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A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini banyak hal yang diinginkan oleh sebagian besar

orang-orang didunia. Salah satunya adalah teknologi dan dimana setiap teknologi

dituntut untuk lebih cepat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dunia.

Masyarakat dunia yang kehidupannya bergerak maju dan berkembang sangat

bergantung pada teknologi yang canggih, yang memberikan informasi yang cepat,

akurat, dan terjamin sumbernya, serta dimana rekan-rekan kerjanya dapat lebih

mudah membantu dengan penggunaan teknologi yang tinggi tersebut.

Dalam dunia kerja setiap karyawan atau pegawai dituntut untuk selalu

melakukan tugas, kewajiban kita sebagai pekerja dengan baik dan benar. Tempat

yang mewajibkan terjadi dan terbentuknya komunikasi yang baik adalah

perusahaan, organisasi, kelompok kerja (skala kecil), dan lain sebagainya.

Dan untuk menunjang keberlangsungan perusahaan dibutuhkan kerja sama antar

sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia, yang

saling memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda.

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan

perusahaan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya

yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal, kegitan

perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci

pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Oleh karena itu

berhasil tidaknya suatu organisasi atau institusi akan ditentukan oleh faktor
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manusianya atau karyawannya dalam mencapai tujuannya. Karyawan dituntut

untuk dapat memperlihatkan kinerja yang baik.

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena

itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya.

Betapapun teknologi modern yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang

disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya

menjadi tidak bermakna. Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi

lingkungan yang terus berkembang, oleh karena itu dituntut kemampuan

beradaptasi yang tinggi agar tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri. Sumber

daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi,

tujuan dan sasaran organisasi di mana dia berada di dalamnya1.

. Pengembangan SDM sangat penting dan menempati posisi kunci dalam

pembangunan suatu daerah maupun negara secara berkelanjutan. Dimana manusia

adalah kunci utama dalam meraih kemajuan. Baik bagi kemajuan individu yang

bersangkutan, kemajuan di lingkungan pekerjaan, kemajuan masyarakat,

kemajuan suatu daerah maupun bangsa dan negara dan terlebih khususnya pada

perusahaan .

Dalam membangun Sumber Daya Manusia, salah satu cara yang

dilakukan perusahaan adalah melalui pelatihan. Pelatihan sebagai upaya

penggerak perusahaan dalam mewujudkan eksistensinya dan agar tercapainya

suatu tujuan perusahaan, sehingga dapat menciptakan kualitas kinerja yang baik

berupa keadaan di mana para karyawan dapat berkerja dengan baik sesuai dengan

1 http://iimrsch.wordpress.com (Peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi).
(9 juli 2013, pukul 20. 19 WIB)
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pengetahuan dan keterampilannya. Dengan pelatihan tersebut diharapkan dapat

meningkatkan Sumber Daya Manusia, produktivitas kerja serta kinerja atau

prestasi kerjanya di perusahaan.

Pelatihan menurut Barry Cushway dalam bukunya Human Resource
Management (1996: 114) adalah proses mengajarkan keahlian dan memberikan
pengetahuan yang perlu, serta sikap supaya mereka dapat melaksanakan tanggung
jawabnya sesuai dengan standar.

Pelatihan karyawan merupakan hal yang sangat penting yang dapat

dilakukan oleh perusahaan sehingga karyawan dapat memiliki tenaga kerja yang

mempunyai pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan

(skill) serta dapat memenuhi kebutuhan organisasi/perusahaan di masa kini dan di

masa yang akan datang.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pelatihan yang berkaitan

dengan mekanik alat berat di IPN tahun 2009. Melalui pelatihan Mekanik alat

berat ini para peserta pelatihan dilatih bekerja secara teknis dalam pengoperasian

mesin-mesin alat berat..

Program pelatihan yang dilakukan di IPN ini adalah bagian dari kebijakan

untuk pengembangan masyarakat dilingkungan PTFI dan dikhususkan bagi

anggota tujuh suku tetapi bisa juga diikuti oleh suku-suku lainnya. Program

pemagangan di IPN dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan

dan sikap yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan, yang mencakup posisi

kejuruan, mekanik dan operator di PT.Freeport Indonesia dan perusahaan

kontraktor lainnya.



4

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengembangan karyawan melalui

pelatihan memegang peranan penting, terlebih lagi untuk meningkatkan kinerja

bagi setiap karyawan. Tujuannya adalah untuk menyatukan asas-asas

pembangunan berkelanjutan, termasuk kebutuhan dan perhatian pemangku

kepentingan (stakeholder) PTFI ke dalam keputusan bisnis perusahaan serta

memastikan pencegahan, peringanan dan memperbaiki dampak sosial yang timbul

dari kegiatan Perusahaan.

Teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori

behaviorisme (rakhmat, 2008:20-25). Teori ini memandang bahwa pada

hakekatnya manusia di tentukan oleh lingkungan nya, sehingga segala sikap ,

pendapat dan perilaku individu dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan

diamana ia berada. Proses mempengaruhi ini terjadi melalui interaksi antara

lingkungan dengan manusia, dengan kata lain bahwa perilaku, sikap dan pendapat

seseorang merupakan hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungan.

Dengan demikian, behaviorisme membahas bagaimana dan mengukur

seberapa besar lingkungan mempengaruhi manusia, dengan menganalisis

tindakan-tindakan manusia yang dapat di indera, dihitung dan diramalkan. Dalam

penelitian ini, teori tersebut dijadikan landasan sebagai grand theory.

Berlandaskan kepada pandangan teori behaviorisme diatas, maka

selanjutnya peneliti memakai teori S-R (Stimulus-Respons) dan dilengkapi oleh

teori S-O-R (Stimulus-Organism-Respons) (dalam Effendy, 2003:254-255),

sebagai middle range theory. Dengan teori S-R untuk meneguhkan bahwa proses

interaksi lingkungan dengan manusia yang mempengaruhi pembentukan atau
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perubahan sikapnya terjadi melalui komunikasi dengan lingkungannya, baik

lingkungan fisik, psikis maupun sosial, yang dipandang sebagai respon terhadap

penerimaan stimulus.

Selanjutnya melalui S-O-R memandang bahwa sesungguhnya respon

senantiasa dimodifikasikan oleh suatu organisme yang secara aktif mengolah dan

mempersepsikan setiap stimulus yang datang. Penerimaan stimulus oleh

organisme dilakukan secara selektif, karena organisme membuat pilihan terhadap

apa yang perlu direspons, sebagai akibat dari persepsi terhadap stimulus.

Dalam konteks komunikasi, proses stimulus-organism-respons dipandang

sebagai proses komunikasi yang melibatkan komponen pesan ( stimulus, S),

(Komunikan, O) dan (Efek, R), sementara itu komunikator diasumsikan sebagai

lingkungan yang mempengaruhi komunikan melalui stimulus atau pesan.

Berdasarkan kepada kedua teori diatas, maka peneliti menggunakan teori

kredibilitas sumber sebagai landasan operational theory.

Teori kredibilitas sumber ini memandang bahwa perubahan sikap

seseorang dalam komunikasi sangat ditentukan oleh seberapa kredibel sumber

(Trainer) yang menyampaikan pesan komunikasi, dengan asumsi bahwa

kredibilitas yang besar pada diri komunikator/trainer akan dapat meningkatkan

daya perubahan sikap, sedang kredibilitas yang kecil akan mengurangi daya

perubahan yang menyenangkan. Lebih dikenal dan disenanginya komunikator

(trainer) oleh komunikan (karyawan peserta pelatihan), lebih cenderung

komunikan (karyawan peserta magang), untuk mengubah kepercayaannya kearah

yang dikehendaki oleh trainer (Effendy, 2003: 43-44) .
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Dari ketiga teori yang menjadi landasan kerangka pemikiran ini, peneliti

mengasumsikan bahwa kredibilitas komunikator/trainer, yang terdiri dari aspek

keahlian, kepercayaan dan daya tarik (merupakan unsur daya tarik sumber) yang

meliputi: aspek , kecerdasan, pengetahuan, kemampuan, jujur, bermoral,

kepribadian atau penampilan dapat menentukan keberhasilan komunikasi, dalam

artian dapat mempengaruhi atau merubah sikap komunikan sesuai yang

diharapkan komunikator.

Dikaitkan dengan konteks penelitian yang akan peneliti lakukan ini,

maka analisis dan pembahasan difokuskan kepada pengaruh kredibilitas trainer

terhadap kinerja karyawan.

Dengan berpedoman pada teori dan beberapa konsep yang telah dijelaskan

di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur:

1. Seberapa besar pengaruh keahlian seorang Trainer Institut

Pertambangan Nemangkawi terhadap faktor individu, faktor psikologis

dan faktor organisasi karyawan di Institut Pertambangan Nemangkawi .

2. Seberapa besar pengaruh kepercayaan seorang Trainer Institut

Pertambangan Nemangkawi terhadap faktor individu, faktor psikologis

dan faktor organisasi karyawan di Institut Pertambangan Nemangkawi.

3. Seberapa besar pengaruh daya tarik seorang Trainer Institut

Pertambangan Nemangkawi terhadap faktor individu, faktor psikologis

dan faktor organisasi karyawan di Institut Pertambangan Nemangkawi.
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B. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian terhadap suatu

masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan, berpikir secara deduktif. Untuk

metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian survei.

Penelitian survei adalah metode penelitian dengan menggunakan

kuesioner sebagai intrumen pengumpulan datanya. Tujuan penggunaan metode ini

adalah untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap

mewakili populasi tertentu (Krisyantono, 2006:92).

Creswell (2012:76) menjelaskan bahwa pada penelitian survei, peneliti

mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan, perilaku-perilaku, atau opini-

opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel polpulasi tersebut secara

kuantitatif atau angka-angka. Menggunakan sampel itu kemudian peneliti

melakukan generalisasi tentang populasi tersebut.

Jenis penelitian survei ini memfokuskan pada pengungkapan hubungan

kausal antara variabel penyebab (X) dengan variabel akibat (Y). Dalam penelitian

ini variabel penyebab kredibilitas trainer (X) dan variabel akibat adalah kinerja

karyawan (Y).
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Variabel-variabel yang terdapat pada penelitian ini berjumlah 4 variabel,

yakni 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Tabel berikut ini menjabarkan

operasionalisasi variabel-variabel beserta indikatornya.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel-Variabel

Variabel
(X)

Sub variabel Indikator Alat ukur Skala

Keahlian
(X)

Kecerdasan 1.Kecerdasan berinovasi.
2.Kecerdasan berfikir sistematilk

Ordinal
Ordinal

Pengetahuan 1.Memahami seluk beluk alat berat.
2.Wawasan luas mengenai alat berat

Ordinal
Ordinal

Kemampuan 1.Kemampuan bekerjasama
2.Kemampuan berkomunikasi

Ordinal
Ordinal

Kepercayaan
(X2)

Ketulusan 1.Komitmen dalam melatih
2. Kesungguhan dalam bekerja

Ordinal
Ordinal

Kejujuran 1.Transparansi
2.Bersifat terbuka

Ordinal
Ordinal

Keadilan 1.Tidak memihak
2.Pemeretaan tugas

Ordinal
Ordinal

Kebijaksanaan 1.Bertanggung jawab
2.Penuh pertimbangan

Ordinal
Ordinal

Daya tarik
(X3)

Daya tarik
fisik

1.Keserasian berpakaian
2.Penampilan mengesankan
3.Penampilan meyakinkan

Ordinal
Ordinal
Ordinal

Daya tarik
psikologis

1.Kewibawaan
2.Percaya diri
3. Bersahabat

Ordinal
Ordinal
Ordinal
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Tabel 2 . Operasionalisasi Variabel Kinerja Karyawan

Variabel
Y

Sub variabel Indikator Alat ukur Skala

Kinerja
Karyawan

(Y)

Faktor
Individu

(Y1)

Keterampilan 1. Mengoperasikan mesin simolator
2. Mengoperasikan mobil alat berat

secara langsung
3. Memperbaiki kerusakan mesin

Ordinal
Ordinal
Ordinal

Kemampuan 1. Berinovasi
2. Berpikir kreatif

Ordinal
Ordinal

Faktor
Psikologis

(Y2)

Sikap 1. Disiplin kerja
2. Keuletan kerja

Ordinal
Ordinal

Tanggung
Jawab

1. Tanggung jawab pekerjaan
2. Menjaga inventaris perusahaan

Ordinal
Ordinal

Faktor
Oganisasi

(Y3)

Kepemimpinan 1.Menetapkan tujuan
2. Membangun iklim kondusif

Ordinal
Ordinal

Sistem
penghargaan

1. Jenjang karier
2. Kompensasi

Ordinal
Ordinal

Pada penelitian ini, populasi yang diambil oleh peneliti adalah populasi

yang terbatas yaitu karyawan magang di IPN. Pada penelitian ini populasi yang

digunakan adalah karyawan magang di IPN .Berdasarkan data jumlah karyawan

magang di IPN Tahun 2009 yang peneliti peroleh dari Institute Pertambangan

Nemangkawi, terdapat 1200 peserta pelatihan di IPN.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu Sistematic

random sampling. Karena jumlah populasi telah diketahui, maka peneliti

menggunakan rumus Taro Yamane dalam menentukan jumlah sampel yang

dibutuhkan, sehingga didapat sampel berjumlah 93 responden kemudian diambil

secara acak sistematis.
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Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, peneliti

melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Kuesioner

b. Metode Wawancara

c. Studi Kepustakaan

d. Metode Browsing/Online

Dalam menguji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian, digunakan

rumus Pearson Product Moment (PPM). Setelah item-item pertanyaan valid dan

reliabel, kemudian kuesioner disebarkan kepada karyawan peserta pelatihan di

IPN. Data yang diperoleh dari lapangan menggunakan kuesioner, kemudian

diolah melalui beberapa tahap, diantaranya:

a. Tahap pemeriksan

b. Tahap pemberian identitas (coding)

c. Tahap pembeberan/tabulasi

d. Transformasi data ordinal menjadi interval menggunakan MSI

e. Penggunaan Analisis Jalur (Path Analysis)



11

C. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini peneliti menguraikan hasil penelitian dan pembahasan

mengenai pengaruh antara kredibilitas trainer terhadap kinerja karyawan dalam

pelatihan mekanik alat berat di Institut Pertambangan Nemangkawi. Dalam hal

ini, kredibilitas trainer (X) diturunkan menjadi tiga sub variabel, yaitu Keahlian

(X1), Kepercayaan (X2) dan Daya tarik, (X3), sedangkan Kinerja Karyawan (Y)

memiliki 3 dimensi, yaitu faktor individu, faktor psikologis dan faktor organisasi.

Deskripsi penelitian yakni membahas mengenai uraian dan analisis data-

data yang diperoleh dari data primer dan sekunder penelitian. Data primer

penelitian ini adalah hasil kuesioner yang disebarkan kepada 93 responden. Data

tersebut merupakan data pokok dimana analisisnya ditunjang oleh data-data

sekunder yang analisisnya didapat dari hasil observasi di lapangan dan beberapa

sumber pustaka untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis. Data yang

diperoleh dari hasil kuisioner terdiri dari dua macam, yaitu data responden dan

data penelitian.

Data responden adalah seluruh identitas responden yang dipandang

relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi. Sedangkan data penelitian

adalah sejumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan atau

pernyataan mengenai aspek-aspek penelitian, yaitu Aspek Keahlian ,

Kepercayaan, Daya tarik dan Kinerja Karyawan mekanik alat berat di Institut

Pertambangan Nemangkawi. Aspek-aspek tersebut dianalisis dengan

menggunakan statistik deskriptif dan Analisi Jalur.
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Data-data responden yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis secara

deskriptif. Data lain yang diperoleh dari studi pustaka akan digunakan sebagai

data sekunder untuk melengkapi dan mendukung data primer. Analisis data

deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian

berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

Sebelum menyebarkan instrumen penelitian kepada seluruh responden,

maka peneliti terlebih dahulu memastikan bahwa instrumen penelitian yang telah

dipersiapkan telah teruji validitas dan realibilitasnya. lalu kemudian melakukan uji

validitas dan reliabilitas dengan menggunakan bantuan Program Statistical

Product and Service Solution (SPSS) for Windows version 13.0. Dari total 33 item

pernyataan, yang terdiri dari 6 penyataan untuk variabel X1, 8 penyataan untuk

variabel X2, 6 penyataan untuk variabel X3, , dan 13 pernyataan untuk variabel Y.

Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa uji validitas

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar ketepatan dan kecermatan pernyataan

dari alat ukur yang digunakan. Dari hasil alat ukur tersebut didapat data yang

akurat dan dapat dipercaya. Jumlah pernyataan kuesioner yang disebarkan terdiri

dari 2 (dua) jenis, yaitu 20 butir pernyataan untuk variabel Kredibilitas Trainer,

dan 13 butir pernyataan untuk variabel Kinerja Karyawan, yang diisi oleh seluruh

responden. Untuk mengetahui kesahihan kuesioner yang telah disebarkan dengan

jumlah 33 butir pernyataan, digunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05.

Suatu butir pernyataan dalam kuesioner ini dinyatakan valid apabila nilai R kritis

lebih besar daripada nilai titik kritis.
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Tabel. 3
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien validitas item-item

pernyataan pada variabel X menunjukkan hasil yang valid. Sedangkan pada

variabel Y juga menunjukkan hasil yang valid. Nilai R kritis hasil uji reliabilitas

pada tabel diatas menunjukkan bahwa baik variabel X maupun Y reliabel karena

nilai R kritis masing-masing variabel tersebut lebih besar dari pada nilai titik

kritisnya. Dari identifikasi melalui pengujian validitas dan reliabilitas dapat

dikatakan bahwa semua data penelitian pada variabel Kredibilitas Trainer dan

Kinerja Karyawan bisa digunakan untuk pengujian hipotesis.

R Kritis Titik Kritis Kesimpulan R Kritis Titik Kritis Kesimpulan

1 0,383 0,300 Valid

2 0,556 0,300 Valid

3 0,599 0,300 Valid

4 0,562 0,300 Valid

5 0,613 0,300 Valid

6 0,468 0,300 Valid

7 0,502 0,300 Valid

8 0,346 0,300 Valid

9 0,689 0,300 Valid

10 0,516 0,300 Valid

11 0,825 0,300 Valid

12 0,834 0,300 Valid

13 0,819 0,300 Valid

14 0,623 0,300 Valid

15 0,809 0,300 Valid

16 0,744 0,300 Valid

17 0,834 0,300 Valid

18 0,520 0,300 Valid

19 0,551 0,300 Valid

20 0,654 0,300 Valid

21 0,618 0,300 Valid

22 0,550 0,300 Valid

23 0,584 0,300 Valid

24 0,570 0,300 Valid

25 0,603 0,300 Valid

26 0,700 0,300 Valid

27 0,800 0,300 Valid

28 0,666 0,300 Valid

29 0,637 0,300 Valid

30 0,722 0,300 Valid

31 0,858 0,300 Valid

32 0,853 0,300 Valid

33 0,796 0,300 Valid

Item

Pertanyaan

Validitas Reliabilitas

Reliabel0,735

0,700 Reliabel

K
re

d
ib

il
it

as
T

ra
in

er

X1

X2

X3

K
in

er
ja

K
ar

ya
w

an

Y1

0,804
Y2

Y3

Variabel

0,700
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Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang masing-

masing variabel penelitian. Maka dilakukan pengkategorian dengan cara

menjumlahkan skor pernyataan, kemudian dicari panjang interval setiap kelas

dengan rumus sebagai berikut (J.Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, Jilid 1,

Edisi ke 6, Erlangga, Jakarta, Hal 64):

1nX X
c

k


 , dimana

c = panjang interval kelas

= Nilai terbesar

= Nilai terkecil

k = banyaknya kelas, dalam hal ini adalah 3 (Tinggi-Sedang-Rendah
atau Baik-Cukup-Kurang)

Variabel kredibilitas trainer terdiri atas 20 pertanyaan. Setiap pertanyaan

terdiri atas 5 alternatif jawaban yang diberi nilai. Nilai skor terbesar adalah 93,

sedangkan skor terendah adalah 6569. Untuk menentukan interval setiap kategori

(3 kelas), maka dilakukan perhitungan berikut:

93 56
12,33

3
c


 

Dengan demikian, maka interval skor untuk menentukan masing-masing

kategori kredibilitas trainer adalah sebagai berikut:

Jumlah skor 56 – 68,32 : Kurang

Jumlah skor 68,33– 80,66 : Cukup

Jumlah skor 80,67 – 93 : Baik

nX

1X
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Tabel 4. Kredibilitas Trainer

Variabel Kategori Frekuensi Persentase

Kredibilitas Trainer

Baik 9 9,68%

Cukup 45 48,39%

Kurang 39 41,94%

Total 93 100%

Dari tabel diatas adalah tanggapan responden tentang kredibilitas

trainer. Mayoritas responden sebanyak 45 orang atau 48,39% termasuk dalam

ketegori cukup, dan paling sedikit sebanyak 9 orang atau 9,68% termasuk

dalam ketegori baik.

Sub variabel Keahlian terdiri atas 6 pertanyaan. Setiap pertanyaan terdiri

atas 5 alternatif jawaban yang diberi nilai. Nilai skor terbesar adalah 30,

sedangkan skor terendah adalah 19. Untuk menentukan interval setiap kategori (3

kelas), maka dilakukan perhitungan berikut:

30 19
3,667

3
c


 

Dengan demikian, maka interval skor untuk menentukan masing-masing

kategori Keahlian adalah sebagai berikut:

Jumlah skor 19 – 22,66 : Rendah

Jumlah skor 22,67 – 26,32 : Sedang

Jumlah skor 26,33 – 30 : Tinggi

Tabel 5. Keahlian

Sub Variabel Kategori Frekuensi Persentase

Keahlian

Tinggi 10 10,75%

Sedang 55 59,14%

Rendah 28 30,11%

Total 93 100%
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Dari tabel diatas adalah tanggapan responden tentang Keahlian. Mayoritas

responden sebanyak 55 orang atau 59,14% termasuk dalam ketegori sedang, dan

paling sedikit sebanyak 10 orang atau 10,75% termasuk dalam ketegori tinggi.

Sub variabel Kepercayaan terdiri atas 8 pertanyaan. Setiap pertanyaan

terdiri atas 5 alternatif jawaban yang diberi nilai. Nilai skor terbesar adalah 40,

sedangkan skor terendah adalah 15. Untuk menentukan interval setiap kategori (3

kelas), maka dilakukan perhitungan berikut:

40 15
8,33

3
c


 

Dengan demikian, maka interval skor untuk menentukan masing-masing

kategori Kepercayaan adalah sebagai berikut:

Jumlah skor 15 – 23,32 : Rendah

Jumlah skor 23,33 – 31,60 : Sedang

Jumlah skor 31,67 - 40 : Tinggi

Tabel 6. Kepercayaan

Sub Variabel Kategori Frekuensi Persentase

Kepercayaan

Tinggi 9 9,68%

Sedang 28 30,11%

Rendah 56 60,22%

Total 93 100%

Dari tabel diatas adalah tanggapan responden tentang Kepercayaan.

Mayoritas responden sebanyak 56 orang atau 60,22% termasuk dalam ketegori

rendah, dan paling sedikit sebanyak 9 orang atau 9,68% termasuk dalam ketegori

tinggi.
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Sub variabel Daya Tarik terdiri atas 6 pertanyaan. Setiap pertanyaan

terdiri atas 5 alternatif jawaban yang diberi nilai. Nilai skor terbesar adalah 28,

sedangkan skor terendah adalah 13. Untuk menentukan interval setiap kategori (3

kelas), maka dilakukan perhitungan berikut:

28 13
5

3
c


 

Dengan demikian, maka interval skor untuk menentukan masing-masing

kategori Daya Tarik adalah sebagai berikut:

Jumlah skor 13 - 17,99 : Kurang

Jumlah skor 18 – 22,99 : Cukup

Jumlah skor 23 – 28 : Baik

Tabel 7. Daya Tarik

Sub Variabel Kategori Frekuensi Persentase

Daya Tarik

Baik 58 62,37%

Cukup 29 31,18%

Kurang 6 6,45%

Total 93 100%

Dari tabel diatas adalah tanggapan responden tentang Daya Tarik.

Mayoritas responden sebanyak 58 orang atau 62,37% termasuk dalam ketegori

baik, dan paling sedikit sebanyak 6 orang atau 6,45% termasuk dalam ketegori

kurang.

Kemudian Variabel Kinerja Karyawan berupa rata-rata nilai. Nilai skor

terbesar adalah 62, sedangkan skor terendah adalah 35. Untuk menentukan

interval setiap kategori (3 kelas), maka dilakukan perhitungan berikut:
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62 35
9

3
c


 

Dengan demikian, maka interval skor untuk menentukan masing-masing

kategori Kinerja Karyawan adalah sebagai berikut:

Jumlah skor 35 – 43,99 : Kurang

Jumlah skor 44 – 52,99 : Cukup

Jumlah skor 53 – 62 : Baik

Tabel 8. Kinerja Karyawan

Variabel Kategori Frekuensi Persentase

Kinerja Karyawan

Baik 6 6,45%

Cukup 45 48,39%

Kurang 42 45,16%

Total 93 100%

Dari tabel diatas adalah tanggapan responden tentang Kinerja Karyawan.

Mayoritas responden sebanyak 45 orang atau 48,39% termasuk dalam ketegori

cukup, dan paling sedikit sebanyak 6 orang atau 6,45% termasuk dalam ketegori

baik.

Untuk memperoleh koefisien jalur, pertama-tama peneliti mencari

koefisien korelasi di antara variabel bebas. Dari hasil pengolahan data diperoleh

matriks korelasi antar variabel bebas (X) seperti di bawah ini:

Nilai korelasi antar variabel di atas kemudian dicari invers-nya, dan

diperoleh hasil sebagai berikut:

X1 X2 X3

X1 1,000 0,225 0,013

R = X2 0,225 1,000 -0,078
X3 0,013 -0,078 1,000
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Selanjutnya dicari matriks korelasi antara variabel bebas X dengan Y:

Untuk memperoleh koefisien jalur, maka matriks invers korelasi dikalikan

dengan matriks korelasi antar variabel bebas X dengan variabel terikat Y, sebagai

berikut:

Setelah koefisien jalur diperoleh, maka besar pengaruh Keahlian (X1),

Kepercayaan (X2) dan Daya Tarik (X3) secara bersama-sama terhadap Kinerja

Karyawan (Y) dapat ditentukan dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap

matriks korelasi antara variabel sebab X dengan variabel akibat Y.

= 0,237 = 23,73%

Sedangkan besar koefisien jalur untuk faktor lain yang tidak masuk dalam

spesifikasi adalah:

Pyε = 1 0,237 0,873 

X1 X2 X3

X1 1,054 -0,239 -0,033

R
-1

= X2 -0,239 1,061 0,086
X3 -0,033 0,086 1,007

Y
X1 0,201

Ryx = X2 0,471
X3 -0,113

PYX1 1,054 -0,239 -0,033 0,201

PYX2 = -0,239 1,061 0,086 X 0,471
PYX3 -0,033 0,086 1,007 -0,113

PYX1 0,103

PYX2 = 0,441
PYX3 -0,080

0,201

R
2

Y(X1X2X3) = 0,103 0,441 -0,080 X 0,471
-0,113



20

Atau, jika dalam presentase, besarnya pengaruh dari variabel lain

yang tidak diamati adalah sebesar 100%- 23,73% = 76,27%.

Kemudian diadakan Uji Simultan dan akan dijelaskan sebagai berikut :

H0 = PYX1 = PYX2 = PYX3 = 0

H1 = sekurang-kurangnya ada sebuah PYxi ≠ 0, i = 1,2,3 

Uji statistik yang digunakan adalah:
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Uji statistik di atas mengikuti distribusi F-Snodecor dengan α = 

5%, derajat kebebasan db1 = 3, dan db2 = 93-3-1 = 89, diperoleh F tabel =

2,707. Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa F hitung > F tabel (9,228 >

2,707) sehingga sesuai dengan kriteria uji simultan adalah tolak H0, artinya

variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

variabel kinerja karyawan. Setelah melakukan uji simultan dengan hasil

yang signifikan, maka selanjutnya dilakukan uji parsial untuk melihat

variabel bebas mana saja yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Untuk pegujian ini digunakan uji t, yang diperoleh hasil sebagai berikut:

:

Tabel 9. Pengujian hipotesis parsial dengan menggunakan uji-t
Koefisien Jalur t-hitung t-tabel Kesimpulan
PYX1 = 0,103 1,079 -1,987 dan 1,987 Ho Diterima
PYX2 = 0,441 4,628 -1,987 dan 1,987 Ho Ditolak
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PYX3 = -0,080 -0,864 -1,987 dan 1,987 Ho Diterima

 Keahlian (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan,

dimana -t tabel (-1,987) < t hitung (1,079) < t tabel (1,987).

 Kepercayaan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan,

dimana t hitung (4,628) > t tabel (1,987).

 Daya Tarik (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan,

dimana t hitung -t tabel (-1,987) < t hitung (-0,864) < t tabel (1,987).

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu terdapat

pengaruh antara Keahlian (X1), Kepercayaan (X2) dan Daya Tarik (X3)

secara bersama-sama terhadap Kinerja Karyawan (Y). Untuk melihat lebih

jauh tentang besar pengaruh langsung dan tidak langsung dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga secara statistik

dinyatakan tidak berpengaruh, berikut disajikan rincian pengaruh langsung

dan tidak langsungnya.

Tabel. 10. Dekomposisi pengaruh langsung dan tidak langsung

Variabel
Koefisien

Jalur
Pengaruh
Langsung

Pengaruh tidak
langsung (melalui),

dalam %

Pengaruh
Tidak

Langsung (%)

Total
Pengaruh (%)

X1 X2 X3
X1 0,103 1,05 - -1,91 -1,24 -3,15 -2,10

X2 0,441 19,46
-

1,91 - 20,44 18,53 37,99

X3 -0,080 0,64
-

1,24 20,44 - 19,20 19,85
Total Pengaruh 55,74

 Keahlian (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan

sebagaimana telah di sajikan pada uji-t dengan total pengaruh hanya sebesar

-2,10%, terdiri atas pengaruh langsung sebesar 1,05% dan pengaruh tidak

langsung sebesar -3,15%.
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 Kepercayaan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan

sebagaimana telah di sajikan pada uji-t dengan total pengaruh sebesar

37,99%, terdiri atas pengaruh langsung sebesar 19,46% dan pengaruh tidak

langsung sebesar 18,53%.

 Daya Tarik (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan

sebagaimana telah di sajikan pada uji-t dengan total pengaruh sebesar

19,85%, terdiri atas pengaruh langsung sebesar 0,64% dan pengaruh tidak

langsung sebesar 19,20%.

Berdasarkan hasil uji secara individu (uji t) di atas menunjukkan

bahwa hanya 1 dari 3 variabel bebas yang mempengaruhi kinerja karyawan

secara signifikan, yakni Kepercayaan (X2) dengan total pengaruh sebesar

37,99%. Dari ketiga variabel tersebut, variabel X2 memberikan pengaruh

terbesar. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan yakni

Keahlian (X1) dengan total pengaruh hanya sebesar -2,99% dan daya tarik

(X3) dengan total pengaruh hanya sebesar 19,85%.

Dengan demikian, secara keseluruhan ketiga variabel bebas

memberikan kontribusi pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 55,74%

dengan pengaruh terbesar diberikan oleh variabel kepercayaan. Sedangkan

sisa 44,26% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak

diteliti.

D. Simpulan dan Saran

Secara keseluruhan kredibilitas trainer telah mempengaruhi kinerja

karyawan dengan cukup baik, terbukti dari hasil penelitian ini yang menunjukan



23

hasil signifikan. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan trainer IPN, perubahan

di aspek keahlian mendapat apresiasi yang paling positif dan signifikan dari para

karyawan mekanik alat berat yang mengikuti pelatihan. Artinya, mereka

merasakan perubahan yang semakin baik dari kinerjanya.

Selain itu, aspek kepercayaan mendapat respon yang sangat tinggi dalam

mempengaruhi kinerja karyawan. Para karyawan peserta pelatihan juga

mengapresiasikan daya tarik trainer tersebut dengan respon yang positif. Pada

aspek keahlian, mampu memberikan respon yang positif meskipun tidak

signifikan. Daya tarik trainer merupakan aspek yang terakhir dan yang sedang

dalam memberikan kontribusi terhadap kinerja karyawan , namun aspek ini juga

cukup memberikan respon yang positif dari karyawan peserta pelatihan mekanik

alat berat.

Sebagai saran untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti masalah yang

sama dengan penelitian ini, agar mengangkat beberapa aspek lain yang relevan

sehubungan dengan kredibilitas trainer dan kinerja karyawan. Selain itu peneliti

selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda dalam

melakukan penelitian dengan masalah yang sama untuk memberikan hasil yang

lebih komperhensif.
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