kuantan 

Singingi? 

1.3  TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas tujuan dari proposal ini 

adalah : 

1) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelatihan dan 

pengembangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan bagian rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Kabupaten Kuantan Singingi 

2) Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja karyawan bagian rawat inap Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Kabupaten Kuantan Singingi. 

3) Untuk mengetahui apakah pelatihan dan pengembangan serta 

motivasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan 

bagian rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

1.4    MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kuantan 

Singingi.  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

saran khususnya untuk bagian sumber daya manusia dalam rangka 

meningkatkan kinerja karyawan yang dapat berguna bagi kemajuan 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Bagi pihak penulis 

Memberi kesempatan kepada penulis untuk mengaplikasikan 

ilmu dari teori yang dipelajari selama ini. Selain itu diharapkan dapat 

menambah wawasan pengetahuan tentang manajemen sumber daya 

manusia, khususnya mengenai penelitian dan pengembangan serta 

motivasi kerja karyawan terhadapa karyawan. 

3. Bagi pihak pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang sumber daya 

manusia khususnya yang berhubungan dengan pelatihan dan 

pengembangan serta motivasi kerja karyawan terhadap kinerja. 

1.5  RENCANA SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam memberikan gambaran yang menyeluruh dalam memahami isi 

proposal ini, maka secara garis besar sistematika penulisan terdiri dari : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas dan menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematikan penulisan.  
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BAB II  : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini penulis akan menguraikan teoritas yang melandasi 

penulisan ini, dan berhubungan dengan judul penelitian, serta 

hipotesis yang merupakan jawaban dari permasalahan yang 

muncul dalam peneltian ini. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan 

penelitian ini, terdiri dari waktu dan tempat penelitian, sumber 

data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan 

data, serta metode analisa data sistematika penulisan.  

BAB  IV  : GAMBARAN UMUM 

Bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum perusahaan 

tempat penilitian yang berisi tentang sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi, serta visi dan misi perusahaan.  

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil 

penelitian dari pengaruh pelatihan dan pengembangan serta 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

BAB VI  : PENUTUP 
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Bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TELAAH  PUSTAKA 

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Hariandja (2007) mengartikan sumber daya manusia sebagai 

keseluruhan penentuan dan pelaksanaan berbagai aktivitas, policy, dan program 

yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja, pengembangan, dan 

pemeliharaan dalam usaha meningkatkan dukungannya terhadap peningkatan 

efektivitas organisasi dengan cara yang secara etis dan sosial dapat dipertanggung 

jawabkan. Aktivitas berarti melakukan berbagai kegiatan, misalnya melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, analisis jabatan, 

rekrutmen, seleksi, orientasi, memotivasi dan lain lain.  

Menentukan berbagai policy sebagai arah tindakan seperti mengutamakan 

sumber dari dalam untuk mengisi jabatan yang kosong, memberikan kesempatan 

kepada setiap orang untuk mengisi jabatan dan lain lain. Secara etis dan sosial 

dapat dipertanggung jawabkan artinya semua aktivitas yang dilakukan dengan 

tidak menentang norma norma yang berlaku dalam masyarakat.  

Sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan factor kunci bagi 

jalannya perusahaan pada masa kini maupun pengembangan perusahaan pada 

masa depan yang merupakan salah satu faktor operasi disamping mesin dan 

peralatan, serta bahan-bahan dan dana. Dalam jajaran manajemen dan sumber 

daya manusia yang langsung mendukung dan membantu manajemen dalam 

menjalankan perusahaan sering dianggap sebagai faktor kunci yang aktif dalam 
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membawa perusahaan dalam pengembangan dan pertumbuhan atau sebaliknya. 

Strategi manajemen pada dasarnya merupakan kumpulan tipe strategi yang 

merupakan suatu proses untuk menganalisis situasi persaingan perusahaan untuk 

mengembangkan tujuan strategi perusahaan dan memikirkan suatu rencana 

tindakan dan alokasi sumber daya (manusia,organisasi,material, dan modal) yang 

dapat meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan perusahaan. 

Strategi manajemen sumber daya manusia adalah suatu pertalian antara 

manajemen sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran strategi yang 

dimaksudkan agar dapat memperbaiki kinerja bisnis dan mengembangkan budaya 

organisasi sehingga dapat mendorong dan membantu untuk berkreasi, berinovasi 

dan lebih fleksibel. Strategi manajemen sumber daya manusia juga dapat diartikan 

sebagai pola penyebaran sumber daya manusia terencana dan suatu tindakan yang 

dimaksudkan untuk menyakinkan dan meningkatkan bahwa organisasi dapat 

mencapai tujuannya.  

 Menurut Rivai (2005, hal: 14) sudah merupakan tugas manajemen sumber 

daya manusia untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu 

satuan sumber daya manusia yang merasa puas dan memuaskan. Manajemen 

sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang 

memfokuskan diri pada sumber daya manusia.  

 Adapun  fungsi manajemen sumber daya manusia seperti halnya fungsi 

manajemen umum yaitu : 

a. Fungsi manajerial 

1) Perencanaan (planning) 
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2)  Pengorganisasian (organizing) 

3) Pengarahan (directing) 

4) Pengendalian (controlling) 

b. Fungsi operasional 

1) Pengadaan tenaga kerja 

2) Kompensasi 

3) Pengintegrasian 

4) Pemeliharaan 

5) Pemesatan hubungan kerja 

Adapun peranan manajemen sumber saya manusia menurut Hasibuan  

(2013:14) mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup 

masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang 

efektif sesuai kebutuhan perusahaan. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada 

masa yang akan datang. 

5. Melaksanakn pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi karyawan.  

6. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 

7. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon. 
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 William B.Werther dan Keith Davis mengatakan :  

The purpose of human resource management is to improve the productive 

contribution  of  people  to  the  organization  in an etically and  socially 

responsible way. 

Selanjutnya apa yang dilakukan organisasi dalam upaya mencapai tujuan  

tersebut dan mengapa itu harus dilakukan, mencapai tujuan tersebut dan mengapa 

itu harus dilakukan berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manajemen sumber 

daya manusia, akan digambarkan secara umum sebagai berikut: 

1. Persiapan dan pengadaan, 

2. Pengembangan dan penilaian, 

3. Pengkompensasian dan perlindungan, dan 

4. Hubungan hubungan kepegawaian. 

2.2. Kinerja  

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Sinambela, dkk, (2011), mengemukakan bahwa kinerja pegawai 

didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian 

tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui 

seberapa jauh kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh dari suatu organisasi baik organisasi 

tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama 

priode waktu. Penggunaan kata kinerja sendiripun terkadang disama artikan 
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dengan prestasi kerja efektivitas kerja, hasil kerja, pencapaian tujuan, 

produktivitas kerja, dan berbagai istilah lainnya. Sesungguhnya, sekalipun ada 

persamaan pengertian kinerja dengan berbagai istilah tersebut, tetapi terdapat 

perbedaan pengertian dasarnya maupun prosesnya.  

Menurut Mathis dan Jackson (2006) Penilaian kinerja adalah proses 

mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika 

dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan 

informasi tersebut pada karyawan. 

Kinerja adalah tingkat terhadapnya para pegawai mencapai persyaratan 

pekerjaan secara efisien dan efektif (Simamora, 2006:34). kinerja pegawai 

merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang dapat dilihat 

secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.  

Kemudian Robbins (2008) mendefinisikan kinerja yaitu suatu hasil yang 

dicapai oleh pegawai dalam pekerjaanya menurut kriteria tertentu yang berlaku 

untuk suatu pekerjaan. 

Kinerja menurut Amstrong dan Baron (1998:159) adalah tentang 

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.  

Menurut Simanjuntak (2005:221), definisi kinerja adalah tingkat 

pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja setiap orang dipengaruhi 

oleh banyak faktor yang dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu kompetensi 
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individu orang yang bersangkutan, dukungan organisasi, dan dukungan 

manajemen. 

Suatu organisasi atau perusahaan jika ingin maju atau berkembang maka 

dituntut untuk memiliki pegawai yang berkualitas. Pegawai yang berkualitas 

adalah pegawai yang kinerjanya dapat memenuhi target atau sasaran yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Untuk memperoleh pegawai yang memiliki kinerja 

baik maka diperlukan penerapan kinerja. 

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu sesuai 

dengan standart yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan bentuknya 

dapat bersifat tangible (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau 

intangible (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya), tergantung pada 

bentuk dan proses pelaksanaan pekerjaan itu. Kinerja yang dihasilkan oleh 

pegawai dalam suatu perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi 

yang baik itu yang berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar 

individu pegawai. Mangkuprawira dan Hubeis (2007:153) mengatakan bahwa 

kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu 

dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan. 

2.2.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Moorhead dan Chung/Megginson, dalam Sugiono (2009:12) kinerja 

pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  

a) Kualitas Pekerjaan (Quality of Work) Merupakan tingkat baik atau 

buruknya sesuatu pekerjaan yang diterima bagi seorang pegawai yang 
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dapat dilihat dari segi ketelitian dan kerapihan kerja, keterampilan dan 

kecakapan. 

b) Kuantitas Pekerjaan (Quantity of Work) Merupakan seberapa besarnya 

beban kerja atau sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang 

pegawai. Diukur dari kemampuan secara kuantitatif didalam mencapai 

target atau hasil kerja atas pekerjaan-pekerjaan baru. 

c) Pengetahuan Pekerjaan (Job Knowledge) Merupakan proses penempatan 

seorang pegawai yang sesuai dengan background pendidikan atau keahlian 

dalam suatu pekerjaan. Hal ini ditinjau dari kemampuan pegawai dalam 

memahami hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang mereka lakukan. 

d) Kerjasama Tim (Teamwork) Melihat bagaimana seorang pegawai bekerja 

dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kerjasama tidak 

hanya sebatas secara vertikal ataupun kerjasama antar pegawai, tetapi 

kerjasama secara horizontal merupakan faktor penting dalam suatu 

kehidupan organisasi yaitu dimana antar pimpinan organisasi dengan para 

pegawainya terjalin suatu hubungan yang kondusif dan timbal balik yang 

saling menguntungkan. 

e) Kreatifitas (Creativity) Merupakan kemampuan seorang pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dengan cara atau inisiatif sendiri yang 

dianggap mampu secara efektif dan efisien serta mampu menciptakan 

perubahan-perubahan baru guna perbaikan dan kemajuan organisasi. 
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f) Inovasi (Inovation) Kemampuan menciptakan perubahan-perubahan baru 

guna perbaikan dan kemajuan organisasi. Hal ini ditinjau dari ide-ide 

cemerlang dalam mengatasi permasalahan organisasi. 

g) Inisiatif (initiative) Melingkupi beberapa aspek seperti kemampuan untuk 

mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi kesulitan, kemampuan 

untuk melakukan sesuatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk 

mengambil tahapan pertama dalam kegiatan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Mahmudi (2005:21), yaitu : 

a. Faktor personal (Individu) meliputi : Pengetahuan, kemampuan, 

kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap 

individu. 

b.  Faktor kepemimpinan meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan pimpinan atau team 

leader. 

c.  Faktor team meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, keserataan 

dan kekompakan anggota tim. 

d.  Faktor sistem meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja, atau infrastruktur 

yang diberikan organisasi, proses organisasi dan kultur kerja dalam 

organisasi 

Sedangkan menurut Pasolong (2010:186) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja pegawai adalah sebagai berikut :  
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a. Kemampuan, yaitu kemampuan dalam suatu bidang yang dipengaruhi 

oleh bakat, intelegensi (kecerdasan) yang mencukupi dan minat. 

b. Kemauan, yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

untuk tujuan organisasi. 

c. Energi, yaitu sumber kekuatan dari dalam diri seseorang. Dengan adanya 

energi, seseorang mampu merespon dan bereaksi terhadap apapun yang 

dibutuhkan, tanpa berpikir panjang atau perhatian secara sadar sehingga 

ketajaman mental serta konsentrasi dalam mengelola pekerjaan menjadi 

lebih tinggi. 

d. Teknologi, yaitu penerapan pengetahuan yang ada untuk mepermudah 

dalam melakukan pekerjaan. 

e. Kompensasi, yaitu sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa 

atas kinerja dan bermanfaat baginya. 

f. Kejelasan tujuan, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh pegawai. Tujuan 

ini harus jelas agar pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dapat terarah 

dan berjalan lebih efektif dan efisien. 

g. Keamanan, yaitu kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada 

umumnya seseorang yang merasa aman dalam melakukan pekerjaannya, 

akan berpengaruh kepada kinerjanya. 

Lebih lanjut Mangkuprawira dan Hubeis (2007:155) menguraikan 

faktor-faktor tersebut sebagai berikut :  
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a. Faktor Personal, faktor personal pegawai meliputi unsur 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi 

dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.  

b. Faktor Kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan dan team 

leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan 

kerja kepada karyawan,  

c. Faktor Tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu team, kepercayaan terhadap sesama anggota 

team, kekompakan, dan keeratan anggota team,  

d. Faktor Sistem, meliputi system kerja, fasilitas kerja dan infrakstruktur 

yang diberikan oleh organisasi, kompensasi dan proses organisasi dan 

kultur kinerja dalam organisasi,  

e. Faktor Kontekstual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. 

Tiga faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu menurut Mathis 

(2006), adalah kemampuan individu melakukan pekerjaan tersebut, tingkat usaha 

yang dicurahkan dan didukung organisasi. Hubungan ketiga faktor ini diakui 

secara luas dalam literature manajemen sebagai :  

Kinerja (performance / p) = Kemampuan (Ability / A) x Usaha (Effort / E) x 

Dukungan (Support / S) 
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Gambar 2.1 Komponen Kinerja Individual 

 

 

 

 

f.  

g.  

 

Sumber : Mathis dan Jackson (2009) 

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa umumnya faktor-faktor 

yang mempengaruh kinerja pegawai yaitu :  

1. Faktor individu, meliputi kemampuan, kreatifitas, inovasi, inisiatif, 

kemauan, kepercayaan diri, motivasi serta komitmen individu. 

2. Faktor organisasi, meliputi kejelasan tujuan, kompensasi yang diberikan, 

kepemimpinan, fasilitas kerja, atau infrastruktur yang diberikan 

organisasi, proses organisasi dan kultur kerja dalam organisasi. 

3. Faktor sosial, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

keserataan dan kekompakan anggota tim, serta keamanan. 

2.2.3 Indikator Kinerja 

Menurut Keban (2004:109) dalam Pasolong (2010:184) pengukuran 

kinerja pegawai penting dilakukan oleh instansi pelayanan publik. Dengan 

mengetahui kelemahan dan kelebihan, hambatan dan dorongan, atau berbagai 

Usaha Yang Dicurahkan : 

- Motivasi  

- Etika Kerja  

- Kehadiran 

- Rencana Tugas 

Kinerja 

Karyawan 

Dukungan Organisasi : 

- Pelatihan 

Pengembangan 

- Peralatan Dan 

Teknologi 

- Standar Kinerja 

Kemampuan Individual: 

- Bakat 

- Minat 

- Faktor 

Kepribadian 
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faktor sukses bagi kinerja pegawai serta institusi maka terbukalah jalan menuju 

profesionalisasi, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama 

ini. 

Terdapat berbagai teori indikator kinerja pegawai. Salah satunya indikator 

kinerja pegawai Fadel (2009:196) mengemukakan beberapa indikator yang 

digunakan untuk mengukur kinerja pegawai :  

a) Pemahaman atas tupoksi, bawahan harus terlebih dahulu paham 

tentang tupoksi masing-masing serta mengerjakan tugas sesuai dengan 

apa yang menjadi tanggung jawabnya. 

b) Inovasi memiliki inovasi yang positif dan menyampaikan pada atasan 

serta mendiskusikannya pada rekan kerja tentang pekerjaan. 

c) Kecepatan kerja dalam menjalankan tuga kecepatan kerja harus 

diperhatikan dengan menggunakan mengikuti metode kerja yang ada. 

d) Keakuratan kerja tidak hanya cepat, namun dalam menyelesaikan 

tugas karyawan juga harus disiplin dalam mengerjakan tugas dengan 

teliti dalam bekerja dan melakukan pengecekan ulang. 

e) Kerjasama kemampuan dalam bekerja sama dengan rekan kerja 

lainnya seperti bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain. 

Menurut Michel dalam Rizky (2001:15) indiaktor kinerja meliputi : 

a) Kualitas pelayanan, kualitas pekerjaan yang dihasilkan dapat 

memuaskan bagi penggunanya atau tidak, sehingga hal ini dijadikan 

sebagai standar kerja. 
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b) Komunikasi, yaitu kemampuan pegawai dalam berkomunikasi dengan 

baik kepada konsumen 

c) Kecepatan, yaitu kecepatan bekerja yang diukur oleh tingkat waktu, 

sehingga pegawai dituntut untuk bekerja cepat dalam mencapai 

kepuasan dan peningkatan kerja. 

d) Kemampuan, yaitu kemampuan dalam melakukan pekerjaan 

semaksimal mungkin. 

e) Inisiatif, yaitu setiap pegawai mampu menyelesaikan masalah 

pekerjaannya sendiri agar tidak terjadi kemandulan dalam bekerja  

Mangkunegara (2012), menegemukakan bahwa indikator kinerja : 

a) Kualitas 

Mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan. 

Biasanya diukur melalui ketetapan, penelitian, keterampilan, 

keberhasilan hasil kerja. 

b) Kuantitas  

Banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada, yang perlu 

diperhatikan bukan hasil rutin tetapi  seberapa cepat pekerjaan dapat 

diselesaikan. 

c) Pelaksanaan Tugas 

Kewajiban karyawan melakukan aktivitas atau kegiatan yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang ditugaskan perusahaan. 
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d) Tanggung Jawab 

Suatu akibat lebih lanjut dari peranan itu merupakan hak dan 

kewajiban ataupun kekuasaan.  

Menurut Michel dalam Rizky (2001:15) indikator kinerja meliputi :  

a. Kualitas pelayanan (Quality of work), yaitu kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan dapat memuaskan bagi penggunanya atau tidak, sehingga hal ini 

dijadikan sebagai standar kerja. 

b. Komunikasi (Communication), yaitu kemampuan pegawai dalam 

berkomunikasi dengan baik kepada konsumen. 

c. Kecepatan (Promptness), yaitu kecepatan bekerja yang diukur oleh tingkat 

waktu, sehingga pegawai dituntut untuk bekerja cepat dalam mencapai 

kepuasan dan peningkatan kerja. 

d. Kemampuan (Capability), yaitu kemampuan dalam melakukan pekerjaan 

semaksimal mungkin. 

e. Inisiatif (Intiative), yaitu setiap pegawai mampu menyelesaikan masalah 

pekerjaannya sendiri agar tidak terjadi kemandulan dalam pekerjaan. 

2.3 Pelatihan dan Pengembangan 

2.3.1  Pengertian Pelatihan dan Pengembangan 

Pelatihan sebagai bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar 

untuk memperoleh dan menigkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang 

berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih 

mengutamakan pada praktik daripada teori. 
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Pelatihan sangat penting bagi karyawan baru maupun karyawan yang 

sudah lama. Pelatihan secara singkat didefenisikan sebagai suatu kegiatan untuk 

meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang. Pada dasarnya, 

pelatihan adalah suatu aktivitas untuk meningkatkan kemampuan pegawai dengan 

mengalokasikan anggaran sebagai investasi. Hal yang searah dirumuskan bahwa 

pelatihan pada intinya adalah sebuah proses belajar. Oleh sebab itu, pelatihan 

didefenisikan sebabagai suatu proses mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan 

pegawai baru untuk melakukan pekerjaannya (Dessler, 2004). 

Menurut Rivai dan Sagala (2009), pelatihan adalah proses yang sistematis 

mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan orgnisasi, yang berkaitan 

dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. 

Pelatihan meiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai 

keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

Menurut Handoko (2008), pengertian pelatihan dan pengembangan adalah 

berbeda. Latihan (training) dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan 

berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. 

Yaitu latihan menyiapkan para karyawan (tenaga kerja) untuk melakukan 

pekerjaan-pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan (Development) 

mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian. 

Wexley dan Yulk (Mangkunegara, 2009: 43) mengemukakan bahwa :  
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“Training and development are term is referring to planned efforts 

designed facilitate the acquisition of relevant skills, knowledge and attitudes by 

organizations members. Development focuses more on improving the decision 

making and human relations skills and the presentation of a more factual and 

narrow subject matter”. Pelatihan dan pengembangan merupakan istilah yang 

merujuk pada upaya yang direncanakan untuk memfasilitasi keterampilan, 

pengetahuan dan etika didalam organisasi. Pengembangan lebih berfokus pada 

peningkatan dalam pengambilan keputusan dan keterampilan manusia serta 

presentasi materi yang lebih faktual dan sempit. 

Pendapat Wexley dan Yulk menjelaskan bahwa pelatihan dan 

pengembangan adalah sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan 

dengan usaha-usaha berencana yang dilaksanakan untuk mencapai penguasaan 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi. 

Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan keterampilan dalam 

mengambil keputusan dan hubungan manusia (human relations). 

Menurut Sikula (Martoyo, 1996: 55) pengertian pelatihan adalah suatu 

proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan 

terorganisir dimana para karyawan non-manajerial mempelajari pengetahuan dan 

keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Sedangkan pengembangan merupakan 

suatu proses pendidikan jangka panjang dimana para karyawan manajerial 

mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang 

umum. 
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Dari berbagai definisi yang telah diungkapkan di atas memang terdapat 

persepsi yang membedakan pelatihan dan pengembangan. Setelah ditelaah 

pembedaan tersebut pada intinya mengatakan bahwa pelatihan dimaksudkan 

untuk membantu meningkatkan keterampilan para karyawan melaksanakan tugas 

sekarang, sedangkan pengembangan lebih berorientasi pada peningkatan 

kemampuan karyawan di masa depan.  

Menurut peneliti sesungguhnya pembedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan 

karena nantinya manfaat pelatihan yang ditempuh sekarang dapat berlanjut 

sepanjang karir seseorang. Berarti suatu pelatihan dapat bersifat pengembangan 

bagi karyawan yang bersangkutan karena digunakan sebagai upaya untuk 

mempersiapkannya dalam memikul tanggungjawab yang lebih besar di kemudian 

hari sehingga istilah pelatihan dan pengembangan berkaitan erat dan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelatihan dimaksudkan 

untuk peningkatan penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan 

kerja tertentu untuk melakukan pekerjaan sekarang. Namun di lain pihak, bila 

manajemen ingin menyiapkan para karyawan untuk memegang tanggung jawab 

pekerjaan di waktu yang akan datang maka kegiatan ini disebut pula dengan 

pengembangan. Pengembangan mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya 

untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat 

kepribadian. Hal penting lainnya adalah terdapat unsur-unsur bimbingan karir 

dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan tersebut. Bimbingan 

karir berupa proses pemberian bantuan kepada karyawan untuk membantu agar 
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mereka siap menerima pekerjaan atau penugasan yang memerlukan keterampilan 

baru. 

2.3.2 Tujuan Pelatihan dan Pengembangan 

Menurut Carrel dkk. (1982: 401-402) tujuan umum pelatihan dan 

pengembangan bagi karyawan adalah sebagai berikut :  

a. Meningkatkan kinerja (improve performance). Karyawan yang 

kinerjanya kurang memuaskan karena minimnya kecakapan 

merupakan target utama dalam program pelatihan dan pengembangan. 

b. Memperbaharui keterampilan karyawan (update employee’s skill). 

Manajer diharuskan tanggap pada perkembangan teknologi yang akan 

membuat fungsi organisasinya lebih efektif. Perubahan teknologi 

berarti perubahan lingkup pekerjaan yang menandakan bahwa harus 

adanya pembaharuan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. 

c. Menghindari keusangan manajerial (avoid managerial obsolescence). 

Banyak ditemukan sebagai kegagalan dalam mengikuti proses dan 

metode baru. Perubahan teknis dan lingkungan sosial yang cepat 

berpengaruh pada kinerja. Bagi karyawan yang gagal menyesuaikan 

diri maka apa yang mereka miliki sebelumnya menjadi ‘usang’. 

d. Memecahkan permasalahan organisasi (solve organizational 

problems). Di setiap organisasi tentulah banyak sekali konflik yang 

terjadi dan pastinya dapat diselesaikan dengan beragam cara. Pelatihan 

dan pengembangan memberikan keterampilan kepada karyawan guna 

mengatasi konlik yang terjadi. 
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e. Mempersiapkan diri untuk promosi dan suksesi manajerial (prepare 

for promotion, and managerial succession). Hal penting guna menarik, 

mempertahankan dan memotivasi karyawan yaitu dengan program 

pengembangan karir. Dengan mengikuti program pelatihan dan 

pengembangan karyawan dapat memperoleh keterampilan-

keterampilan yang diperlukan untuk promosi, dan memudahkan dalam 

perpindahan ke tanggungjawab pekerjaan yang lebih tinggi. 

f. Memenuhi kebutuhan kepuasan pribadi (satisfy personal growth 

needs). Banyak karyawan yang berorientasi lebih kepada prestasi dan 

butuh tantangan baru pada pekerjaannya. 

Menurut Mangkunegara (2009: 45) tujuan dari pelatihan dan 

pengembangan karyawan yaitu : 

a. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja. 

c. Meningkatkan kualitas kerja. 

d. Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia 

e. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja 

f. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara 

maksimal. 

g. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 

h. Menghindarkan keusangan (obsolescence). 

i. Meningkatkan perkembangan pegawai. 
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Menurut Simamora (Sulistiyani dan Rosidah, 2003: 176) adapun tujuan 

pelatihan dan pengembangan meliputi : 

a. Memperbaiki kinerja. 

b. Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan 

teknologi. 

c. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi 

kompeten. 

d. Membantu memecahkan persoalan operasional. 

e. Mempersiapkan karyawan untuk promosi. 

f. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi.  

Dari tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan yang telah 

dikemukakan diatas pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pada intinya tujuan 

pelatihan dan pengembangan yaitu untuk meningkatkan kemampuan karyawan 

baik secara afektif (sikap), kognitif (pengetahuan)dan psikomotoriknya (perilaku) 

serta mempersiapkan karyawan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang 

terjadi sehingga dapat mengatasi hambatan-hambatan yang sekiranya muncul 

dalam pekerjaan seperti yang sudah dibahas. 

2.3.3 Manfaat Pelatihan dan Pengembangan 

Menurut Rachmawati (2007), pelatihan dan pengembangan mempunyai 

kegunaan pada karier jangka panjang karyawan untuk membantu menghadapi 

tanggung jawab yang lebih besar di waktu yang akan datang. Program ini tidak 

hanya bermanfaat pada individu karyawan tetapi juga organisasi. Program 

pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu kegiatan yang terpenting dan 
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dijadikan salah satu investasi dalam hal sumber daya manusia. Pelatihan dan 

pengembangan mempunyai andil yang besar dalam menentukan efektivitas dan 

efisiensi organisasi.  

Beberapa manfaat nyata yang ditangguk dari program pelatihan dan 

pengembangan, Simamora (2006) adalah : 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas 

b. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai 

standar kinerja yang dapat diterima. 

c. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. 

d. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumberdaya manusia. 

e. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. 

f. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi 

mereka. 

Tujuan dan sasaran harus jelas dan dapat diukur. Menurut Mangkunegara 

(2009: 45) tujuan dari pelatihan dan pengembangan karyawan yaitu : 

a. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja. 

c. Meningkatkan kualitas kerja. 

d. Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia. 

e. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. 

f. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara 

maksimal. 

g. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 
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h. Menghindarkan keusangan (obsolescence). 

i. Meningkatkan perkembangan pegawai.  

Dari tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan yang telah 

dikemukakan diatas pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa pada intinya 

tujuan pelatihan dan pengembangan yaitu untuk meningkatkan 

kemampuan karyawan baik secara afektif (sikap), kognitif 

(pengetahuan)dan psikomotoriknya (perilaku) serta mempersiapkan 

karyawan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sehingga 

dapat mengatasi hambatan-hambatan yang sekiranya muncul dalam 

pekerjaan. Seperti yang sudah dibahas. 

2.3.4 Metode Pelatihan dan Pengembangan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan 

metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

agar tercapai sesuai dengan yang dikendaki. Metode merupakan teknik yang 

digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Keberhasilan suatu program 

pelatihan dan pengembangan tak luput dari penggunaan metode-metode yang 

tepat. 

Menurut Sikula (Mangkunegara, 2003:52) mengatakan bahwa metode 

pelatihan dan pengembangan yaitu : 

“On the job, vestibule, demonstration and examples, simulation, 

apprenticeship, classroom methods (lecture,conference, case study, role playing, 

and programmed instruction), and other training method. Some of the most 

commonly uses managerial development methods include:training methods; 

understudies; job rotation and planned progression; coaching-counseling; junior 

boards of executives or multiple management; committee assignments; 

stattmeetings and projects; bussines games; sensitivity training, and other 

development method.”   
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Pada tempat kerja, ruang depan, demonstrasi daan contoh, simulasi, 

magang, metode kelas ( kuliah, konferensi, studi kasus, bermain peran, dan 

instruksi yang terprogram ) dan metode pelatihan lainnya. Beberapa metode 

pengembangan manajerial  yang paling umum digunakan meliputi : metode 

pelatihan, pelajaran pengganti, rotasi pekerjaan dan perkembangan yang 

direncanakan konseling pelatihan, dewan eksekutif junior dari berbagai 

manajemen, penugasan komite, pembuatan undang-undang dan proyek, usaha 

bisnis, sensitivitas, pelatihan dan metode pengembaangan lainnya. 

Menurut Sikula metode pelatihan meliputi : on the job, vestibule, 

demonstrasi dan percontohan, simulasi, apprenticeship, metode di dalam kelas 

(kuliah, konferensi, studi kasus, bermain peran, dan instruksi terprogram), dan 

metode pelatihan lainnya. Sedangkan metode pengembangan yaitu : metode-

metode pelatihan, understudy, rotasi pekerjaan dan kemajuan berencana, 

pembinaan-konseling,. 

Handoko (2000: 110) menyatakan bahwa program-program pelatihan dan 

pengembangan dirancang untuk meningkatkan prestasi kerja, mengurangi absensi 

dan perputaran, serta memperbaiki kepuasan kerja. Ada dua kategori pokok dalam 

metode pelatihan dan pengembangan yaitu : 

a. Metode praktis (on the job) yang terdiri dari :  

1) Rotasi jabatan 

2) Latihan instruksi pekerjaan 

3) Magang (apprenticeships) 

4) Coaching 
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5) Penugasan sementara. 

b. Teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi (off 

the job training) yang meliputi : 

1. Teknik-teknik presentasi Informasi yaitu metode kuliah, presentasi 

video, metode konferensi, Instruksi pekerjaan (programmed 

instruction), studi sendiri (self study). 

2. Metode-metode simulasi yaitu metode studi kasus, role 

playing,bussiness games, vestibule training, Latihan laboratorium 

(laboratory training), dan program-program pengembangan eksekutif. 

Menurut Hariandja (2005: 186) menyebutkan bahwa metode-metode 

pelatihan dan pengembangan terdiri dari : 

a. Metode-metode Pelatihan On the job Training yaitu meliputi job 

instruction training, coaching, job rotation, dan apprenticeship. 

b. metode-metode pelatihan off the job Training yaitu lecture, video 

presentation, vestibule training, role playing, case study, self study, 

program learning, laboratory training dan action training. 

Lebih jelas lagi metode-metode pelatihan dan pengembangan dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Metode On the Job (di tempat kerja) 

Metode ‘on the job’ merupakan metode yang paling banyak digunakan 

dalam pelatihan dan pengembangan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan 

baru dengan supervisi langsung seorang ‘pelatih’ yang berpengalaman 

(karyawan lain). Meliputi semua upaya bagi karyawan untuk mempelajari 
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suatu pekerjaan sambil mengerjakannya di tempat kerja yang 

sesungguhnya. Berbagai macam metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1) Rotasi Jabatan (Job rotation) Memberikan karyawan pengetahuan 

tentang bagian-bagian organisasi yang berbeda dan praktek berbagai 

keterampilan manajerial (Handoko, 2000: 112). Rotasi pekerjaan 

melibatkan perpindahan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan 

lainnya. Kadang-kadang dari satu penempatan ke penempatan lainnya. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006: 362) di beberapa organisasi, rotasi 

pekerjaan tidak direncanakan. Akan tetapi, organisasi-organisasi lain 

mengikuti grafik dan jadwal yang terperinci, merencanakan program rotasi 

untuk setiap karyawan dengan tepat. Ketika jarang ada peluang untuk 

promosi, rotasi pekerjaan melalui penggunaan pemindahan lateral 

mungkin bermanfaat untuk membangkitkan kembali antusiasme dan 

mengembangkan bakat-bakat para karyawan. Keuntungan job rotasi, 

antara lain karyawan mendapatkan gambaran luas mengenai berbagai 

macam jenis pekerjaan, mengembangkan kerjasama antara karyawan, 

menentukan jenis pekerjaan yang sangat diminati oleh karyawan, 

mempermudah penyesuaian diri dengan lingkungan tempat bekerja, dan 

juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penempatan kerja 

sesuai dengan potensi karyawan.  

2. Latihan Instruksi Pekerjaan (Job Instruction Learning) Menurut 

Handoko (2000: 112) latihan instruksi pekerjaan adalah metode yang 
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digunakan dengan memberikan petunjuk-petunjuk pengerjaan diberikan 

secara langsung pada pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih 

para karyawan untuk melaksanakan pekerjaan mereka sekarang. 

3. Magang (Apprenticeship) Merupakan proses belajar dari seorang atau 

beberapa orang yang lebih berpengalaman.Pendekatan ini dapat 

dikombinasikan dengan latihan ‘off the job’ yaitu dengan 

mengkombinasikan materi di kelas dengan praktek di lapangan. Pelatihan 

ini umum dalam pekerjaan-pekerjaan yang banyak membutuhkan 

keterampilan, seperti tukang ledeng, tukang potong rambut, tukang kayu, 

masinis dan lain sebagainya. Lebih ditekankan pada keterampilan perajin 

atau pertukangan. 

4. Coaching Menurut Handoko (200: 112) merupakan suatu bimbingan 

dan pengarahan yang diberikan kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja 

rutin mereka. Hal senada juga di kemukakan oleh Mangkunegara (2006: 

58) bahwa coaching adalah suatu prosedur pengajaran pengetahuan dan 

keterampilan-keterampilan kepada karyawan bawahan. Peranan job coach 

adalah memberikan bimbingan kepada karyawan bawahan dalam 

menerima suatu pekerjaan atau tugas dari atasannya.  

Adakalanya kegiatan coachingini juga diikuti dengan konseling 

yang merupakan pemberian bantuan kepada karyawan agar dapat 

menerima diri, memahami diri, dan merealisasikan diri sehingga 

potensinya dapat berkembang secara optimal dan tujuan organisasi dapat 

tercapai. Dengan penyuluhan karyawan diharapkan aspirasinya dapat 
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berkembang dengan baik dan karyawan yang bersangkutan mampu 

mencapai kepuasan kerja. 

5) Penugasan sementara Merupakan kegiatan penempatan karyawan pada 

posisi manajerial atau sebagai anggota panitia tertentu untuk jangka waktu 

yang ditetapkan. Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan dari 

pemecahan masalah-masalah organisasional nyata (Handoko, 2000: 113). 

Karyawan turut serta dalam pembuatan keputusan dengan beragam 

kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Dalam penugasan sementara 

karyawan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan, merencanakan 

masa depan dan berdiskusi serta berperan dalam isu-isu kritis bagi 

organisasi. 

b. Metode Off the Job (di luar pekerjaan) Pelatihan dan pengembangan 

dilaksanakan pada lokasi terpisah dengan tempat kerja. Program ini 

memberikan karyawan dengan keahlian dan pengetahuan yang mereka 

butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pada waktu terpisah dari waktu 

kerja reguler mereka. Metode-metode yang digunakan sebagai berikut : 

1) Metode-metode Simulasi  

Simulasi adalah suatu situasi atau peristiwa menciptakan bentuk realitas 

atau imitasi dari realitas (Mangkunegara, 2009: 54). Sebagai teknik duplikat 

yang mendekati kondisi nyata pada pekerjaan. Menurut Notoatmodjo (2003: 

38) Simulasi adalah suatu penentuan karakteristik atau perilaku tertentu dari 

dunia riil sedemikian rupa sehingga para peserta dapat merealisasikan seperti 

keadaan sebenarnya. Metode simulasi meliputi :  
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a. Metode studi kasus.  

Merupakan metode dimana uraian tertulis atau lisan tentang 

masalah yang ada. Karyawan diminta untuk mengidentifikasi masalah-

masalah dan merekomendasi pemecahan masalahnya. Diharapkan dapat 

mengembangkan keterampilan karyawan dalam pengambilan keputusan. 

b. Role playing (bermain peran).  

Metode yang memungkinkan para karyawan untuk memainkan 

berbagai peran yang berbeda. Peserta diberitahu mengenai suatu kesan dan 

peran yang harus mereka mainkan. Metode ini terutama di gunakan untuk 

memberi kesempatan kepada peserta mempelajari keterampilan 

berhubungan antara manusia melalui praktik, mengembangkan 

pemahaman mengenai pengaruh perilaku mereka pada peserta lainnya. 

c. Bussiness games (permainan bisnis).  

Merupakan suatu simulasi pengambilan keputusan skala kecil yang 

dibuat sesuai dengan situasi kehidupan bisnis yang nyata. Tujuannya 

adalah untuk melatih karyawan dalam pengambilan keputusan dan cara 

mengelola operasi-operasi organisasi. 

d. Vestibule training. 

Merupakan bentuk pelatihan yang dilaksanakan di area-area 

terpisah yang dibangun dengan berbagai jenis peralatan sama sepertii yang 

akan digunakan pada pekerjaan sebenarnya. Jadi metode pelatihan 

vestibule merupakan metode dimana telah disediakan tempat khusus untuk 



43 

 

 

melaksanakan pelatihan yang ditata menyerupai lingkungan pekerjaan 

beserta tugas yang dilakukan. 

e. Laboratory training. 

Merupakan suatu bentuk latihan kelompok terutama digunakan 

untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan antar pribadi. Melalui 

sharing pengalaman,perasaan, persepsi, dan perilaku antar beberapa 

peserta (karyawan). Salah satu bentuk latihan laboratorium yang terkenal 

adalah latihan sensitivitas, dimana peserta belajar menjadi lebih sensitif 

(peka) terhadap perasaan orang lain dan lingkungan. 

2.3.5 Indikator Pelatihan dan Pengembangan 

Indikator pelatihan dan pengembangan yang digunakan diambil dari 

Saydam (2006), yang menyatakan bahwa indikator pelatihan dan pengembangan 

adalah : 

1) Lama waktu pelatihan. Merupakan lama waktu pemberian pokok yang 

harus dipelajari dan seberapa cepat tempo menyampaikan materi 

tersebut. 

2) Persyaratan peserta pelatihan. Merupakan sangat penting untuk 

memperhitungkan type pekerja dan jenis pekerja yang akan dilatih. 

3) Kualitas tenaga pengajar. Merupakan kualitas tenaga pengajar yang 

memberikan pelatihan harus mempunyai pengetahuan yang luas 

sehingga dapat mengajar dan berkomunikasi secara efektif. 
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4) Penggunaan peralatan dan materi pelatihan. Merupakan fasilitas sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan harus baik sehingga dapat 

memperlancar pelatihan dan pengembangan. 

5) Jumlah biaya yang dikeluarkan. Merupakan biaya yang dikeluarkan 

harus sesuai dengan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 

2.4 Motivasi 

2.4.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi 

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. 

Motivasi meliputi perasaan unik, pikiran dan pengalaman masa lalu yang 

merupakan bagian dari hubungan internal dan eksternal perusahaan. Selain itu 

motivasi dapat pula diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan 

tindakan karena mereka ingin melakukannya. Apabila individu termotivasi, 

merekan akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu, karena 

dapat memuaskan keinginan mereka.  

Motivasi berasal dari kata latin movereyang berarti dorongan, daya 

penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan 

(Suwatno, 2011). Motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi 

situasi kerja di perusahaan. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang 

menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja 

itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal 

(Mangkunegara, 2005). 
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Menurut (Flippo dalam Hasibuan, 2014), motivasi kerja adalah: 

Suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau 

bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan tujuan organisasi 

sekaligus tercapai. 

Menurut Robbins (2008:222), motivasi sebagai proses yang menjelaskan 

intensitas, arah dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa :  

(1). Motivasi kerja merupakan bagian yang urgen dalam suatu organisasi 

yang berfungsi sebagai alat untuk pencapaian tujuan atau sasaran yang 

ingin dicapai.  

(2). Motivasi kerja mengandung dua tujuan utama dalam diri individu 

yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi dan tujuan 

organisasi. 

(3) Motivasi kerja yang diberikan kepada seseorang hanya efektif 

manakala di dalam diri seseorang itu memiliki kepercayaan atau 

keyakinan untuk maju dan berhasil dalam organisasi. 

2.4.2 Teori Teori Motivasi Kerja 

Adapaun teori-teori motivasi yang merupakan hal penting, karena dapat 

memudahkan bagi manejemen perusahaan untuk menggerakkan dan mendorong 

dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada karyawan. Landy dan 

Becker membuat pengelompokan pendekatan teori motivasi ini menjadi 5 

kategori yaitu : 
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A. Teori Motivasi Maslow (1943-1970) 

Maslow (1943;1970) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua 

manusia memiliki kebutuhan pokok. Teori motivasi Abraham Maslow ini 

menemukan bahwa teori hirarki kebutuhan mengikuti teori jamak, yakni 

seseorang berperilaku dan bekerja karena adanya dorongan untuk 

memenuhi berbagai macam kebutuhan.  

B. Teori Motivasi Herzberg (1966) 

Menurut Herzberg (1966), ada dua jenis faktor yang mendorong 

seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari 

ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktor hygiene (faktor ekstrinsik) 

dan faktor motivator (faktor intrinsik).  

Faktor hygiene memotivasi seseorang untuk keluar dari 

ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, 

imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya (faktor ektrinsik), sedangkan 

faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai 

kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah achievement, pengakuan, 

kemajuan tingkat kehidupan, dsb (faktor intrisik). 

C. Teori Motivasi McGregor 

Mengemukakan dua pandangan manusia yaitu teori X (negative) dan teori 

Y (positif), menurut teori x empat pengandaian yang dipegang manajer. 

a. Karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai 

kerja. 
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b. Karyawan tidak menyukai kerja mereka harus diawasi atau 

diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. 

c. Karyawan akan menghindari tanggung jawab. 

d. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan diatas semua factor 

yang dikaitkan dengan kerja. 

Kontras dengan pandangan negative ini mengenai kodrat manusia ada 

empat teori Y : 

a. Karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti 

istirahat dan bermain. 

b. Orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika 

mereka komit pada sasaran. 

c. Rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. 

d. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif.  

D. Teori Motivasi Vroom (1964) 

Teori dari Vroom (1964) tentang cognitive theory of motivation 

menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia 

yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu 

sangat dapat ia inginkan.  

Menurut Vroom, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 

3 komponen, yaitu : 

a. Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas. 
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b. Instrumentalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika 

berhasil dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk 

mendapatkan outcome tertentu). 

c. Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, 

netral atau negative. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan 

sesuatu yang melebihi harapan motivasi rendah jika usahanya 

menghasilkan kurang dari yang diharapkan. 

E. Achievement Theory Mc Clelland (1961) 

Yang dikemukakan oleh Mc Clelland (1961 ), menyatakan bahwa ada tiga 

hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu : 

a. Need for achievement (kebutuhan akan prestasi). 

b. Need for affiliation (kebutuhan akan hubungan social/hamper sama 

dengan soscialneed-nya Maslow). 

c. Need for Power (dorongan untuk mengatur) 

2.4.3 Tujuan Motivasi Kerja 

Menurut Hasibuan (2003) yang dikutip Soekidjo (2005:125) 

mengemukakan bahwa: motivasi di dalam suatu organisasi mempunyai maksud 

dan tujuan yang sangat luas dalam rangka pengembangan organisasi tersebut, 

antara lain: 

a. Meningkatkan gairah dan semangat kerja pegawai atau karyawan. 

b. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yang akhirnya meningkatkan 

    kinerjanya. 

c. Meningkatkan produktifitas karyawan 
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d. Meningkatkan loyalitas dan integritas karyawan 

e. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

f. Meningkatkan kehadiran kerja karyawan 

2.4.4 Indikator Motivasi 

Menurut teori  Herzberg (Marihot, 2008 )   faktor-faktor yang berperan 

sebagai motivator terhadap pegawai, yakni yang mampu memuaskan dan 

mendorong orang untuk bekerja baik terdiri dari : 

a. Keberhasilan pekerjaan : besar kecilnya kemungkinan tenaga kerja 

mencapai prestasi kerja yang tinggi 

b. Pengakuan : besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada 

tenaga kerja atas kinerjanya. 

c. Pekerjaan itu sendiri : berhubungan dengan bagaimana kondisi 

pekerjaan itu sendiri, besar kecilnya tantangan yang dirasakan oleh 

karyawan dari pekerjaannya. 

d. Kebijakan dan administrasi perusahaan, derajat kesesuaian yang 

dirasakan karyawan dari semua kebijakan dan peraturan yang 

berlaku dalam organisasi. 

e. Kualitas super visi, derajat kewajaran penyelesaian yang dirasakan 

dan diterima oleh karyawan. 

f. Hubungan antar pribadi, derajat kesesuaian yang dirasakan dalam 

berinteraksi dengan karyawan lain. 
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2.5 Pengaruh Antar Variabel  

2.5.1 Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Terhadap Kinerja 

Salah satu benefit yang diperoleh dari pelaksanaan penilaian kinerja adalah 

informasi yang sangat penting untuk merancang dan memprogramkan pelatihan 

yang dibutuhkan oleh pegawai. Pelatihan membantu para pegawai dalam 

mengembangkan berbagai keterampilan tertentu yang memungkinkannya untuk 

berhasil pada pekerjaan saat ini dan mengembangkan pekerjaannya dimasa yang 

akan datang, para ahli manajemen mengakui pelatihan strategis signifikan 

menumbuhkan keberhasilan sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai 

Sinambela  (2012).  

Terdapat hubungan langsung dan tidak langsung antara pelatihan dengan 

strategi dan sasaran bisnis. Pelatihan dapat membantu pegawai dalam 

mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan 

perusahaannya, yang secara langsung akan mempengaruhi kinerja yang 

dilakukannya. Memberikan kepada peluang pegawai untuk belajar berkembang 

dapat menciptakan lingkungan pekerjaan yang positif, yang mendukung strategi 

kinerja menjadi menarik pegawai berbakat serta memotivasi dan mempertahankan 

pegawai yang ada saat ini Sinambela  (2012). 

Menurut Simamora (2006) orang orang yang kompeten dapat disediakan 

melalui dua cara dalam organisasi. Pertama, organisasi dapat menyeleksi orang 

orang yang terbaik yang tersedia. Kedua, orang orang yang ada didalam 

perusahaan dapat dilatih dan dikembangkan untuk melatih dan mengarahkan 

potensi mereka. Pada intinya kedua rancangan itu bagian dari proses yang sama 
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karena begitu seorang individu diseleksi dia haruslah menjalani beberapa 

pelatihan, terlepas dari apapun kualifikasinya. Maka dari itu, pelatihan dan 

pengembangan harus diadakan karena program dan pengembangan pada intinya 

ditujukan untuk memperbaiki kinerja.  

Bernardian dan Rusell dalam Sunyoto (2013 :145) mengungkapkan 

bahwa pelatihan tenaga kerja adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa 

pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya 

atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaan lain, sedangkan 

pengembangan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, pengembangan atau 

development adalah sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab 

yang berbeda dan lebih tinggi di dalam organisasi. 

Anitha dkk (2016) mengungkapkan yang mana dalam penelitiannya 

berhasil membuktikan bahwa pelatihan kerja memiliki pengaruh signifikan 

terhadap 44 kinerja karyawan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kaur (2016) 

dan Ugbomhe dkk (2016) juga menunjukkan bahwa pelatihan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sejalan dengan hasil sebelumnya, 

penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Falola dkk (2014), 

Asad dkk (2015), Mansoor dkk (2015), Rowland dkk (2016), dan Pahore 

(2015) juga menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasution, dkk (2018) 

Pengembangan karier memiliki pengaruh positif dan signifkan terhadap kinerja 

karyawan. Pengembangan karier dapat membuat karyawan lebih termotivasi 
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untuk meningkatkan kinerja. Dengan melakukan pengembangan karier karyawan 

tentu kualitasnya pun akan meningkat. Tahir, et.al. (2014) membuktikan bahwa 

pelatihan dan pengembangan SDM mampu meningkatkan disiplin kerja. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat diartikan, jika pelatihan dan 

pengembangan SDM meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat pula. 

2.5.2 Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja 

Robbins (2006), motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan 

upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Dorongan merupakan 

kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan dan pencapaian 

tujuan. Dan tujuan adalah sasaran atau hal yang ingin dicapai oleh seseorang 

individu. 

Motivasi kerja merupakan sesuatu dorongsn untuk melakukan suatu 

pekerjaan. Motivasi kerja erat hubungannya dengan kinerja atas performansi 

seseorang. Pada dasarnya motivasi kerja seseorang itu berbeda beda. Ada motivasi 

motivasi kerjanya yang tinggi dan ada motivasi kerjanya yang rendah, bila 

motivasi kerjanya tinggi maka akan berpengaruh pada kinerja yang tinggi dan 

sebaliknya jika motivasinya rendah maka akan menyebabkan kinerja yang 

dimiliki seseorang tersebut rendah. Jika karyawan mempunyai motivasi kerja 

yang tinggi maka ia akan bekerja dengan keras, tekun, senang hati, dan dengan 

dedikasi tinggi sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan yang dicapai.  
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Menurut Hasibuan (2014) motivasi penting karena dengan motivasi 

diharapkan setiap karyawan mau bekerja dn antusias untuk mencapai kinerja yang 

tinggi. Pemberian motivasi yang tepat pada karyawan akan memberikan dorongan 

untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena dengan 

keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, kepentingan 

kepentingan pribadi para anggota organisasi tersebut akan terpelihara juga. 

Motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi situasi kerja di 

perusahaan. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan perusahaan. Sikap 

mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang 

memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal 

(Mangkunegara, 2005). 

Penelitian yang dilakukan Arifin, Hamid dan Hakam (2014), 

menyatakan bahwa motivasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Catur Perkasa Manunggal. Demikian juga penelitian 

yang dilakukan oleh Putra, Susanta dan Widiartanto (2013), menyatakan 

bahwa variabel motivasi mempunyai pengaruh terhadap variabel kinerja 

karyawan, sehingga motivasi kerja PT. New ratna Motor Semarang dapat 

dikategorikan baik.  

Dari kedua penelitian tersebut dapat dirumuskan bahwa motivasi kerja 

sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena setiap pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan harus mendapatkan tanggapan dari pimpinan dengan 

memberikan pengakuan atas pekerjaan yang telah dilakukan sehingga karyawan 
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tersebut merasa diperhatikan. Apabila motivasi kerja yang dimiliki oleh seseorang 

itu tinggi akan mendorong kinerja karyawan yang ditunjukkan dari kualitas, 

kuantitas dan efektifitas kerjanya sehingga mencapai produktitas yang tinggi. 

Sehingga dari hubungan tersebut diduga motivasi kerja memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2.6 Pandangan Islam Tentang Penelitian 

2.6.1 Kinerja Dalam Pandangan Islam 

 Islam merupakan agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna, 

baik kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat. Sesungguhnya agama 

islam itu agama yang sempurna dan menyeluruh. 

Salah satunya yaitu manusia harus bersungguh-sungguh dalam 

menjalankan tugas dan cita-citanya. Dorongan kerja keras dalam islam termasuk 

sistem moral dalam islam, sebagaimana sesungguhnya firman Allah SWT dalam 

AL-Qur’an : 

اىَِّريَه َجاٌَُدَا َ ىََمَع اْىُمْحِسىِيه                ََ إِنَّ َّللاَّ ََ ُْم ُسثُيَىَا ۚ  ٍَّ ٍِْديَى فِيىَا ىَىَ  

Artinya :  Dan orang-orang yang berjihad untukn( mencari keridhaan ) 

kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan 

sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. ( Q.S 

Al-Aankabut Ayat 69 ) 

 Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa kesungguhan dalam bekerja 

digambarkan  bagaimana berjalan diatas punggung bukit. Sikap kerja seorang 

muslim dalam menempuh hidup dengan kekuatan dan kemampuan yang tangguh 

tidak boleh lemah, hendaklah dengan kesungguhan hati sebagai sikap hidup. 

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 39 

َراهُمْ  أُوََلهُمْ  َوقَالَتْ  لْ  ِمهْ  َعلَي نَا لَُكمْ  َكانَْ فََما ِِلُخ  ِسبُونَْ ُكن تُمْ  بَِما ال َعَذابَْ فَُذوقُوا فَض   تَك 



55 

 

 

“Dan Berkata orang-orang yang masuk terdahulu di antara mereka kepada 

orang-orang yang masuk kemudian: "Kamu tidak mempunyai kelebihan 

sedikitpun atas kami, Maka rasakanlah siksaan Karena perbuatan yang Telah 

kamu lakukan". 
Ayat di atas menjelaskan bahwasanya segala kelebihan hanya milik Allah, 

oleh karena itu bekerja tidak hanya sebatas ubuddiyah saja, karena pekerjaan 

merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah pahala (balasan) yang akan kita 

terima. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya bersifat ritual dan ukhrowi, akan 

tetapi juga merupakan pekerjaan sosial yang bersifat duniawi. 

Dari beberapa uraian kinerja dalam pandangan Islam diatas bahwasanya 

ketika seseorang menghadirkan dimensi keyakinan akidahnya ke dalam 

kehidupannya sering punya keyakinan dapat meningkatkan energi spiritual yang 

berguna untuk meningkatkan kinerja. 

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah: 30 

إِْذ قَاَه َزتَُّل ىِْيَمََلئَِنِة إِوِّي َجاِعٌو فِي اْْلَْزِض َخيِيفَةً ۖ قَاىُُا أَتَْجَعُو فِيٍَ   يَْسفُِل ََ ََ ا َمْه يُْفِسُد فِيٍَا 

ُس ىََل ۖ قَاَه إِوِّي أَْعيَُم َما ََل تَْعيَُمُنَ  وُقَدِّ ََ وَْحُه وَُسثُِّح تَِحْمِدَك  ََ َماَء   اىدِّ

       Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka 

berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. 

Al Baqarah  : 30) 

Ayat tersebut menunjukkan kesangsian malaikat tentang kemampuan 

manusia untuk mengelola bumi. Pertanyaan yang sangat wajar mengingat tugas 

menjadi khalifah di muka bumi bukan merupakan tugas yang mudah, terlebih lagi 

malaikat mengetahui bagaimana karakter buruk dari manusia. 
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Dari ayat di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah Swt ingin 

manusia menjadi khalifah (pengelola) di muka bumi. Tetapi para malaikat protes 

terhadap hal itu karena menurut para malaikat manusia tidak bisa menjadi 

khalifah. Menurut para malaikat manusia hanya bisa saling menumpahkan darah, 

sementara para malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah SWT. Allah SWT 

Berfirman Q.S Al-Ahzab: 72 

أَْففَْقَه ِمْىٍَا إِوَّا َعَسْضىَا اْْلَ  ََ اْىِجثَاِه فَبَتَْيَه أَْن يَْحِمْيىٍََا  ََ اْْلَْزِض  ََ اِ   ََ َما َماوَةَ َعيَا اىسَّ

ُ َماَن ظَيًُُما َجًٍَُُل  ْوَساُن ۖ إِوًَّ َحَميٍََا اْْلِ ََ  

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan 

gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka 

khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.” (QS 

Al-Ahzab:72) 

Akan tetapi keputusan Allah menunjuk manusia sebagai khalifah pasti 

benar adanya, karena Allah telah menyiapkan sedemikian rupa sehingga bumi 

seisinya dipersiapkan untuk khalifah yang akan memakmurkannya. 

2.6.2 Pelatihan Dan Pengembangan Dalam Pandangan Islam 

Allah SWT menganjurkan kita untuk menuntut ilmu dengan bersungguh-

sungguh, sebagaimana firman Allah SWTdalam Al-Qur’an : 

اْىِحْنمَ  ََ يَُعيُِّمُنُم اْىِنتَاَب  ََ يُنْم  يَُزمِّ ََ يَُعيُِّمُنْم َما ىَْم تَُنُوُُا تَْعيَُمُنَ َمَما أَْزَسْيىَا فِيُنْم َزُسًَُل ِمْىُنْم يَْتيُُ َعيَْيُنْم آيَاتِىَا  ََ ةَ   

Artinya :  Sebagaimana ( kami telah menyempurnakan nikmat kami 

kepadamu ) kami telah mengutus kepadamu rasul diantara kamu yang 

membacakan ayat-ayat kamu dan mengajarkan kepada kamu Al-Kitab dan Al-

Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui ( Q.S Al-

Baqarah Ayat 151 ) 

 ُ َو َّللاَّ ا َما فَضَّ ُْ ََل تَتََمىَّ ا اْمتََسثَْه ۚ ََ ىِيىَِّساِء وَِ يٌة ِممَّ ََ ا اْمتََسثُُا ۖ  َجاِه وَِ يٌة ِممَّ ًِ تَْعَضُنْم َعيَْا تَْعٍل ۚ ىِيسِّ  تِ

َ َماَن تُِنوِّ َفْيٍء َعيِيًما ًِ ۗ إِنَّ َّللاَّ َ ِمْه فَْضيِ اْسبَىُُا َّللاَّ ََ  

Artinya :  Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 

Allah kepada sebagaian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. ( Karena ) 
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bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi 

para wanita ( pun ) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan 

memohonlah kepada Allah  sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah maha 

mengetahui segala sesuatu ( Q.S An-Nisa ayat 32 ). 

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwan pelatihan dan pegembangan 

memberikan ilmu terhadap diri sendiri. Agar organisasi dapat berkembang dan 

mengikuti kemajuan zaman,  maka organisasi harus melakukan suatu perubahan 

salah satunya dengan adanya cara pelatihan dan pengembangan ssumber daya 

manusia dan tentunya ditujukan dengan niat kepada Allah SWT. Pelatihan dan 

pengembangan merupakan pembelajaran dan pembekalan yang sangat penting 

setiap individu dalam melaksanakan pekerjaannya dibidang masing-masing. Maka 

pelatihan dan pengembangan sangat diperlukan dalam perusahaan. 

2.6.3 Motivasi Dalam Pandangan Islam 

اْىَمََلئَِنةُ  ََ ْعُد تَِحْمِدِي  يَُسثُِّح اىسَّ ٌُْم  ََ ََ اِعَق فَيُِ يُة تٍَِا َمْه يََشاُء  َُ يُْسِسُو اى َّ ََ  ًِ ِمْه ِخيفَتِ

َُ َفِديُد اْىِمَحاهِ  ٌُ ََ  ِ  يَُجاِدىَُُن فِي َّللاَّ

Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, dimuka dan dibelakangnya. Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum , maka tidak ada 

yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain 

Allah ( Q.S Ar-Ra’aad Ayat 13 ) 

Maksud dari ayat tersebut adalah, Allah SWT menyuruh setiap individu 

agar lebih mendiri menyikapi sesuatu yang berhubungan diri sendiri serta bersikap 

proaktif, yaitu sikap yang ingin mengubah keadaan yang ada, atau membuat 

suasana lebih kondusif. Dengan keterangan ayat tersebut maka jelaslah bahwa 

manusia mempunyai kahuran untuk berusaha dan mampu mengubah kondisi 

sendiri dari kemunduran dan keterbelakangan untuk menuju kepada kemajuan. 

Suatu prestasi kerja dan keberuntungan tidak dapat diraih dengan mudah oleh 
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seseorang. Melainkan melalui usaha dan kerja keras yang dibarengi idealism dan 

optimism yang tinggi. Bekerja keras bagi manusia meruapakan keharusan dan 

panggilan hidup manusia. Jika kita berusaha dengan baik serta diiringi dengan hati 

yang ikhlas Allah SWT maka hal itu termasuk ibadah dan perbuatan yang 

berpahala.   

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan 

penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan 

penelitian dari segi teori maupun konsep. Terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan pelatihan, pengembangan, motivasi kerja dan kinerja 

karyawan.  

Ringkasan    peneliti-peneliti    terdahulu   dapat   dilihat   dalam    tabel  

dibawah ini. 

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu 

No Nama  Judul Penelitian Tahun Terbit Hasil Penelitian 

1.  Philipina 

Ampomah 

The Effect of Training 

Development and 

motivation on Employee 

Performance in a Private 

Tertiary Institution in 

Ghana. 

 

Asian online 

journals  

ISSN: 2313-7401 

Vol. 3, No. 1, 29-

33 , 2016 

 

Pelatihan Dan 

Pengembangan 

serta motivasi 

Berpengaruh 

Terhadap Kinerja 

Karyawan.  

Perbedaan :  

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu variabel X  pada penelitian 

terdahulu yaitu Pelatihan dan Pengembangan sedangkan penulis menggunakan Pelatihan dan 

Pengembangan. 
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2.  Abdul Latief   Pengaruh Kompensasi Dan 

Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada 

Pusat Penelitian Kelapa 

Sawit (PPKS). 

Jurnal Sistem 

Informasi 

ISSN P.2598-

599X; E: 2599-

0330 

Vol.2 No. 1 2018 

Kompensasi Dan 

Motivasi 

Berpengaruh 

Secara Positif 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

 

Perbedaan :  

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari variabel X pada 

penelitian terdahulu yaitu Kompensasi dan Motivasi, sedangkan penulis menggunakan Pelatihan 

dan Pengembangan serta Motivasi . 

3.  Abraham Samuel 

Kaengke, et al  

Pengaruh Pengembangan 

Karir, Pelatihan Dan 

Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Air 

Manado 

Jurnal EMBA 

ISSN 2303-1174 

Vol. 6 No.1 

Januari 2018 

Pengembangan 

Karir, Pelatihan 

Berpengaruh 

Positif Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Sedangkan 

Motivasi Tidak 

Berpengaruh 

Terhadap Kinerja 

Karyawan. 

 

Perbedaan :  

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari tempat 

penelitiannya. Yang mana penulis meneliti di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi, sedangkan penilitian ini meneliti di PT. Air Manado. 

4.  Amen Imran The Effect of Training on 

Employee Performance 

European Journal 

of Business and 

Management 

www.iiste.org 

ISSN 2222-1905 

(Paper) ISSN 

2222-2839 

(Online) Vol.5, 

No.4, 2013 

 

 

Pelatihan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan. 

http://www.iiste.org/
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Perbedaan :  

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari variabel X pada 

penelitian terdahulu yaitu Pelatihan, sedangkan penulis menambahkan variabel Pengembangan 

dan Motivasi . 

5.  Sardar Osama Impact of Training and 

Development of 

Employees on Employee 

Performance through Job 

Satisfaction: A Study of 

Telecom Sector of 

Pakistan. 

Business 

Management and 

Strategy Journal 

ISSN 2157-6068 

2016, Vol. 7, No. 

1 

 

Pelatihan Dan 

Pengembangan 

Berpengaruh 

Kinerja Karyawan  

Perbedaan :  

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari variabel X pada 

penelitian terdahulu yaitu Pelatihan dan Pengembangan sedangkan Peneliti menambahkan 

variabel Motivasi Kerja. Selanjutnya Penelitian tempat penelitiannya. Yang mana penulis 

meneliti di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan penilitian ini 

meneliti di Telcom Sector of Pakistan. 

6.  Wayan Juniantara, 

et al  

Pengaruh Motivasi Dan 

Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Koperasi Di Denpasar. 

E- Jurnal 

Ekonomi dan 

Bisnis Universitas 

Udayana ISSN 

2337- 3067  

4.09 (2015). 611- 

628 

Motivasi Dan 

Kepuasan Kerja 

Berpengaruh 

Positif Dan 

Signifikan 

Terhadap Kinerja 

Karyawan. 

Perbedaan :  

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari variabel X pada 

penelitian terdahulu yaitu Motivasi dan Kepuasan Kerja, sedangkan penulis menggunakan 

Pelatihan dan Pengembangan serta Motivasi . 
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2.8 Variabel Penelitian 

Operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indicator dari 

variable-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasional 

variable bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing 

variable, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat 

dilakukan dengan tepat.  

Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.2 : Defenisi Konsep Operasional Variabel Penelitan 

No. Nama 

Variabel 

Definisi Operasional Indikator Skala  

1 Kinerja 

( Y ) 

Kinerja merupakan tingkat 

pencapaian atas hasil 

pelaksanaan tugas tertentu. 

Kinerja merupakan tingkat 

pencapaian hasil dalam 

rangka mewujudkan tujuan 

perusasahaan.  

Simanjuntak (2005) 

 

1. Kemampuan 

2. Kesediaan 

3. Keterampilan 

4. Pemahaman 

5. Kecakapan 

Simanjuntak (2005) 

Likert 

2 Pelatihan 

dan 

Pengemban

gan 

(X1) 

Pelatihan dan pengembangan 

mempunyai kegunaan pada 

karier jangka panjang 

karyawan untuk membantu 

menghadapi tanggung jawab 

yang lebih besar di waktu 

yang akan datang. Program 

ini tidak hanya bermanfaat 

pada individu karyawan tetapi 

juga organisasi. Program 

pelatihan dan pengembangan 

merupakan salah satu 

kegiatan yang terpenting dan 

dijadikan salah satu investasi 

dalam hal sumber daya 

manusia. 

Rachmawati (2007) 

1. Lama Waktu 

Pelatihan. 

2. Persyaratan Peserta 

Pelatihan. 

3. Kualitas Tenaga 

Pengajar Yang 

Memberikan 

Pelatihan. 

4. Penggunaan 

Peralatan dan 

Materi Pelatihan. 

5. Jumlah Biaya yang 

Dikeluarkan. 

Saydam (2006) 

Likert 
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3 Motivasi 

(X2) 

Ada dua jenis faktor yang 

mendorong seseorang untuk 

berusaha mencapai kepuasan 

dan menjauhkan diri dari 

ketidakpuasan. Dua faktor itu 

disebutnya faktor hygiene 

(faktor ekstrinsik) dan faktor 

motivator (faktor intrinsik). 

Herzberg (2008) 

1. Keberhasilan 

pelaksanaan. 

2. Pengakuan. 

3. Pekerjaan itu 

sendiri. 

4. Tanggung 

jawab. 

5. Pengembangan. 

Herzberg (2008) 

Likert 

 

2.9  Kerangka Pemikiran 

 Dalam penelitian ini penulis mengemukakan variabel-variabel penelitian 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (independent)  

Pelatihan dan Pengembangan  (X1) 

 Motivasi (X2) 

2. Variabel terikat (dependen) 

 Kinerja Karyawan (Y) 

Kerangka pemikiran yang diajukan untuk penelitian ini didasarkan pada 

hasil telaah teoristis seperti yang diuraikan sebelumnya. Untuk lebih memudahkan 

pemahaman tentang kerangka pemikiran penelitian ini, maka dapat dilihat dalam 

gambar berikut:  
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian 

        

        

            H1 

           H2  

 

      

     H3   

Sumber : Rivai dan Sagala (2011), Sudiro (2009),  Robbins (2006) 

2.10   Hipotesis 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah serta 

berpegang pada telaah pustaka yang masih bersifat teoritis, maka penulis 

merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. H1: Diduga bahwa pelatihan dan pengembangan berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja karyawan bagian Rawat Inap Rumah Sakit Umum 

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. H2: Diduga bahwa motivasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan bagian Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

3. H3: Diduga terdapat pengaruh Pelatihan dan pengembangan serta Motivasi 

kerja berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan bagian 

Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.  

 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Pelatihan dan 

Pengembangan (X1) 

Motivasi  

(X2) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Kabupaten Kuantan Singingi bagian rawat inap. Waktu penelitian di laksanakan 

dari bulan November 2019 hingga penelitian ini selesai di laksanakan.  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Menurut Sugiono (2009), adapun jenis data yamg digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Data Kualitatif  

Yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat 

dihitung atau dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan, dan 

diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan 

dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Data Kuantitatif  

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat 

dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.  
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3.2.2 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam 

yaitu data primer dan data sekunder Sugiono (2014). 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sampel melalui 

penelitian lapangan dengan cara menyebarkan kuesioner langsung kepada 

narasumber yaitu karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan 

serta motivasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten 

Kuantan Singingi yang di dapat langsung melalui responden yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.  

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. Biasanya data diperoleh dari dokumentasi atau 

keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek. Data 

sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel dari internet, 

dan berbagai sumber lainnya.  

3.3 Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Menurut Sugiyono (2014 : 115), Populasi adalah wilayah 

generalisasi terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan yang 
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mengikuti pelatihan dan pengembangan serta motivasi pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bagian rawat inap yang 

berjumlah 57 orang. 

b. Sampel 

Menurut Sugiyono (2010 : 116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Adapun teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan  

nonpropability sampling dengan teknik sampling jenuh/sensus. 

Menurut Sugiyono (2010 : 122-123) sampling jenuh adalah teknik  

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau 

penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 57 orang karyawan bagian rawat inap 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

Dari definisi diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

pengambilan sampel menggunakan  sensus  karena jumlah populasi sama 

besarnya dengan jumlah yang dijadikan sampel. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan : 

1.1 Observasi 

Menurut Sugiyono (2010) Observasi/pengamatan adalah suatu metode 

atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara 

sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.  

1.2 Angket (Kuesioner) 

Menurut Noor (2011 : 111) Kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan 

data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. 

Dalam kuesioner ini digunakan skala likert yang terdiri dari sangat setuju, 

setuju, cukup, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skala likert adalah skala yang 

dirancang untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkat pada 

setiap objek yang akan diukur. 

1.3 Wawancara  

Menurut Wirawan (2013) Wawancara yaitu percakapan langsung antara 

interviewer (pewawancara) dengan interview (orang yang diwawancarai) melalui 

media komunikasi. Media tersebut dapat berupa : tatap muka langsung, telpon, 

dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 

perawat bagian rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten 

Kuantan Singingi. 
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3.5 Analisis Data  

Analisis Data  

Untuk menganalisis data dalam pnelitian ini, penulis merujuk kepada buku 

karangan  Imam Ghazali yang berjudul SPSS 23.0. yaitu sebagai berikut : 

1. Deskriptif Kuantitatif 

Menurut Sanusi (2012 : 45) Digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 

atau generalisasi. 

Analisis deskriptif meliputi penyajian data dengan table, grafik, diagram 

lingkart, pictogram, perhitungan mean, maksimum dan minimum. Analisis ini 

tidak dilakukan signifikan dan tidak ada taraf kesalahan karena tidak bermaksud 

membuat generalisasi. 

2. Uji Kualitas Data  

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas 

data yang dipakai didalam penelitian tersebut. Kualitas data penelitian ditentukan 

oleh instrumen yang berkualitas. Adapun uji yang digunakan untuk menguji 

kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas. 

a. Uji Validitas Data 

Menurut Noor (2012 : 111) Uji validitas adalah suatu indeks yang 

menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur.Validitas 

ini menyangkut akurasi eksperimen. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji 
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apakah jawaban kuesioner dari responden benar-benar cocok untuk digunakan 

dalam penelitian ini atau tidak. 

Tujuan dari validitas adalah untuk melihat seberapa jauh butir-butir 

(variabel) yang diukur menyangkut satu sama lainnya. Suatu instrument dikatakan 

valid apabila nilai r hitung (correlated / total indikator) ˃r tabel, artinya alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data valid. Sedangkan jika nilai r hitung 

(correlated / total indikator) ˂r tabel, artinya alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas  

Menurut Noor (2011 : 111) Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan 

sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas 

bertujuan untuk mengukur konsisten tidaknya jawaban seseorang terhadap item-

item pertanyaan didalam kuesioner. Adapun kriteria uji reliabilitas adalah dengan 

melihat nilaiCronbachAlpha(α) untuk masing-masing variabel. Dimana suatu 

variabel dikatakan realibel jika memberikan nilai CronbachAlpha> 0.60. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas  

Menurut Noor (2011 : 112) Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat melihat grafik normal P-P Plot of 

regression standardized residual. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik. 
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b. Uji multikolineritas 

  Menurut Frish dalam Firdaus (2011 : 176) Multikolineritas berarti 

adanya hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam 

model regresi. Uji multikolineritas menggunakan kriteria Variance Inflation 

Factor (VIF), dengan ketentuan bila VIF ˃ 5 terdapat masalah multikolineritas 

yang serius. Sebaliknya bila VIF ˂ 5 menunjukkan bahwa semua variabel bebas 

tidak mempunyai masalah multikolineritas. 

c. Uji heterokedastisitas  

Menurut Suliyanto (2011 : 95) Pengujian heterokedastisitas dalam model 

regresi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas, kebanyakan 

data cross section mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Untuk membuktikan ada 

tidaknya gangguan heterokedastisitas. Jika scatterplot membentuk pola 

tertentu(menyebar) maka regresi mengalami gangguan heterokedastisitas dan 

sebaliknya. 

d. Uji Autokorelasi 

 Menurut Suliyanto (2011 : 126) Autokolerasi merupakan kolerasi atau 

hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang 

tersusun dalam times series pada waktu yang berbeda. Autokolerasi bertujuan 

unutk menguji apakah dalam sebuah regresi linier ada kolerasi antara kesalahan 

penggangu pada periode t jika ada berarti autokolerasi. Dalam penelitian 
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keberadaan autokolerasi diuji dengan Durbin Watson dengan rumus sebagai 

berikut : 

a) Jika angka D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif. 

b) Jika angka D-W diantara -2 sampai 2 berarti tidak terdapat 

autokorelasi 

c) Jika angka D-W diatas 2 berarti terdapat aotokorelasi negatif 

4. Analisis Linier Regresi Berganda 

Menurut Suliyanto (2011 : 53) Analisis regresi linier berganda adalah alat 

analisis yang dipergunakan untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Formula untuk regresi linier berganda adalah sebagai berikut : 

Y = a+b1X1+b2X2+e 

Dimana : 

Y  = Kinerja 

a  = Konstanta 

X1 = Pelatihan dan Pengembangan 

X2 = Motivasi 

b1b2 = Koefisien Regresi (parsial) 

e  = Tingkat Kesalahan (Error) 
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Kategori yang digunakan berdasarkan skala likert yaitu skala yang 

didasarkan pada sikap responden dalam merespon pernyataan berkaitan dengan 

indicator-indikator suatu konsep atau variable yang sedang diukur, dimana 

responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai yang telah ditetapkan 

sebagai berikut : 

 

SS  : Sangat setuju  = 5 

S  : Setuju  = 4 

C  : Cukup  = 3 

TS  : Tidak Setuju  = 2 

STS  : Sangat Tidak Setuju = 1 

Selanjutnya untuk pengolahan data hasil penyebaran kuisoner, penulis 

menggunakan program computer adalah statistic for product and service solution 

versi 21.0. Karena semua jawaban responden yang diberikan dalam bentuk 

kualitatif, maka jawaban tersebut diberikan skala sehingga menjadi data-data yang 

bersifat kuantitatif, kategori yang berdasarkan pada skala likert, dimana responden 

untuk menjawab pernyataan dengan nilai jawaban seperti ini . 

     Interval = nilai tertinggi-nilai terendah 

        5 

     Interval = 5-1      = 0 

            5 
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5. Uji Hipotesis 

a. Uji simultan ( Uji F) 

Menurut Ghozali (2009 : 23) Uji statistik pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang diamasukan kedalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen atau 

terikat. Uji F dapat digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. Uji F statistic dalam regresi linier 

berganda dapat digunakan untuk menguji signifikasi koefisien determinan R2. 

Rumus untuk menghitung F hitung dalam uji F adalah :  

Rumus F :            R
2
/k 

( 1 - R
2
)(n – k - 1) 

Keterangan : 

F  = F hitung 

R = Koefisien Determinasi 

k = Jumlah Variabel Penelitian 

n = Jumlah Sampel 

 Untuk mengetahui hubungan kedua variabel tersebut maka dapat 

dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Ha diterima apabila F (hitung) > F (tabel), berarti ada hubungan 

signifikan antara variabel X dengan varibael Y dan P value <0,05 

b. Ho diterima apabila F (hitung) < F (tabel), berarti tidak ada hubungan 

signifikan antara variabel X dengan varibael Y dan P value >0,05 
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b. Uji t ( parsial )  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat dengan cara membandingkan nilai t dengan t tabel. 

Uji t atas variabel bebas (X) adalah sebagai berikut : 

Rumus t =  r      n-2  

        1 – r
2 

Keterangan : 

t  = mengikuti fungsi t, dengan df= n-2 

r = Koefisien Kolerasi 

n = jumlah sampel 

Untuk melihat hubungan dua variabel tersebut maka dapat dirumuskan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Ha diterima apabila t (hitung) > t (tabel), artinya ada pengaruh 

signifikan antara variabel X dengan variabel Y dan P value < 0,05 

b. Ho diterima apabila t (hitung) < t (tabel), artinya, tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara varibel X dengan varibel Y dan P 

value > 0,05 

c. Uji Koefisien Determinan R
2
 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X1 dan X2  terhadap 

variabel Y digunakan uji koefisien determinasi berganda (R
2
). Nilai R

2 
ini 

mempunyai range 0-1 (0< R
2  

>1). Semakin besar nilai R
2  

(mendekati 1) maka 

semakinbaik hasil regresi tersebut, dan semakin besar mendekati 0 maka variabel 

secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan variabel terikat. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Lokasi Dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Teluk Kuantan. 

Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan didirikan pada tahun 1940 

sebagai rumah sakit pembantu dilayani oleh dokter keberbangsaan asing 

berkewarganegaraan Jerman dan Belanda. Sarana awal yang ada pada saat itu 

adalah poloklinik umum, ruang perawatan sederhana dengan perkembangan yang 

sangat sederhana. Pada tahun-tahun selanjutnya pemerintah daerah Indragiri Hulu 

(Tahun 1870) merubah status rumah sakit tersebut menjadi Puskesmas Tweluk 

Kuantan.  

Kebijakan untuk mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk 

Kuantan telah ada sejak adanya pemisahan kabupaten Kuantan Singingi dari 

Indragiri Hulu pada tahun 1999. Dimulai dengan pemisahan ruang inap 

puskesmas Teluk Kuantan pada tahun 2000 dan pemindahan puskesmas Teluk 

Kuantan ke lokasi lain. Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0’00 Intang 

Utara – 1’00 Intang Selatan, 101’02-101’55 Bujur Timur dengan luas wilayah 

7,656,03 K dengan jarak 120 K dari garis pantai dan ketinggian 25-30 meter dari 

permukaan laut. Kabupaten ini meupakan salah satu kabupaten yang berada dalam 

wilayah Provinsi Riau. 
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Sebagai daerah yang berada di salah satu jalur lintas timur Kabupaten 

Kuantan Singingi berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan disebelah 

Utara, Provinsi Jambi sebelah Selatan, Provinsi Sumatra barat disebelah Barat dan 

Kabupaten Indragiri Hulu sebelah Timur. Kabupaten Kuantan Singingi dilewati 

dua sungai besar yang mempengaruhi perilaku masyarakatnya yaitu Sungai 

Kuantan dan Sungai Singingi.  

Pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa Rumah 

Sakit Umum Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dan merupakan unsur 

pendukung tugas Bupati Kuantan Singingi bidang kesehatan yang dipimpin oleh 

direktur dalam struktur eselon IIIa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Sekretaris dengan susunan 

organisasi sebagai berikut:  

a. Direktur. 

b. Bagian Tata Usaha yang membawahkan : (a) Sub. Bagian Umum (b) Sub. 

Bagian Program (c) Sub. Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pelayanan Medis yang membawahkan : (a) Seksi pelayanan Medis dan 

Penunjang Medis (b) Seksi Etika dan Mutu Pelayanan Medis.  

d. Bidang Pelayanan non medis yang membawahkan : (a) Seksi Sarana dan 

Prasarana (b) Seksi Rekam Medis. 

e. Bidang Keperawatan yang membawahkan : (a) Seksi Asuhan dan Medis 

Pelayanan Keperawatan (b) Etika dan Mutu Keperawatan. 
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STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

DIREKTUR 

dr. H. Fahdiansyah, SpOG 

BAGIAN TATA USAHA 

H. Rian Yulianda, SSPT 

Sub Bagian 

Program 

Syukriah, SKM 

Sub Bagian Keuangan 

Nelly Deni Anggraini, 

SE, M.Si 

Sub Bagian Umum 

Mauris Ramadian, SE 

BIDANG 

KEPERAWATAN 

Aswandi, SKM 

BIDANG PELAYANAN 

NON MEDIS 

Esther Sastra Ningsih, S. 

Farm. Apt 

BIDANG PELAYANAN 

MEDIS 

Suparhan, SKM 

Seksi Asuhan Dan 

Pelayanan 

Keperawatan 

Riri Efrianti, S. Kep 

Seksi Etika Dan Mutu 

Keperawatan 

Ns. Hj. Asnawati, 

S.Kep 

Seksi Pelayanan Medis 

Dan Penunjang Medis 

Dr. Hj. Dyni Ayu 

Lestari 

Seksi Rekam Medis 

Zul Hendri, AMK 

Seksi Sarana Dan 

Prasarana Rumah Sakit 

Indra Kurniawan, 

S.Sos 

Seksi Asuhan Dan 

Pelayanan 

Keperawatan 

Ns.. Jolanda Pratiwi 

Purba, S. Kep 

Komite 

 
 

Instalasi Jabatan Fungsional 
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Selain tenaga struktural yang telah dilantik oleh bupati Kabupaten 

Kuantan Singingi proses pelayanan kesehatan dibantu oleh tenaga fungsional 

seperti Komite Medis, Komite Keperawatan Medik, Staf Fungsional dan 

instalasiinstalasi. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas:  

1. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang di lakukan secara 

serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta 

melaksanakan upaya rujukan.  

2. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah 

sakit.  

Untuk menjalankan tugas di atas tersebut, rumah Sakit Umum Daerah 

mempunyai fungsi sebaga berikut :  

1. Pelayanan medis  

2. Pelayanan penunjang medis dan non medis  

3. Pelayanan dan asuhan keperawatan  

4. Perawatan rujukan  

5. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan  

6. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan  

7. Pengelolaaan administrasi dan keuangan 
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4.2 Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan  

Dalam mengelolah administrasi dan manajemen rumah sakit juga telah 

menetapkan Visi, Misi dan motto. Motto RSUD Teluk Kuantan adalah "JALUR 

SEHAT" dalam pengembangan dan pelayanan rumah sakit adalah sebagai berikut: 

J =Jujur dalam melaksankan pekerjaan  

A =Adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat  

L =Loyal terhadap profesi  

U =Unggul dalam pelayanan  

R =Rumah terhadap masyarakat  

S =Senyum dalam memberikan pelayanan kesehatan  

E =Efektif dalam bekerja  

H =Harmonis dalam hubungan antar sesama  

A =Aktif dalam meningkatkan pelayanan  

T =Terampil dalam tindakan  

Hasil ini sesuai dengan tugas pokok dari rumah sakit yaitu : melaksanakan 

upaya kesehatan secara berdaya guna dalam dan berhasil guna, menyelenggarakan 

upaya kesehatan dan rujukan. Pada RSUD Kabupaten Kuantan Singingi, Visi 

rumah sakit adalah "menjadikan RSUD Teluk Kuantan sebagai rumah sakit 
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rujukan yang bermutu dengan pelayanan prima diwilayah Kabupaten Kuantan 

Singingi dan sekitarnya. 

Maksudnya Rumah sakit Umum Daerah Teluk Kuantan mampu 

memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara maksimal sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan 

mampu melayani kasus-kasus rujukan dari puskesmas di Kabupaten Kuantan 

Singingi maupun daerah sekitarnya.  

Sedangkan Misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan adalah: 

Misi pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan rujukan yang 

berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, berkualitas serta terjangkau 

bagi seluruh lapisan masyarakat.  

Mengandung arti bahwa RSUD Teluk Kuantan sebagai institusi 

pemerintah yang memberikan pelayanan spesialistik dasar secara komprehensif 

sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai pusat rujukan pelayanan dengan 

berpedoman kepada standar Pelayanan Minimum dan Akreditasi Rumah Sakit dan 

mampu dijangkau oleh seluruh lapisan golongan masyarakat.  

Misi kedua mengelolah dan mengembangkan sumber daya manusia 

melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan dan kemajuan kedokteran. Memiliki makna RSUD Teluk Kuantan 

memanfaatkan dan meningkatkan kompetensi tenaga rumah sakit secara 

berkelanjutan melalui diklat, bimbingan, teknis, workshop maupun, seminar baik 
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mengenai knowledge, skill, dan attitude dengan mengikuti perkembangan 

teknologi bidang rumah sakit berdasarkan etika profesi.  

Misi ketiga menyelenggarakan manajemen rumah sakit dengan prinsip 

good govermance sesuai peraturan perundang-undangan. Maknanya adalah RSUD 

teluk Kuantan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif, 

akuntabel, transparansi dan efesien dengan memanfaatkan informasi kesehatan 

yang up to date dalam pengambilan kebijakan dan tetap dalam koridor hukum 

yang berlaku.  

Misi keempat menjalin dan mengembangkan kerjasama stakeholder 

Maknanya RSUD Teluk Kuantan dalam penyenggaraan layanan kesehatan 

melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan maupun pihak swasta 

untuk mewujudkan layanan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.  

Misi kelima melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar. 

Maknanya dalam proses layanan kesehatan RSUD Teluk Kuantan tetap 

mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam dunia 

kedokteran dan keperawatan dan mampu menyesuaikan diri dengan melengkapi 

sarana dan prasarana. 

4.3 Prestasi Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan  

Sebagai rumah sakit umum daerah yang merupakan milik pemerintah 

daerah senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan dan kemampuan dengan 

mengikuti berbagai kegiatan dilingkungan rumah sakit bagi tingkat provinsi 

maupun nasional dan mendapat prestasi sebagai berikut:  
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Tahun 2009 RSUD Teluk Kuantan meraih prestasi rumah sakit Sayang Ibu 

dan Bayi tingkat provinsi dalam rangka memperingati Hari Ibu tingkat Provinsi 

Riau. Sedangkan tahun 2014, RSUD Teluk Kuantan meraih prestasi sebagai 

berikut :  

1. Peringkat 1 lomba penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi 

tingkat Provinsi Riau.  

2. Juara harapan terbaik II kategori : "Hospital Planning Project" 

yang diselenggarakan oleh persatuan Rumah Sakit Seluruh 

Indonesia (PERSI) Award. 

3.  Peringkat terbaik sebagai pengelola PKBRS se Riau.  

4.4 Fasilitas Pelayanan  

a. Rawat Jalan  

Fasilitas rawat jalan yang tersedia di RSUD Teluk Kuantan memiliki 

lingkup pelayanan yang cukup untuk rujukan di Kabupaten Kuantan Singingi dan 

sekitarnya meliputi spesialistik dasar dan penunjang lainnya. dengan kapasitas 10 

poliklinik, RSUD Teluk Kuantan siap memenuhi kebutuhan pasien sebagai 

berikut:  

1. Umum  

2. Anak dilayani oleh 2 orang spesialis anak.  

3. Kebidanan dan kandungan dilayani oleh 3 spesialis obgyn  
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4. Bedah dilayani oleh 1 orang spesialis bedah.  

5. Penyakit dalam dilayani oleh 2 orang spesialis penyakit dalam.  

6. Mata dilayani oleh 1 orang spesialis penyakit mata  

7. Gigi dan Mulut dilayani oleh 2 orang dokter gigi  

8. Gizi medis dilayani oleh nutrisionist dan dientisien  

9. Kamar konsultasi KB (PKBRS)  

10. Kamar Imunisasi  

11. Saraf dilayani oleh 1 orang spesialis saraf  

12. THT dilayani oleh 1 orang spesialis THT  

Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan juga memberikan pelayanan 

medical check up sebagai berikut:  

1. Medical check up standar  

2. Medical check up pra nikah  

3. Medical check up calon eksekutif  

4. Medical check up calon pegawai  
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RSUD Teluk Kuantan memiliki fasilitas 101 tempat tidur dengan berbagai 

kelas :  

1. VIP 5 TT (Tempat Tidur)  

2. Kelas 1 10 TT (Tempat Tidur)  

3. Kelas II 46 TT (Tempat Tidur)  

4. Kelas III 34 TT (Tempat Tidur)  

5. Non Kelas 6 TT (Tempat Tidur)  

4.5 Sarana dan Prasarana  

4.5.1 Pelayanan Penunjang Kelengkapan sarana dan prasarana untuk pelayanan 

dan pemeriksaan penunjang terdiri sebagai berikut :  

1. Radiologi dilakukan oleh dokter spesialis Radiologi dan peralatan computed 

radiography, USG 4 D, dan panoramic  

2. Endoskopi berupa laparoscopy  

3. Laboratorium  

4. Fisiotheraphy  

5. Theadmill  

6. Elektrocardiography  
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Pengembangan serta penambahan berbagai fasilitas yang terus dilakukan selama 

ini menunjukan kepedulian RSUD Teluk Kuantan terhadap kebutuhan para pasien 

sebagai mitra dalam memberikan pelayanan kesehatan. Poli klinik THT dan klinik 

CT telah dibuka pada tahun 2013, fasilitas ini diharapkan dapat menunjang proses 

pelayanan sesuai dengan kemajuan teknologi yang dimiliki. 54 Pusat edukasi dan 

klinik gizi telah dibuka sejan tahun 2011. Klinik ini memberikan edukasi kepada 

pasien oleh tenaga dokter, perawat, dan ahli gizi yang berpengalaman. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Pelatihan 

dan pengembangan serta Motivasi kerja terhadap Kinerja Karyawan pada perawat 

bagian Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelatihan dan Pengembangan berpengaruh secara parsial terhadap 

Kinerja. Nilai t-hitung Pelatihan dan Pengembangan sebesar 3,138 

lebih besar dari nilai t-tabel yang memiliki nilai sebesar 2,005. 

Berdasarkan hasil tersebut hipotesis pertama diterima. 

2. Motivasi berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja. Nilai t-hitung 

Pelatihan dan Pengembangan sebesar 9,060 lebih besar dari nilai t-

tabel yang memiliki nilai sebesar 2,005. Berdasarkan hasil tersebut 

hipotesis kedua diterima 

3. Pelatihan dan Pengembangan serta Motivasi berpengaruh secara 

simultan  berpengaruh terhadap kinerja. .  Nilai F-hitung sebesar 

44,628  lebih besar dari F-tabel yang memiliki nilai 3,17 dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 lebih rendah dari 0,05. Hasil ini menerima 

hipotesis ketiga diterima. 
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4. Hasil koefisien determinasi pada penelitian ini menunjukkan nilai 

adjusted r-square sebesar 0,623 , yang artinya persentase variable 

independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variable 

dependen sebesar 62,3%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini. 

6.2 Saran 

Saran untuk rumah sakit dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

melengkapi keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu: 

1. Rumah sakit harus meningkatkan kinerja karyawan rawat inap yang 

dipengaruhi oleh pendidikan berupa pelatihan dan pengembangan serta 

meningkatkan motivasi berupa memberikan reward/penghargaan kepada 

karyawan yang berprestasi. 
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I. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah terlebih dahulu Identitas anda 

2. Bacalah dengan baik pertanyaan dan pilih salah satu jawaban yang 

menurut anda paling benar dengan memberi tanda ( √ ) pada pilihan 

anda. 

3. Pilihlah jawaban dengan kriteria dibawah ini : 

a. Sangat Setuju (SS) 

b. Setuju (S) 

c. Netral (N) 

d. Tidak Setuju  (TS) 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) 

4. Mohon kuisioner ini di isi dengan lengkap kerahasiaan dari jawaban 

anda dijamin sepenuhnya.  

II. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   :  

Usia  :  

Lama Bekerja : 

Jenis Kelamin :  Laki-laki       Perempuan 

Pendidikan Terakhir :  SMA/SMK 

  Diploma 1/2/3 

     S1 

  S2 

  Lainnya... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. PERNYATAAN 

Berilah tanda (√ ) pada jawaban yang dianggap paling sesuai pada 

pertanyaan. 

1. Variabel Kinerja (Y) 

No. PERNYATAAN SS S CS TS STS 

1.  Saya bekerja sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan rumah sakit. 

     

2. Saya melakukan pekerjaan sesuai 

dengan instruksi yang diberikan. 

     

3. Saya mampu menyelesaikan jumlah 

pekerjaan yang telah ditetapkan oleh 

rumah sakit. 

     

4. Saya melakukan pekerjaan sesuai 

dengan yang diharapkan rumah sakit. 

     

5. Saya selalu berusaha mencapai target 

kerja yang telah ditetapkan oleh 

rumah sakit. 

     

6. Semua tugas dapat saya selesaikan 

dengan baik. 

     

7. Saya mengerjakan pekerjaan 

berdasarkan pengetahuan yang 

dimiliki dan tanggung jawab 

terhadap apa yang dikerjakan. 

     

8. Saya bersedia bertanggung jawab 

terhadap kebijaksanaan, pekerjaan 

dan hasil kerja. 

     

 

2. Variabel Pelatihan Dan Pengembangan (X1) 

No. PERNYATAAN SS S CS TS STS 

1. Dalam mengikuti pelatihan saya 

selalu tepat waktu. 

     

2. Tingkat kemampuan saya dapat 

diukur dengan lamanya saya bekerja. 

     

 

3. Saya mengikuti pelatihan 

berdasarkan kesesuaian golongan. 

     

4. Saya mengikuti pelatihan 

berdasarkan kesesuaian jabatan. 

     

5. Instruktur sudah memilki 

kemampuan dalam menyampaikan 

materi dengan terarah dan efektif. 

     

6. Saya rasa tenaga pengajar memiliki 

konsep dasar keilmuan yang sesuai. 

     



 

 

No. PERNYATAAN SS S CS TS STS 

7. Saya dapat memahami dengan 

mudah materi yang disampaikan oleh 

pemateri. 

     

8. Sarana dan prasarana yang 

digunakan selama pelatihan sudah 

baik sehingga pelatihan dapat 

berjalan dengan lancar. 

     

9. Saya keberatan dengan biaya selama 

pelatihan. 

     

10. Biaya yang saya keluarkan selama 

pelatihan sesuai dengan kebutuhan 

pelatihan dan pengembangan. 

     

 

3. Variabel Motivasi (X2) 

No. PERNYATAAN SS S CS TS STS 

1. Saya selalu berusaha mencapai 

tujuan rumah sakit. 

     

2. Saya memperoleh penghargaan dari 

rumah sakit atas prestasi kerja saya 

yang tinggi. 

     

3. Selama menjalankan pekerjaan saya 

sering mendapat pujian dan 

penghargaan. Baik langsung maupun 

tidak langsung dari pimpinan 

maupun rekan kerja.  

     

4. Pekerjaan yang saya lakukan 

memperoleh penghargaan sehingga 

berpengaruh untuk meningkatkan 

kinerja. 

     

5. Saya selalu berusaha meningkatkan 

keahlian pada bidang saya. 

     

6. Saya  berhasil mengerjakan 

pekerjaan yang diberikan kepada 

saya. 

     

7. Saya melaksanakan dengan rasa 

penuh tanggung jawab tugas yang 

dipercayakan kepada saya. 

     

8. Saya selalu melaksanakan kewajiban 

yang diberikan oleh rumah sakit. 

     

9. Saya memiliki keterampilan dalam 

menyelesaikan pekerjaan saya. 

     

10. Apabila ada tugas tambahan saya 

selalu menyelesaikan dengan baik. 

     



 

 

No. PERNYATAAN SS S CS TS STS 

11. Rekan  saya  selalu  memberikan  

pertolongan  saat saya 

membutuhkan. 

     

12. Saya   merasa   senang   karena   

karyawan   di rumah sakit  ini  bisa  

menerima  saya  sebagai partner 

yang baik. 

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

TABULASI DATA 



 

Tabulasi Data 
 

RESPONDEN Pelatihan Dan Pengembangan (X1)   skor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

2 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 

7 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 

8 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 

9 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 

11 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 44 

12 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 

13 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 

14 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 44 

15 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 45 

16 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 43 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 

18 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 47 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 

21 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

23 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 44 

24 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 

25 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 

26 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 46 

27 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 46 

28 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 46 

29 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

30 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 

31 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 

32 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 

33 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

34 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 45 

35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

36 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 45 

37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

38 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 



 

39 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 

40 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

41 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 

42 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 

43 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 

44 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 

45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

46 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

47 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 

48 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 

49 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 

50 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

51 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 49 

52 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 

53 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 44 

54 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 

55 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 47 

56 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 48 

57 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 46 

 

 

RESPONDEN Motivasi (X2)     SKOR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 56 

2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 55 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 56 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 57 

7 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 57 

8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

10 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 56 

11 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

12 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

13 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

14 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

16 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

17 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 55 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

19 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 57 



 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

24 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

26 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 58 

27 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

28 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 55 

29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

30 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

31 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 58 

32 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

33 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

35 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 57 

36 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

37 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

38 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

39 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

40 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

41 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

42 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 55 

43 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

44 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 58 

45 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

46 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

47 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

48 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

49 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

50 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

51 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

52 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 

53 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

54 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

55 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

56 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 57 

57 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59 



 

RESPONDEN Kinerja (Y) skor 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

2 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

3 5 5 4 5 5 4 4 4 36 

4 5 4 4 5 5 4 5 4 36 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

6 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

7 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

10 5 5 5 4 4 4 5 4 36 

11 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

12 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

13 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

14 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

15 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

16 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

17 5 5 5 5 4 4 5 4 37 

18 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

19 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

21 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

22 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

23 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

24 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

25 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

26 5 5 5 5 4 4 5 4 37 

27 5 5 5 5 4 4 5 4 37 

28 5 5 5 5 4 4 5 4 37 

29 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

30 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

31 5 5 5 5 4 4 5 4 37 

32 5 5 5 5 4 4 5 4 37 

33 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

34 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

35 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

36 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

37 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

38 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

39 5 5 5 5 5 5 5 4 39 



 

40 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

41 5 5 5 5 4 4 5 4 37 

42 5 5 5 4 4 4 5 4 36 

43 5 5 5 5 4 4 5 4 37 

44 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

45 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

46 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

47 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

48 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

49 5 5 5 5 4 4 5 4 37 

50 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

51 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

52 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

53 4 5 5 5 5 4 4 4 36 

54 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

55 5 5 5 5 5 5 5 4 39 

56 5 5 5 5 5 4 5 4 38 

57 5 5 5 5 5 5 5 4 39 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

HASIL UJI DATA MENGGUNAKAN SPSS VERSI 23 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Deskripsi Variabel 

a. Kinerja Karyawan(Y) 

y1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

2 

55 

57 

3,51 

96,49 

100 

3,51 

96,49 

100 

3,51 

100 

y2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

2 

55 

57 

3,51 

96,49 

100 

3,51 

96,49 

100 

3,51 

100 

y3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

3 

54 

57 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

100 

y4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

3 

54 

57 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

100 

y5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

12 

45 

57 

21,05 

78,95 

100 

21,05 

78,95 

100 

21,05 

100 

y6 



 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

34 

23 

57 

59,65 

40,35 

100 

59,65 

40,35 

100 

59,65 

100 

y7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

3 

54 

57 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

100 

y8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

50 

7 

57 

87,72 

12,28 

100 

87,72 

12,28 

100 

87,72 

100 

 

b. pelatihan dan pengembangan 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

                 SS 

                   total 

2 

55 

57 

3,51 

96,49 

100 

3,51 

96,49 

100 

3,51 

100 

y2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

1 

56 

57 

1,75 

98,25 

100 

1,75 

98,25 

100 

1,75 

100 

y3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 



 

 

Valid      S 

SS 

total 

4 

53 

57 

7,02 

92,98 

100 

7,02 

92,98 

100 

7,02 

100 

y4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

7 

50 

57 

12,28 

87,72 

100 

12,28 

87,72 

100 

12,28 

100 

y5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

5 

52 

57 

8,77 

91,23 

100 

8,77 

91,23 

100 

8,77 

100 

y6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

15 

42 

57 

26,36 

73,68 

100 

26,36 

73,68 

100 

26,36 

100 

y7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

23 

34 

57 

43,86 

56,14 

100 

43,86 

56,14 

100 

43,86 

100 

y8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

21 

36 

57 

36,84 

63,16 

100 

36,84 

63,16 

100 

36,84 

100 

y9 



 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

53 

4 

57 

92,98 

7,02 

100 

92,98 

7,02 

100 

92,98 

100 

y10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

48 

9 

57 

84,21 

15,79 

100 

84,21 

15,79 

100 

84,21 

100 

 

c. Motivasi Kerja 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

4 

53 

57 

7,02 

92,98 

100 

7,02 

92,98 

100 

7,02 

100 

y2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

49 

8 

57 

85,96 

14,04 

100 

85,96 

14,04 

100 

85,96 

100 

y3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

8 

49 

57 

14,04 

86,96 

100 

14,04 

86,96 

100 

14,04 

100 

y4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 



 

 

Valid      S 

SS 

total 

7 

50 

57 

12,28 

87,72 

100 

12,28 

87,72 

100 

12,28 

100 

y5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

7 

50 

57 

12,28 

87,72 

100 

12,28 

87,72 

100 

12,28 

100 

y6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

4 

53 

57 

7,02 

93,98 

100 

7,02 

93,98 

100 

7,02 

100 

y7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

3 

54 

57 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

100 

y8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

17 

40 

57 

29,82 

70,18 

100 

29,82 

70,18 

100 

29,82 

100 

y9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

21 

36 

57 

36,84 

63,16 

100 

36,84 

63,16 

100 

36,84 

100 

y10 



 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

5 

52 

57 

8,77 

91,23 

100 

8,77 

91,23 

100 

8,77 

100 

y11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

3 

54 

57 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

100 

y12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid      S 

SS 

total 

3 

54 

57 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

94,74 

100 

5,26 

100 

 

2. Uji Validitas dan Uji Reabilitas 

1) Kinerja Karyawan (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.704 8 

 

 

Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

Kin1 0,559 0.260 VALID 

Kin2 0,559 0.260 VALID 

Kin3 0,578 0.260 VALID 

Kin4 0,578 0.260 VALID 

Kin5 0,615 0.260 VALID 

Kin6 0,732 0.260 VALID 

Kin7 0,578 0.260 VALID 

Kin8 0,520 0.260 VALID 



 

 

2) Pelatihan dan Pengembangan (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.703 10 

 

3) Motivasi Kerja (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.806 12 

 

 

 

 

Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

PP1 0,277 0.260 VALID 

PP2 0,269 0.260 VALID 

PP3 0,361 0.260 VALID 

PP4 0,394 0.260 VALID 

PP5 0,451 0.260 VALID 

PP6 0,601 0.260 VALID 

PP7 0,715 0.260 VALID 

PP8 0,723 0.260 VALID 

PP9 0,524 0.260 VALID 

PP10 0,691 0.260 VALID 

Pernyataan rhitung rtabel Kesimpulan 

M1 0,681 0.260 VALID 

M2 0,500 0.260 VALID 

M3 0,527 0.260 VALID 

M4 0,397 0.260 VALID 

M5 0,642 0.260 VALID 

M6 0,652 0.260 VALID 

M7 0,702 0.260 VALID 

M8 0,538 0.260 VALID 

M9 0,563 0.260 VALID 

M10 0,596 0.260 VALID 

M11 0,702 0.260 VALID 

M12 0,702 0.260 VALID 



 

 

3. Uji Normalitas 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 57 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .87044720 

Most Extreme Differences Absolute .071 

Positive .053 

Negative -.071 

Test Statistic .071 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolenearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.373 4.315  .550 .585   

Pelatihan Dan 

Pengembangan 
.207 .066 .263 3.138 .003 .997 1.003 

Motivasi .455 .050 .758 9.060 .000 .997 1.003 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

2) Uji Autokorelasi 

Table 5.14:  Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .789
a
 .623 .609 .886 1.777 

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Pelatihan Dan Pengembangan 

b. Dependent Variable: Kinerja 

 

3) Uji Heterokedastisitas 

 

 



 

 

5. Analisis Regresi Berganda 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.373 4.315  .550 .585 

Pelatihan Dan 

Pengembangan 
.207 .066 .263 3.138 .003 

Motivasi .455 .050 .758 9.060 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

6. Uji Hipotesis 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.373 4.315  .550 .585 

Pelatihan Dan 

Pengembangan 
.207 .066 .263 3.138 .003 

Motivasi .455 .050 .758 9.060 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

7. Uji Simultan F 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 70.131 2 35.066 44.628 .000
b
 

Residual 42.430 54 .786   

Total 112.561 56    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), Motivasi, Pelatihan Dan Pengembangan 
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