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ABSTRACT 

THE EFFECT OF TRAINING AND WORKING MOTIVATION THROUGHT 
EMPLOYEE PERFORMANCE WITH POS (PERCEIVED ORGANIZATIONAL 

SUPPORT) AS MODERATOR VARIABLE 
(The Study of PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barut dan Bunten, Tbk.) 

Donny Suryo Purnomo 
Suryo purnomo@yahoo.com 

Graduate Studies Program 
Universitas Terbuka 

The purpose of this study to determine the effect of training and working motivation 
through! employee performance with POS (Perceived Organizational Support as moderator 
variable. This research is expected to improve the performance of PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Baral dan Banten Tbk employee. This study used descriptive and quantitative 
analysis. The population in the study were bank BJB employee as teller and customer 
service. The sample in the study were bank BJB employee as teller and customer service at 
Cibinong branch and Bogor branch. The technique of collecting data using primary and 
secondary data. Techniques using multiple linear regression analysis and interaction test 
or Moderated Regreesion Analysis (MRA). The results showed that training and working 
motivation have an influence on employee performance with POS (Perceived 
Organizational Support as moderator variable. Based on the results of the t test (partial), F 
test (simultaneous), and interaction test showed that training and working motivation have 
a significat and positive effect on employee performance with POS (Perceived 
Organizational Support as moderator variable. 

Keywords: Training, Working Motivation, Employee Performance, POS (Perceived 
Organizational Support) 
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ABSTRAK 

PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIV ASI KERJA TERHADAP KINERJA 
KARY AW AN DENGAN POS (PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUP PO Rn 

SEBA GAi V ARIABEL MOD ERA TOR 
(Studi pada PT. Bank Pembangnnan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.) 

Donny Suryo Purnomo 
Suryo pumomo@yahoo.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan dengan POS (Perceived Organizational Support) sebagai 
variabel moderator. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Baral dan Banten Tbk. Penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif dan kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh karyawan 
bank BJB bagian Teller dan Customer Service. Sampel dalam penelitian adalah karyawan 
bank BJB bagian Teller dan Customer Service di bank BJB Cabang Cibinong dan bank BJB 
Cabang Bogor. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. 
Teknik analisis menggunakan regresi linear berganda dan uji interaksi atau Moderated 
Regreesion Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan motivasi 
kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan dengan dimoderasi oleh POS 
(Perceived Organizational Support) Berdasarkan hasil uji t (parsial), uji F (simultan), dan 
uji interaksi menunjukan bahwa pelatihan dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan dimoderasi oleh POS (Perceived 
Organizational Support). 

Kata Kunci: Pelatihan, Motivasi Kerja, Kinerja Karyawan, POS (Perceived 
Organizational Support) 

II 
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BAB IV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Perusahaan dan Perkembangannya 

Pendirian bank BJB dilatarbelakangi oleh Pcraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 33 Tahun 1960 Tcntang Penentuan Pcrusahaan di 

Indonesia Milik Belanda yang Dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik 

Belanda yang dinasionalisasi dan bcrkedudukan di Bandung adalah NV Denis 

(De Erste Nederlansche Jndische Shareholding) dimana scbelumnya 

perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 1960 Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar No. 152 Tanggal 21 Maret 

1961 dan dikukuhka11 dengan Surat Keputusan Gubcmur Provinsi Jawa Barat 

No. 7 /GKDH/BPD/61 Tanggal 20 Mei 1961 maka didirikanlah PD Bank Karya 

Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari kas daerah 

sebesar Rp 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah). 

PD Bank Karya Pe1nbangunan Dacrah Jawa Barat kemudian diubah 

mcnjadi Bank Pembangunan Dacrah Jawa Barat bcrdasarkan Peraturan Daerah 

Provins] Jawa Barat No. l/DP-040/PD/l 978 Tanggal 27 Juni 1978. Pada tahun 

1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi 

Bank U1nu1n Dcvisa berdasarkan Surat Kcputusan Direksi Bank Indonesia No. 

25/84/KEP/DIR Tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Pcrda No. 11 

Tahun 1995 n1e1npunyai sebuta11 Bank Jabar. 
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Bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Pcrusahaan Daerah (PD) 

mcnjadi Perseroan Terbatas (Pl') berdasarkan Perda No. 22 Tahun 1998 dan 

Akta Pcndirian No. 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perubahan No. 8 

Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Mcnteri Kehakiman RI 

Tanggal 16 April 1999. Hal ini dilakukan agar dapat mengikuti perkembangan 

perekonomian dan perbankan pada saat itu. 

Berdasarkan izin Bank Indonesia No. 2/18/DpG/DPIP Tanggal 12 

April 2000 dan untuk memenuhi permintaan akan jasa layanan perbankan yang 

perbankan syariah, maka Bank Jabar menjadi Bank Petnbangunan Daerah 

pertama di Indonesia yang 1nembcrikan layanan perbankan (iengan sistem 

konvensional dan syariah (dual banking sy·stem) pada tanggal 15 April 2000. 

Berdasarkan hasil Rapat Umu1n Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tanggal 3 Juli 2007 di Bogor, maka 

nama perseroan berubah rnenja<li PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten dcngan sebutan (call nan1c) Bank Jabar Banten. 

Perseroan melakukan perubahan logo dan call name menjadi bank 

BJB berdasarkan hasil Rapat Umun1 Pcmegang Saham Luar Biasa (RU PS-LB) 

PT. Bank Pembangunan Daerah Ja\Va Barat & Banten No. 26 Tanggal 21 April 

20 l 0 dan surat Bank Indonesia. 

Pemlsahan (spin o.ff) unit usaha syariah mcnjadi anak perusahaan yang 

berdiri sendiri dengan nama .. Hank Jabar Ilanten Syariah" n1ulai dilakukan 

pada tahun 20 I 0. Bank BJB mcrupakan bank pembangunan dacrah pertamanya 

yang mencatatkan saham perdananya (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pa<la tanggal 8 Juli 20 IO dengan harga pcnawaran sebesar Rp 600,- (enatn rat us 
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rupiah) setiap lcmbar saharn dimana dana yang diperolch dari basil penawaran 

umu1n tersebut digunakan untuk pcn&ruatan modal perusahaan dalam rangka 

mendukung ckspansi kredit atau pinjaman terutama sektor usaha mikro, 

perluasan jaringan, dan pengcmbangan teknologi informasi. 

2. Visi dan Misi bank BJB 

Visi 

"Menjadi 10 Bank l'erbesar dan Berkinerja Baik di Indonesia" 

Misi 

• Penggerak dan pendorong laju perckcono111ian daerah 

• Melaksanakan penyimpanan uang daerah 

• Salah satu sumber pendapatan ash dacrah 

3. Ruang Lingkup Kegiatan Usaha 

Kegiatan usaha yang dilakukan bank BJB 1neliputi berbagai produk 

simpanan, produk pinjaman, serta bcrbagai \ayanan perbankan scbagai berikut: 

I) Produk Simpanan (Tabungan) 

Produk simpanan (tabungan) yang dimiliki bank BJB antara lain 

Tandamata, Tandamata Bcrjangka, Tandamata Bisnis, 'fandamata Gold, 

Tanda1nata Pumabakti, Tandamata Dollar, Tandamata MyFirst, Simpeda, 

dan TabunganKu. 

2) Produk Si1npanan (Deposito) 

Produk simpanan (dcposito) yang di1niliki bank BJB antara lain Deposito 

Berjangka, Dcposito Suka-Suka, dan Dcposito Valas. 
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3) Produk Sirnpanan (Giro) 

Produk simpanan (giro) yang dimiliki bank BJB terdiri dari BJB Giro 

(rekening transaksi 1ncnggunakan eek dan bilyet giro) dan BJB Giro Valas 

(rckening transaksi dengan eek dan bilyet giro menggunakan beberapa 

pilihan mata uang asing seperti USO, SGD, CNY, EUR, JPY, dan AUD). 

4) Produk Pinjaman (Kredit) 

Produk pinja1nan (kredit) yang dimiliki bank BJB antara lain Kredit Guna 

Bhakti, BJB KPR, Kredit Pra Puma Bhakti, Back To Back, BJB Krcdit 

Mikro Utama, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Investasi Umum, Kredit Modal 

Kerja, dan sebagainya. 

5) Layanan Perbankan Lainnya 

Layanan perbankan lainnya yang ditniliki bank BJB antara lain 

Bancassurance, reksadana, Dana Pcnsiun Lcmbaga Keuangan atau DPLK, 

BJB BiSA, custody ba11k BJB, remittance atau jasa layanan kirirnan uang 

dala1n valuta asing antar bank dalam suatu negara maupun dengan bank di 

negara lain atas permintaan dan untuk kepentingan nasabah, cash 

rnanage1ncnt service, layanan Western Union, hospital guarantee, dan 

layanan perbankan Jainnya. 

4. Jenis-jcnis Pelatihan Karyawan Bagia11 Te/lei' dan Cu!>:tonJel' Service 

Dalam mcndukung usaha bank yang sangat ketat dan berkembang saat 

ini, bank BJB dituntut untuk dapat melakukan pengembangan sumber daya 

1nanusia, yaitu dcngan 1nc1nberikan pelatihan sccara berkesinambu11gan sesuai 

dengan kebutuhan pcrbankan. 
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Pelaksanaan pe\atihan bertujuan untuk 1nemenuhi kebutuhan 

pcrusahaan saat ini maupun di masa n1endatang, meningkatkan pengctahuan, 

keterampilan dan sikap karyawan, sehingga dapat meningkatkan efi.siensi dan 

efektivitas kerja. 

Jcnis-jenis pelatihan bagi karyawan bank BJB terdiri dari pelatihan 

fokus bisnis, restrukturisasi SOM, pelatihan teknis, pelatihan manajcrial, 

pcndidikan, dan pengcmbangan individu. Akan tetapi, pcnelitian ini hanya 

akan mencliti pelatihan teknis karyawan bagian teller dan customer service 

seperti yang telah dibahas dalarn pembatasan masalah di awal penulisan ini. 

Pada umu1nnya, pelatihan teknis ditujukan untuk karyawan yang barn diangkat 

menjadi karyawan bank BJB atau sebagai penyegaran bagi karyawan yang 

mendapatkan nilai kurang memuaskan dalam hal teknis pekerjaan. Pelatihan 

teknis bagi karyawan bagian teller dan customer service bank BJB adalah 

sebagai berikut: 

1. Akuntansi Bank Dasar 

Pclatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai 

teknis prosedural dalam melaksanakan proses akuntansi transaksi-transaksi 

yang lebih beraga1n, 1nenyusun laporan keuangan, dan memahami hal-hal 

yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi bank. 

2. Selling Skills.fOr Telfer and (,'ustomer Service 

Pclatihan ini bertujuan untuk me1nberikan pengetahuan 1nengenai 

kemampuan mcnawarkan produk-produk bank BJB kepada nasabahnya. 
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3. Pelatihan Sen1fcc Excellence 

Pelatihan ini bertujuan untuk me11ya1nakan perseps1 1nengena1 

standar pelayanan yang ada di bank BJB. 

4. Building fJro_fessionalfor Teller 

Pelatihan ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan 

1nenjalankan aplikasi baru Dana Pensiun Lembaga Kcuangan (DPLK) serta 

produk pcrbankan terbaru. 

5. (,'ustomer Service Banking Program 

Pelatihan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami JUnding 

product serta pengaplikasian "tt<'Ch autodebet system. 

6. Pclatihan Product Deve!opn1ent 

J>eJatihan ini bertujuan untuk memberikan infonnasi mengenai 

features serta kelebihan dan kekurangan produk-produkbank BJB, sehingga 

diharapkan karyawan bagian teller dan customer service mcmiliki 

kcmampuan untuk tnenjelaskan produk-produk terscbut kepada nasabah. 

B. Karaktcristik Responden 

I)cnyajian data mengcnai karakteristik responden untuk memberikan 

garnbaran tcntang keadaan diri respondcn dengan hasil kuesioner sebagai bcrikut: 
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'I'abel 4.1 Deskripsi Karakteristik Rcsponden 

DESKRIPSI RESPONDEN JUMLAH % 

Pria 25 21% 
Jenis Ke lam in -~~ -----: 

92 79% 
------~---

93 80% 
···············!·--- .. .. 

' 24 20% 
------------

23 20% 
·······+···· 

94 80% 

--------------·····\·'!!-~--~-i-~~---··--------
u,;a - r~;::_---:_:::_:~_----__ ···_···~·+.··· 

Pendidikan .?.~!.~-~-~-~-r-~_!.~.~---
,Sl/Sederajat ! 

42 36% 

75 64% 
•••••••• h ••• 

-------··t~·-~--~~-~~-~--- ····+··· 
Masa Kerja L--·------~---.......... ___ J~ .. -5 tahun 

Sumbcr: Data bank BJB. diolah 

I. Deskripsi Jenis Kela1nin Responden 

Respo11den wanita dalam penelitian ini jumlahnya lebih banyak 

dibandingkan responden pria. Kondisi ini tcrkait dengan bidang pekerjaan yang 

ditangani di1nana karyawan wanita lebih do1ninan pada jenis-jenis pekerjaan 

yang nicmhutuhkan ketclitian dan keakuratan serta keramahan dalam melayani 

nasabah. Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa karyawan yang berjenis 

kelamin pria scbanyak 25 orang dengan tingkat prosentase scbesar 21 o/o dan 

karyawan berjenis kela1nin wanita sebanyak 92 orang dcngan tingkat prosentase 

scbcsar 79o/o. 

2. Deskripsi Usia llesponden 

Dari hasil kucsioner yang discbarkan didapatkan bahwa sebagian besar 

karyawan bagian teller dan customer service berusia 20 - 30 tahun sebanyak 93 

orang dengan tingkat proscntase sehesar 80o/o dan karyawan yang berusia 31 -

35 tahun sebanyak 24 rcspondcn dengan tingkat prosentase sebesar 20%. Dalam 

43747

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



100 

kuesioner ini tidak terdapat respo11den yang masuk ke dalam dua kelas lainnya 

yaitu berusia 36 - 40 tahun maupun di atas 40 tahun dikarcnakan karyawan 

bagian teller dan customer sen,ice di bank BJB dibatasi sampai dcngan 

karyawan yang berusia 36 tahun. 

3. Deskripsi Pendidikan Respo11den 

Berdasarkan pendidikan responden yang memiliki pendidikan 

03/Sederajat dalam penelitian ini adalah sebanyak 23 orang dengan tingkat 

prosentase scbesar 20o/o dan karyawan yang memiliki pendidikan S 1 /Sederajat 

scbanyak 94 orang (80o/o). Dalarn kuesioner ini tidak terdapat responden yang 

1nasuk ke dalam dua kclas lainnya yaitu jenjang pendidikan SMA/SMEA 

maupun S2/Scderajat dikarenakan persyaratan minimal untuk menjadi karyawan 

karyawan bagian teller dan customer service di bank BJB adalah memiliki 

pendidikan 03/Sederajat. 

4. Dcskripsi Masa Kerja Respondcn 

Bcrdasarkan 1nasa kerja, scbagian besar responden 1nenyatakan telah 

hekerja di bank BJB sebagai karyawan bagian teller dan customer service kurang 

dari I tahun sebanyak 42 orang dcngan prosentase sebcsar 36o/o dan karyawan 

yang 1ncn1iliki tnasa kcrja antara 1 - 5 tahun sebanyak 75 orang dengan tingkat 

proscntasc scbcsar 64%. Dengan dcmikian ada kcmungkinan karyawan bagian 

teller dan customer service di bank BJB merupakan karyawan yang 

berpengalaman mengingat sebagian besar karyawan me1niliki 1nasa kerja antara 

1 - 5 tahun. 
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C. Dcskripsi 'fanggapan Responden 

Responden dalam pcnclitian ini diminta untuk mengisi 31 pertanyaan yang 

terdiri atas enarn item pertanyaan untuk variabel pclatihan, lima ite111 pertanyaan 

untuk variabel motivasi, cnam ite1n pertanyaan untuk variabel kinerja, dan 14 item 

pertanyaan untuk variabel POS (Perceived Organizational Support). Setiap 

pcrtanyaan mcmiliki alternatif jawaban dengan skor I (sangat tidak setuju) sampai 

dengan skor 5 (sangat setuju). Berikut ini akan disajikan deskripsi tanggapan 

responden dari penyebaran kuesioner sebagai bcrikut: 

I. Variabel Pelatihan 

'l'abel 4.2 Distribusi Frekuensi Variabel Pelatihan 
__________ .. __ __ ,, -~ .. --.-- -

Skor (Nilai} 

SS (5) 5(4) RG(3) 

14 69 " 

lndikator " TS (2) STS (1) 

3 0 11' 

mean I 
--t----,-.8-;;"'i --------

lnstruktur 

Peserta 10 59 " ' 0 11' 3.64 
----+--- ---i-----ic------

Mater I ' 64 40 6 0 11' 

Metode ' '' 39 4 0 11, 
---- ... --- -

Tujuan Pelatihan 11 79 24 3 0 11, 3.84 
---- f-.----- --- r------- ------~ -

Sa~aran 8 77 28 4 0 11, 3.76 
------ ~-----

RATA - RATA VAR/ABEL PELATIHAN -3.7~J 

Bcrdasarkan Tab el 4.2 diperoleh jawaban kuesioner yang berasal <lari 

117 respon<lcn dcngan distribusi frekuensi variabcl pclatihan untuk kecnam 

pertanyaan tidak men ya tu pada satu jawaban dan sangat bcrvariatit: Pcn1yataan 

yang terkait dengan variabcl pelatihan diperoleh skor rata-rata sebesar 3, 72 dan 

1ncnandakan variabel pelatihan berada pada tingkat yang cukup baik. Dengan 

den1ikian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan pada bank BJB tergolong pada 

43747

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



102 

tingkatan sedang yang n1enandakan terdapatnya indikator pada variabel 

pelatihan yang bcrada di bawah rata-rata indikator variabcl pclatihan secara 

keseluruhan. Hal ini dapat dijadikan pertanda yang harus diperhatikan oleh 

manaJemcn, khususnya pada indikator materi pclatihan dima11a 1ncnurut 

rcspondcn materi pelatihan kurang sesuai dengan kebutuhan kerja karyawan. 

Materi pelatihan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan kerja 

karyawan yang mengikuti pelatihan dan selalui dipcrbahari dengan kondisi 

atau situasi yang terjadi saat ini agar peserta pelatihan dapat mcmanfaatkan 

pelatihan yang dilakukan dengan baik dan be11nanfaat untuk 111eningkatkan 

ketera1npilan dan keahlian dalam melakukan pckcrjaan sehari-hari. 

2. Variahcl Motivasi 

Tabel 4.3 Distribusi Frekucnsi Variabel Motivasi 

Skor (Nilai) 
- -- ------ -- l 

lndikator mean 
S(4) TS (2) STS (1) 

-~1-~-~ 
SS (5) 

----------

3.93 

" '° " ' 3.93 

Kebutuhan SosLol " " " ' 3.89 
l----- --- ------- l------

Kebutuhan Penghargaan Diri n " " ' 4.00 
----

Kebutuhan Aktualisasi D1ri " 
,, 

" ' J.99 
-~----- --

RATA - RATA VARJABEL MOTJVASJ KERJA 3.95 

Berdasarkan Tabel 4.3 diperolehja\vaban kucsioncr yang hcrasal dari 

117 respondcn dcngan distrihusi frekuensi variabcl motivasi untuk kelima 

pertanyaan tidak mcnyatu pada satujawaban dan sangat bcrvariatif. Pcmyataan 

yang terkait dengan variabcl 1notivasi diperoleh skor rata-rata scbesar 3,95 dan 
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menandakan variabel 1notivasi berada pada tingkat yang cukup baik. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 1notivasi yang dimiliki olch karyawan 

bank BJB tergolong pada tingkatan sedm1g yang 1ncnandakan terdapatnya 

indikator pada variabel rnotivasi yang berada di bawah rata-rata indikator 

variabel 1notivasi secara keseluruhan. Nilai rata-rata terendah pada variabel 

niotivasi terdapat pada indikator kebutuhan sosial di1nana 1nenurut respo11den 

pe1nberian motivasi akan kebutuhan sosial belum berjalan dengan baik saat ini. 

Kebutuhan sosial yang belum bcrjalan dcngan baik saat ini pcrlu 

dilakukan evaluasi kembali olch 1nanajeme11 apakah organ1sas1 atau 

pcrusahaan yang memberikan beban dan tanggung jawab pekcrjaan n1elcbihi 

ke1nampuan yang di1niliki karyawan dan atau bahkan karyawan itu scndiri 

yang turut andil tidak dapat menyclesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga 

kcbutuhan sosialisasi dengan lingkungan tnasyarakat menjadi bcrkurang. 

3. Variabcl Kinerja 

Skor (Nitai) 
lndikiltor " SS (5) S (4) RG (3) TS (2) STS (1) i ----------- ________ _,__ ____ ,_ ----+---+---·-·--- ---- -1----- ··--

" KuJlit~s 0 

I --1 
~mean 

3.80 

3.82 
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Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh jawaban kuesioncr yang berasal dari 

117 responden dengan distribusi frekuensi variabel kinerja untuk keena1n 

pertanyaan tidak menyatu pada satu jaw a ban dan sangat bervariatif. Pemyataan 

yang terkait dengan variabel kinerja diperolel1 skor rata-rata scbesar 3,73 dan 

1nenandakan variabel kinerja berada pada tingkat yang cukup haik. Dcngan 

demikian, dapat disi1npulkan bahwa kinerja yang dimiliki tergolong pada 

tingkatan sedang yang menandakan terdapatnya indikator pada var1abel kinerja 

yang berada di bawah rata-rata indikator variabel kinerja secara keseluruhan. 

Nilai rata-rata tcrendah pada variabel kinerja terdapat pada indikator \Vaktu 

dimana menurut responden pcnyelesaian suatu pekcrjaan masih 1nelewati batas 

waktu yang telah ditentukan dan belum berjalan dcngan baik saat ini. 

Penyelesaian pekerjaan dalam batas waktu tertentu belum berjalan 

dengan baik saat ini perlu dilakukan evaluasi kembali oleh 1nanaje1nen apakah 

pembcrian target waktu dari organisasi atau perusahaan dalam mcnyclcsaikan 

pekerjaan melebihi kemampuan yang dimiliki karyawan dan/atau karyawan itu 

sendiri yang tidak dapat mcngatur waktu dengan baik dalain mcnyelesaikan 

suatu pekerjaan. 

4. Variabel POS (Perceived Organizatio11al Support) 

Berdasarkan Tabcl 4.5 diperolehjawaban kucsioner yang berasal dari 

117 rcsponden dengan distribusi frekuensi variabel POS untuk kecn1pat belas 

pcrtanyaan tidak menyatu pada satu jawahan dan sangat bcrvariatif. Pernyataan 

yang tcrkait dengan variabel POS dipero\eh skor rata-rata sebesar 3,73 dan 

menandakan variabel POS berada pada tingkat yang 1,;ukup balk. Dengan 
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demikian, dapat disimpulkan bahwa karyawan merasakan dukungan organisasi 

atau perusahaan dalatn kategori sedang yang menandakan terdapatnya 

indikator pada variabel POS yang berada di hawah rata-rata i11dikator variabel 

POS secara keseluruhan. Nilai rata-rata terendah pada variabel POS terdapat 

pada indikator akurasi (kctepata11) dan penghargaan finansial. 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel POS 

(Perceived Organizational Support) 

b
~;,· 

r------

SS{S) 

" 
"''" [_~ S(4) RG(3) 

~+-

Skor (Nilai) 

TS {2) 

nsi 
------- ----------·· 

Minimalisasi Bias 

Akuras1 (Ketepatan) 
·-·---------- -- ··------------

Korek51 

Elis 

Komumkasi Supervisor den~an 
Ka~nwan 

Mutual Reword Theory (MRT) 

Kehadiran Emosi 

" 
59 

9 " ""·-

'° " - ---

" 
8 " 

n 
-

" 

0 i '" --

_____ , __ (_ m 

D 

" ' 

:J rn 

rn 

11 i' 

" ' -

" ' ~- ~-

" ' ------
;o ' 0 m 

33 ' 0 
t------~ '• t----

" ' 0 

I mean 

______ J 
380 

3.69 

3.65 

-- -3.~~-1 

-----~~.: .. i 
3.74 

3.80 

3.69 
r---------+----+----l---+-----j------ -----lr---" 
Penghargaan Finansial g " ' 3.65 
--- .,--

Penghargaan Interpersonal 10 39 4 0 rn 3.68 
--·- -r----· ·- - ----
Penghargaan Personal Growth 10 " " ' rn 3.82 

Kondisi Fisik Kerja 8 ' "' 3.74 I 
·-"---~ ---

rn 3.80 Kondisi Psikologis Kerja 12 71 33 
- - ---1--- --+-- - -- !--------

0 

m 3-68 ~- ___ l Kond1s1 Temperer Kerja 10 64 
f----------~-- .. --'-----------~---~-

RATA - RATA VAR/ABEL KINERJA 3.73 

Indikator akurasi (kctcpatan) me1niliki l1ubungan dengan pencapaian 

nilai indikator waktu dalam variabcl n1otivasi dimana mcnurut responden 

proscdur yang diterapkan oleh organisasi atau perusahaan bclum 1ne1niliki 

waktu yang akurat dalam menentukan penyelesaian tugas atau pekerjaan. 

Selain itu, pcnghargaan finansial yang dibc1ikan organisasi atau perusahaan 

incnurut respo11den belu111 dirasakan sccara n1aksin1al dengan kondisi 

43747

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



106 

perekenomian yang terjadi saat ini. Hal ini pcrlu dilakukan evaluasi kembali 

oleh manajemen agar dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan apabila 

organ1sas1 atau perusahaan senantiasa 1ne1nberikan dukungan dan 

memperhatikan POS kepada seluruh karyawan yang bekcrja dalam organisasi 

atau perusahaan tersebut. 

D. Basil Uji Kualitas Data 

1. Pengujian Validitas 

Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh n1ana ketepatan dan 

kecennatan kuesioncr dalam menjalankan fungsinya scbagai alat ukur. 

Instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang ingin diukur dan dapat tnengungkapkan data scrta variabel yang 

diteliti secara konsistcn. Validitas merupakan ukuran yang berhubungan 

dengan tingkat akurasi yang dicapai oleh sehuah indikator dalarn rncngukur 

atas apa yang seharusnya diukur yaitu untuk 1nenjamin bahwa kuesioner yang 

digunakan sesuai dcngan obyek yang akan diukur. 

Dalarn penelitian ini, uji validitas dilakukan dcngan mengkorelasi 

masing-masing pertanyaan atau pcmyataan dcngan jurnlah skor untuk masing

masing variabel. Dalam pengujian vali<litas, instrumcn <liuji dcngan 

inenghitung koefisicn korelasi antara skor ite1n dan skor totalnya dalarn taraf 

signifikansi 95°/o. Teknik yang digunakan untuk uji validitas ini rnenggunakan 

tcknik korelasi J)roduct Mon1ent (Pearson). Menurut Sugiyono (2014), item 

pemyataan dikatakan valid apabila korelasi (r) pada itctn pernyataan memiliki 

total nilai Jebih besar dari 0,3 (r > 0,3). 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas 

variabel lndika1:or 

lnstruktur 

Pesert .. 

Materi 
Pela ti han 

Metode 

hitung 

-
0.627 

0 '98 

0 .,, 
0 8'5 

cut off 

pai,.,t 

0_300 

0.300 

0.300 

0.300 

107 

Ketera,.,gan 

v .. lid 

v .. 11d 
------

Tujuan P,.latihan 0 808 0.300 Valld 

0.798 0-300 Viii id 
------- ------

Flsiologis d;on Kebutuhan F•s•k 0.688 0 300 v .. 11d 

K"'butuhan Kea.....,anan 0.766 0 300 Valid 
------- ···--·----- ----! 

Motivasl K.,rja Kebutuhan Sosial 0.720 0.300 Valid 

Kebutuhan P"'ngharg<,.•n o;,·1 0 754 0.300 Valid 

Kebutuhan Aktualisasi Dlr1 0 719 0.300 Valid 

0.614 0.300 Valid . 
Kuantitas 0.670 0.300 Valid 

-- --
Waktu 0.662 0.300 v .. 1,d 

Kin.,rja K.,rya'Wan 
Penekan.,n Blaya o.6a1 0.300 Valid 

Pengavvasan o_s53 o.300 v .. 1,d 
-- -- --- -------j 

PDS (P"""""''""'d 
Organization<> I 

Support) 

Sumber: data diolah 

Hubungan Antar Kacyavvam o.62a 0.300 Valid 

0.663 0.300 Valid 
<-------------------- t----1-------
Fairness 2 

----- ----- ---r--
Foirnes-> '3 

Fairness 4 

Falrn.,,ss 5 

Sup.,.rvisor Support 1 

Sup.,.rvisor Support 2 

Supervisor Support 3 

orgonizaUonal Reward,; and Jnh Conditions 1 

c---------·------
Organizational Rewards and Jub Conditions 2 

Organizational Rewards and Job conditions 3 
f------------
Organ•zotionai R"'wards and Joh Cand!t,ons 4 

Oruaniz:atlonal Re..:~rds "'_~~d JC>_!' __ ~nndlt•Ons_o_! 
O'!}anizatlona/ Rev.lords and Job Cund1t1ons & 

0.645 0.300 Valid 

0.631 0.300 v .. Hd 

0.727 0.300 

0.527 0.300 Valld 
I---- ' -- - -- ---

0.598 0.300 

0.663 0.300 Valid 

0.&45 0.300 v .. 11d 
--------- ·----1--

0.631 0.300 Valid 

0.727 0.300 Valid 
----- i-----------

0.527 0.300 v .. 11d 

0.598 o.3oo v .. 11d 

0.663 0.300 Va ltd 

0.300 Vo.l•d 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diatnbil kesi1npulan bahwa scluruh 

item indikator yang mengukur masing-mas1ng variabel menghasilkan angka 

koefisicn validitas lebih dari 0,30 (r > 0,30). Hal 1ni menandakan bahwa 

keseluruhan instru1nen pengumpulan data yang digltnakan dalam penelitian ini 

adalah valid dan dapat dipergunaan untuk analisa sclanjutnya. 
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2. Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kcandalan alat ukur dan 

mengctahui tingkat konsistensi alat ukur apabila digunakan untuk mengukur 

obyek yang sama lebih dari sekali. Uji rcliahilitas dapat diartikan pula sebagai 

tingkat kepercayaan tcrhadap basil suatu pengukuran. Pengukuran yang 

memiliki reliabilitas tinggi adalah yang inampu memberikan basil ukur yang 

terpercaya (reliabel). Metode yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah 

dengan melakukan korclasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor 

variabel dengan menggunakan uji statistik Alpha Cronbach. 

Apabila Alpha Cronbach > 0.60 maka rcliabilitas pertanyaan untuk 

mcngukur variabel tersebut tinggi atau dapat diterima. Instrumcn dikatakan 

reliabel apabila dapat digunakan untuk n1cngukur variabel berulangkali yang 

akan menghasilkan data yang sama atau hanya scdikit bervariasi. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Rcliabilitas 

Cronbach 
Variabcl Pcnelitian 

Alpha 
'-----------+---

Pelatihan 

Mo ti vasi Kerja 

Kincrja Karyawan 

POS (Perceivetl 

Organizational Support) 

Sun1h1.,•r: data diolah 

0, 745 

0,779 

0,707 

0,890 

-

" Nu111ber 

of Ite111s 
----- -
6 

' 

5 
-·-I 

! 6 

14 

" -

Kctcrangan 

Reliabel 

Reliabcl 

Reliabel 

Reliabel 

-

Bcrdasarkan hasil reliabilitas di atas, n1enu11jukan nilai koefisien 

Alpha dari scluruh ite1n pemyataan yang disajikan scbagai instrumen herada di 

atas cut of.value 2: 0,60 inenandakan seluruh itctn pemyataan yang disajikan 
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sebagai instrumen dapat dipercaya kehandalannya. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa scluruh butir (ite1n) pernyataan adalah rcliabel, sehingga kuesioner 

dapat dikatakan layak dan dipercaya sebagai instrumen untuk melakukan 

pengukuran setiap indikator variabel dan analis data selanjutnya. 

E. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Salah satu cara termudah untuk n1clihat normalitas residual adalah 

dengan melihat graflk histogram yang 1nernbandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendckati distribusi normal. Metode pengujian 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Sn1irnov 1nerupakan pengujian 

normalitas yang banyak digunakan karcna rnctodc ini memiliki kelebihan 

berupa bentuk uji yang sederhana dan tidak meni1nbulkan perbedaan perbedaan 

antara satu pengamat dengan pcnga1nat yang lain. Apabila basil Kolmogorov-

Smirnov > 0,05 maka hasil penelitian memiliki distribusi yang nonnal. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

-

' 
- ---- - ------, Kohnogorov- cut off 

' Variabel Penelitian i Keterangan 

j 
Smirnov point 
-----"-- -

Pelatihan 
' 

0,053 0,05 Nonna] 
---- r- - ---

Motivasi Kerja I 0,284 0,05 Normal 

Kinerja Karyawan 0,061 0,05 Normal 
---- ---- ~-·-

POS (Perceived Organizational 
0.074 0,05 Normal 

Support) 

Srnnber: data d1olah 
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Berdasarkan uji normalitas di atas menunjukan nilai Kolmogorov-

Smimov dari seluruh ite1n pcn1yataan yang disajikan sebagai instrumen bcrada 

di atas cut of value?: 0,05 menandakan scluruh ite1n pernyataan yang disajikan 

sebagai instru1nen terdistrihusi secara normal sehingga dapat dikatakan model 

regresi me1nenui asu1nsi nonnalitas. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinicritas bcrtujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bcbas (independent). Model regresi 

yang baik scharusnya tidak tcrjadi korelasi antara variabel indcpenden dan 

tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2013). Dalam tnenentukan apakah 

terdapat multikolinearitas dalam model regrcsi penelitian ini adalah dengan 

melihat nilai VIF (Variance ln_/lation Factor) dan tolerance. 

Tabet 4.9 Hasil Uji l\1ultikolinieritas dan Uji Heteroskcdastisitas 

----T 
Collinearity Statistics 

Model ----
Tolerance VIF Sig. 

Pelatihan 0.999 1.001 0.124 ____ _, 

------

Motivasi _Kerja 0.999 1.001 0.249 

Su111ber: daca diolah 

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa tidak ada variabel yang 

memiliki nilai VIF > 1 O dan tolerance yang lebih dari 0, 10 1naka dapat 
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disi1npulkan n1odel rcgresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala 

multikolinearitas antar variabcl bcbas dala1n model regresi. 

3. Uji Heteroskcdastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untt1k menguji apakah dalam model 

regret terjadi ketidaksa1naan variansi dan residual satu pcngamatan ke 

pengatnatan lainnya. Uji hctcroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui 

adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear 

dimana dalam n1odel rcgres1 harus dipenuhi syarat tidak adanya 

heterokedastisitas. 

Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

pelatihan sebesar 0, 124 dan signifikansi variabel motivasi kerja sebesar 0,249 

(hasil uji nilai signitikansi > 0,05) yang 1nenandakan tidak terjadi 

hcterokedastisitas dala1n model reb'I'esi yang digunaka11 dalam penelitian ini. 

I<". Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda 

Model persamaan regrcsi yang baik adalah 1nodel model yang memenuhi 

persyaratan asu1nsi klasik, antara lain seluruh data terdistribusi normal, model harus 

hebas dari gcjala multikolinieritas, dan terbebas dari hetcroskedastisitas. Dari 

analisis scbelumnya tclah terbukti bal1wa model persamaan yang diajukan dalan1 

pcnclitian ini telah men1enuhi persyaratan asumsi klasik sehingga model persamaan 

dalam penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis rce,rresi digunakan untuk menguji 

hipotesis tcntang pcngaruh variabel indcpcnden terdiri dari pelatihan (X1) dan 

rnotivasi kcrja (X2 ) terhadap kinerja karyawan (Y) bank BJB. 
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Tabcl 4.10 Hasil Analisis Regrcsi Linear Berganda 

Variabel Penelitian Coefisien (13) t hitung t sig 

Pelatihan (Xl) 0.148 1.802 0.047 

Motivasi Kerja {X2) 0.469 5.719 0.000 

Konsta nta 6.1891 N = 117 
1 - . -

R-Square 0.235! a= 0.05 
' .. 

R 0.485 

F hitung ' 17.539! 
' 1 - ---- - --

F sig a! 
' ' ------- -- -

Standar Eror 3.665: 

Sun1ber: dilUl diolah 

Bcrdasarkan hasil-hasil pcrhitungan seperti pada Tabcl 4.7 dapat 

dike1nukakan pcnjelasan sebagai betikut: 

1. Nilai uji f (F-sig 0,000 < 0,05) 1nenyatakan signifikan yang artinya bahwa secara 

bersan1a-sama variabel pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Nilai R (angka kocfisien korelasi) sebesar 0,485 menunjukan bahwa keeratan 

langsung antara pelatihan dan 1notivasi kerja terhadap kincrja karyawan adalah 

scbesar 48,5o/o. Hubungan ini sccara statistika tergolong cukup erat, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014) bahwa hubungan yang 

tergolong cukup crat berk1sar antara 0,40 - 0,599. 

3. Nilai R2 (R-Square) sebcsar 0,235 menunjukka11 bahwa besaran pcngaruh 

langsung pelatihan dan n1otivasi berpengaruh tcrhadap kinerja karyawan 

43747

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



113 

Model regrcsi yang dihasilkan sebagai model penjelas pelatihan dan 

motivasi kerja tcrhadap kinerja dapat dinyatakan scbagai berikut: 

Y ~ 6.189 + 0.148 x, + 0.469 X2 

Dimana: 

Y Kinerja karya\van 

X1 Pelatihan 

X2 Motivasi ke1:ja 

Dari persamaan regresi di atas, menunjukkan bahwa koefisien regresi 

memiliki nilai positif. Hal ini menunjukkan variabel-variabel bebas apabila 

ditingkatkan n1aka akan meni1nbulkan peningkatan pada variabel terikat yang 

artinya terdapat pengaruh positifdan signifikan antara pelatihan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

1. Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Hasil penelitian yang perlu diuji adalah pelatihan dan motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bank BJB. Berdasarkan uji 

F pada Tabcl 4.1 l 1nemiliki hasil uji si1nu!tan dengan menggunakan nilai Fn11ung 

sebesar 17.539 dan nilai Fsig sebesar 0,000 berarti nilai F~, 8 < 0.05. Hal ini 

1nenandakan s1.:cara kcscluruhan variabel pelatihan dan motivasi kerja 

berpcngaruh signlfikan terhadap kincrja karyawan bank BJB, maka hipotesis 

penelitian yang diajukan sebelu1nnya dapat terbukti karena terbukti 

kebenarannya. 
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2. Pcngujian Hipotesis Secara Parsial 

Setelah diketahui adanya pengaruh variabel independen dengan 

variabel dependen, maka sclanjutnya perlu diketahui apakah variabel 

independent secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependent atau tidak. Pengujian sccara parsial ini dilakukan dengan dua arah 

(2-tail) dengan tingkat keyakinan 95o/o dan dilakukan uji signifikansi pcngaruh 

hubungan variabcl independen secara individual terhadap variabel dcpenden. 

Adapun basil analisis pengujian hipotesis secara parsial yang diringkas seperti 

pada crabel 4.11 dapat diinterprctasikan sebagai berikut: 

a. Variabcl X 1 (Pclatihan) memiliki thitung sebcsar 1,802 dan nilai signifikan 

sebesar 0.047 pada tingkat signifikansi 0.05. Dapat disimpulkan bahwa 

0.047 < 0.05 1naka hipotesis (H1) yang berbunyi "Pelatihan berpengaruh 

posit if dan signifikan terhadap kinerja karyawan bank BJB." 

b. Variabcl X2 (Motivasi Kerja) memiliki hiitung sebcsar 5,719 dan nilai 

signifikan sebesar 0.000 pada tingkat signifikansi 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa 0.()00 < 0.05 maka hipotcsis (Hi) yang berbunyi "Motivasi Kerja 

bcrpcngaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan bank BJB.'' 

G. Uji lntcraksi atau Moderated Re1:res~·ion Analysis (MRA) 

Uji interaksi atau sering disebut Moderated Regression Analysis (MRA) 

merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalarn persamaan 

reb>resinya mcngandung unsur interaksi (pcrkalian dua atau lebih variabel 

independe11t). Dalam penelitian ini uji interaksi dilakukan berdasarkan masa kerja 
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karyawan antara karyawan yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun dan 

karyawan yang memiliki masa kcrja 1 - 5 tahun: 

I. POS Mcmoderasi Hubungan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan 

Dalam Tabcl 4.12 1nenunjukan terdapat kenaikan sebesar 0.528 atau 

52.So/o pada saat interaksi I dibandingan intcraksi II untuk karyawan yang 

111en1iliki 1nasa kerja kurang dari I tahun, sedangkan karyawan yang mcmiliki 

masa kerja antara I - 5 tahun mengala1ni kenaikan sebesar 0, 160 atau ! 6o/o pada 

saat interaksi I dibandingan interaksi II. Hal ini dapat disi1npulkan bahwa POS 

atau l 1erceived Organizationnal Support (variabel moderator) akan dapat 

mernperkuat hubungan pclatihan terhadap kinerja karyawan. 

·rabel 4.11 Hasil Uji Interaksi 

Nilai R2 (R-Square) 
--

lntcraksi Masa Kcrja < 1 Tahun Masa Kerja 1 - 5 Tahun 

lnteraksl I 0.034 0.008 
-· 

Interaksi II 0.562 0.168 
------- -

Sumhcr: data d1olah 

Variabcl POS (variabel moderator) karyawan yang 1nemiliki n1asa kerja 

kurang dari I tahun mc1niliki t11 iiung sebesar 4.419 dan nilai signifikan sebesar 

0.000 pada tingkat signifi.kansi 0.05, sedangkan variabel POS karyawan yang 

1ncmiliki masa kcrja I - 5tahun memiliki t1iitung sebesar 2.5()4 dan nilai signifi.kan 

scbcsar 0.015 pada tingkat signifikansi 0.05. 

Hal ini dapat disitnpulkan bahwa hipotesis (H_1) yang berbunyi 

'·J)crceivecl (Jrganizational Support metnoderasi hubungan pclatihan terhadap 

kinerja karya\van bank BJB berpengaruh positif dan signifikan."' 
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2. POS Memoderasi Hubungan Motivasi Kerja ]'erhadap Kinerja Karyawan 

Dalam Tabel 4.13 1nenunjukkan terdapat kenaikan scbcsar 0.347 atau 

34.7o/o pada saat interaksi I dibandingan interaksi II untuk karyawan yang 

incmiliki masa kcrja kurang dari 1 tahun, sedangkan karyawan yang memiliki 

masa kcrja antara 1 - 5 tahun mengalami kenaikan sebesar 0,289 atau 28.9% 

pada saat interaksi I dihandingan interaksi II. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

POS atau Perceived Organizationnal Support (variabel moderator) akan dapat 

1ne1nperkuat hubungan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 4.12 Hasil Uji lnteraksi 

-

Nilai R2 (R-Square) 
f-----· -

Interaksi Masa Kerja < 1 'l'ahun Masa Kerja 1 ~ 5 Tahun 

Interaksi I 0.308 0.142 
~- . ----

Interaksi II 0.655 0.431 
-

Sun1bcr: Data d1olah 

Variabel POS (variabel moderator) karyawan yang mcmiliki masa kerja 

kurang dari I tahun memiliki thitung sebesar 2.958 dan nilai signitikan sebesar 

0.004 pada tingkat signifikansi 0.05, sedangkan variabcl POS karyawan yang 

me1niliki masa kcrja 1 - 5tahun memiliki thituug sebcsar 3.427 dan nilai signifikan 

sebesar 0.001 pada tingkat signifikansi 0.05. Hal ini dapat disi1npulkan bahwa 

hipotesis (H3) yang berbunyi ·'Perceived Organizational Support mc1noderasi 

hubungan 1notivasi kerja terhadap kinerja karyawan bank BJB bcrpengaruh 

positif dan signifikan.·· 
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H. Pcmbahasan Basil Penelitian 

Bcrdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat tcrlihat dengan jclas 

hahwa se1nua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh yang 

dibcrikan keempat variabel bebas tersebut bersifat positif artinya semakin tinggi 

peran pelatihan dan motivasi kerja maka mengakibatkan semakin tinggi pula 

kinerja pegawai yang dihasilkan ditambah dengan POS sebagai variabcl moderator 

turut bcrpcngaruh secara positif untuk menguatkan hubungan antara pclatihan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Penjelasan dari masing-masing pcngaruh 

variabel sccara parsial (individu) akan dijclaskan sebagai herikut: 

I. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan 1nemiliki 

pengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan organisasi atau terscbut, 

karena sumbcr daya manusia merupakan salah satu faktor uta1na dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia dala1n organisasi atau 

perusahaan perlu diperhatikan secara khusus agar mereka dapat meningkatkan 

motivasi kerja untuk memberikan kincrja terbaik yang dimilikinya bagi 

kemajuan organisasi atau perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan dalam 

mcningkatkan sumber daya manusia adalah dcngan melakukan pelatlhan yang 

bcrkelanjutan dan berkcsenimbungan bagi scluruh karyawan. 

Bcrdasarkan hasil analisis deskriptif pelatihan (X1) mcmpunyai rata

rata jawaban responden sebesar 3, 72 atau berada pad a kategori cukup baik. Hal 

ini menunjukan bahwa pelatihan yang dilakukan bank BJB memberikan 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal terscbut berpengaruh secara positif 

dan signifikan sehingga hipotesis yang diajukan dapat ditcrin1a. Hasil jawaban 
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kuesioncr yang memiliki rata-rata sebesar 3, 72 tersebut merupakan pertanda 

yang harus diperhatikan oleh 1nanajemen dalam me1nbuat program pelatihan, 

sehingga diharapkan pelatihan akan lebih membawa pengaruh tcrhadap kinerja 

karyawan. 

Nilai rata-rata tertinggi pada variabcl pelatihan terdapat pada indikator 

tujuan pelatihan dimana manajemcn bank BJB membuat kalcndcr akadcmik 

dan program pclatihan secara terstruktur dan berkesinambungan setiap tahun 

untuk mengakomodir kebutuhan akan program pelatihan yang dijalankan serta 

mcnginfokan terlebih dahulu tujuan pelatihan yang akan dicapai agar peserta 

pelatihan dapat mengikuti pelatihan dengan baik. 

Tujuan yang dihasilkan dari program pelatihan akan mcningkatkan 

kompctensi secara menyeluruh sehingga karyawan dapat lebih meningkatkan 

kemampuan, produktifitas, dan mengembangkan potensi dirinya. Pelatihan 

menjadi sangat efektif ketika peningkatan kotnpctensi tersebut dapat 

memberikan dampak terhadap tuntutan pekerjaan dan lingkungan sekitarnya 

menjadi lebih baik. 

Peningkatan kompetensi yang dihasilkan dari prob'fam pelatihan 

diharapkan dapat dilakukan sccara berkelanjutan atau berkesinatnbungan, 

sehi11gga tujuan pelatihan dapat diimplc1nentasikan dan dikembangkan dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat oleh adanya n1onitoring yang dilakukan oleh 

n1anaje1nen bank BJB sctclah peserta 1nengikuti progra1n pelatihan dengan cara 

mcngiri1nkan laporan monitoring ke masing-masing Pemimpin Unit Kerja bagi 

setiap karyawan yang mcngikuti pelatihan, sehingga diharapkan kompetensi 
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dan kincrja karyawan mengalami peningkatan bila dibandingkan sebelum dan 

setelah mengikuti pelatihan. 

Manajemen bank BJB khususnya bagian pcndidikan dan pelatihan 

diharapkan dapat menjadi strategic partner bagi setiap unit kcrja untuk 

mendukung pencapaian tujuan bank BJB dengan menyusun program 

berdasarkan kompetensi dan kebutuhan industri. 

Nilai rata-rata tcrcndah pada variabel pelatihan tcrdapat pada 

indikator materi pelatihan dimana menurut respondcn materi pelatihan kurang 

sesuai dengan kebutuhan kcrja karyawan. Manajemcn hendaknya 1nemberikan 

perhatian pada saat membuat inateri pelatihan dan menyesuaikan dengan 

kcbutuhan kerja karyawan yang me11gikuti pelatihan. Sebagai contoh 1natcri 

selling skill terdiri dari pengctahuan produk perbankan, cara bcrkomunikasi 

atau menawarkan produk perbankan kepada nasabah, dan sebagainya. Matcri 

ini tcpat dilakukan oleh karyawan yang berhadapan langsung denga11 nasabah 

untuk menawarkan produk perbankan, tetapi matcri ini cenderung kurang 

bennanfaat karena masih adanya beberapa karyawan di bagian teller dan 

customer sen1ice yang tidak dibcrikan target individu untuk mcnjual produk 

perbankan. Sela.in itu, kadangka\a dite1nukan 1nateri yang diberikan pcscrta 

pelatihan adalah materi pelatihan yang tidak diperbaharui, sehingga masih 

ditcmukan beberapa informasi atau pcnjelasan yang tidak kini. 

Hasil penelitian ini didukung oleh teoti yang d1nyatakan oleh 

Panggabean (2016) yang 1nenyatakan bahwa pelatihan didcfinisikan sebagai 

suatu cara yang digunakan untuk 1neningkatkan ketera1npilan dan keahlian 

yang dibutuhkan untuk 1nelaksanakan pekerjaannya saat ini maupun di 1nasa 
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yang akan datang karena menurut Desslcr (2016) pclatihan merupakan proses 

mengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan 

pekerjannya. Pennasalahan pelatihan dala111 suatu perusahaan berpcngaruh 

dalam peningkatan kinerja karyawan, sebab adanya pelatihan maka akan dapat 

1nemberikan keterampilan manajerial kcpada karyawan yang tcrlibat langsung 

dalam menangani pekerjaan yang dikcrjakan oleh karyawan. Selanjutnya 

penelitian terdahulu yang mendukung plllelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Kumar dan Sidika (2017) bahwa pelatihan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Pelatihan perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mcncapa1 tujuan 

dengan lebih efektif <lan efisicn 1nelalui proses rncmbantu karyawan dalarn 

memperoleh atau rnempelajari sikap, kc1nampuan, keahlian, pengetahuan dan 

perilaku yang spesifik yang hcrkaitan dengan pckerjaan sehingga kinerja 

karyawan tersebut dapat mcningkat. 

2. Pengaruh Motivasi Kerja Tcrhadap Kinerja Karyawan 

Motivasi dan kincrja mernpunyai hubungan yang sangat crat, karena 

1notivasi mcrupakan sesuatu yang meni1nbulkan doro11gan atau semangat kerja 

untuk mcncapai tujuan tertentu. Motivasi yang dimiliki antara karyawan yang 

satu dengan lainnya 1ne1niliki perbedaan, schingga inanajemen diharapkan 

da1)at memberikan motivasi kepada se\uruh karyawan agar tctap semangat 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab scsuai dengan tuntutan dan 

keinginan organisasi atau pcrusahaan. Motivasi dapat ditu1nhuhkan 1nelalui 

kcsci1nbangan antara produkivitas kerja dan pe11ilaian kcrja yang objektif serta 
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pemberian penghargaan bagi karyawan yang me1niliki kinerja baik baik 

penghargaan secara finansial maupun penghargaan non-finansial. 

Berdasarkan hasil analisis dcskriptif 1notivasi kerja (X2) mempunyai 

rata-ratajawaban rcsponden sebesar 3,95 atau bcrada pada katcgori cukup baik. 

Hal ini menunjukan bahwa 1notivasi kerja yang dimiliki karyawan bank BJB 

berdasarkan persepsi responden tclah 1nemberikan pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Hal tersebut dibuktikan dengan pcnclitian berpengaruh positif dan 

signifikan sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima. 

Nilai rata-rata tertinggi pada variabel motivasi kerja terdapat pada 

indikator kebutuhan penghargaan diri di1nana mcnurut pcrsepsi responden 

pencapaian karier jabatan yang didapatkan 1nerupakan penghargaan atas hasil 

kerja yang dilakukan selama ini olch karya\van. Manajemen membcrikan 

perhatian kepada karyawan dengan cara membcrikan penghargaan kepada 

karyawan yang berkincrja baik dengan 1nembcrikan peningkatan karier jabatan 

atau promosi ke level jabatan yang lebih tinggi sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi karyawan untuk lebih 1neningkatkan kinerjanya agar 

tu.juan perusahaan dapat tercapai. 

Nilai rata-rata tercndah pada variabel motivasi kcrja terdapat pada 

indikator kebutuhan sosial. Me11urut responden kebutuhan sosial belum 

berjalan dengan baik kctika bekcrja <ll pcrusahaan ini. Manusia scbagai 

tnakhluk sosial hendaknya 1nenyadari bahwa kcbutuhan sosial untuk saling 

berinteraksi antara manusia yang satu <lengan yang lain dalam kehidupan 

bennasyarakat dapat bcrjalan dengan baik. Hal 1111 yang hendaknya 

diperhatikan oleh manajemc11 tcruta1na dalam ha! pe1nbagian jadwal kerja 
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dimana sering terlihat masih tcrdapat karyawan yang melakukan pckerjaan 

mclcbihi jam kerja se1nestinya, sehingga sosialisasi dalam kehidupan 

hermasyarakat menjadi bcrkurang dan sosialisasi hanya dilakukan di 

lingkungan perusahaan saja. 

Kebutuhan sosial yang belu1n berjalan dengan baik perlu dilakukan 

evaluasi oleh rnanajemen bahwa apakah perusahaan yang mernbcrikan beban 

dan tangt.rung jawab pekerjaan melebihi kcman1puan yang dimiliki karyawan 

atau bahkan karyawan itu sendiri yang turut andil tidak dapat mcnyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu sehingga berkurangnya kebutuhan sosialisasi dengan 

masyarakat. 

Manajemcn hendaknya memperhatikan kcbutuhan sosial ini dengan 

baik agar karyawan dapat tern1otivasi untuk tnemberikan kinerja terbaiknya. 

Walaupun demikian keseluruhan indikator pada variabcl motivasi kerja dapat 

dikatakan sangat baik, karcna keseluruhan indikator memiliki rata-rata 

mendekati angka 4,0 dimana angka tcrsebut menunjukan indikator variabel 

motivasi kerja sangat baik. I-lal ini dapat terlihat dari rata-rata indikator pada 

variabel motivasi kerja bcrada di kisaran angka 3,89-4,00. Hal ini menandakan 

bahwa manajemen sudah sangat baik dalam membcrikan motivasi kepada 

karyawan untuk dapat mcmcnuhi scluruh kebutuhan hidupnya, sehingga 

berdampak karyawan akan membcrikan kincrja terbaiknya untuk tcrcapainya 

tujuan organisasi atau pcrusahaan. 

Hasil penelitian ini didukung olch teori yang dinyatakan oleh 

Handoko (2011) yang mcnyatakan bahwa 1notivasi didefinisikan scbagai 

kcadaan dalam pribadi sescorang yang mendorong keinginan individu untuk 

43747

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



123 

melakukan kegiatan-kcgiatan tertentu guna mencapai tujuan. Sclanjutnya 

penelitian terdahulu yang mcndukung penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Lestari (2016) menunjukan terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara pelatihan dan 1notivasi terhadap kinerja karyawan. 

3. Pengaruh Pereeived Organizational Supoort (POS) Memoderasi Hubungan 

Pelatihan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Pclatihan dalam organisasi atau pcrusahaan akan berpengaruh 

terhadap rneningkatnya kincrja karyawan dalam perusahaan. Pelatihan 

rnemiliki peranan penting dalam mcningkatkan kinerja, karena pelatihan yang 

diberikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan akan berdampak kepada 

peningkatan kinerja. Karyawan yang 1nengikuti pelatihan dan didukung POS 

dapat menciptakan suasana kcrja yang kondusif dan mendorong karyawan 

bekerja lebih baik. 

Kincrja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya n1otivasi 

kerja yang terdapat dalam diri karyawan, tetapi POS ikut menentukan pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja yang tinggi akan 

mempcngaruhi kinerja karyawan, karena akan mcnciptakan semangat tinggi 

dan tidak mudah putus asa. POS akan menjadi pendorong perilaku bagi 

karyawan untuk melaksanakan pekcrjaan dengan baik dan akan lebih 

bcrtanggung jawab terhadap pekcrjaannya. Dcngan demikian, pembcrian 

1notivasi kcrja dan dukungan POS yang baik diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 
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Hasil uji interaksi atau Moderated Regression Ana(ysis (MRA) 

menunjukan bahwa POS sccara signifikan memoderasi pengaruh pelatihan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawa11 baik l1ntuk karyawan yang memiliki 

masa kerja kurang dari satu tahun 1naupun karyawan yang memiliki masa kerja 

antara 1 - 5 tahun dirnana probablitias kcduanya rnemiliki nilai signifikansi di 

bawah 0,05. 

Da\am uji interaksi 1ncnggunakan POS sebagai variabel moderator ini 

ada hal menarik yang hendaknya dipcrhatikan oleh manajemen dimana nilai uji 

interaksi baik itu POS mc1noderasi hubungan pclatihan terhadap kinerja 

karyawan maupun POS rnc1noderasi hubungan tnotivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan terdapat perbedaan uji interaksi yang cenderung kurang maksimal 

khususnya karyawan yang memiliki masa kerja antara 1 - 5 tahun dimana 

kenaikan uji interaksi antara ketika 1nenggunakan POS sebagai variabel 

moderator maupun tidak hanya berkisar di antara 16-30%. I-Ial ini berbcda 

dengan basil uji interaksi karyawan yang memiliki masa kerja kurang dari satu 

tahun dimana kenaikan uji interaksi antara ketika menggunakan POS sebagai 

variabel moderator 1naupun tidak hanya berkisar di a11tara 35 - 50o/o. 

Pcrbedaan uji interaksi antara karyawan yang memiliki masa kerja 

kurm1g dari satu tahun dcngan karyawan yang memiliki 1nasa kerja I - 5 tahun 

1nenunjukan bahwa perusahaan hendaknya tidak hanya membcrikan perhatian 

yang lehih kepada satu kategori karyawan yang memiliki masa kcrja tertentu 

saja. Selain itu, rendahnya perbcdaan uji interaksi karyawan yang memiliki 

masa kcrja antara I - 5 tahun terindikasi disebahkan oleh semakin rcndahnya 

POS bagi karyawan yang memiliki masa ke1ja antara I - 5 tahun dimana 
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menurut ketentuan atau pcraturan perusahaan yang berlaku menyatakan bahwa 

karyawan bagian teller dan customer service memiliki masa kerja hingga 

berusia 36 tahun. Manajemcn telah mengantisipasi hal tersebut dengan 

menerapkan strategi untuk rneningkatkan kinerja karyawan khususnya 

karyawan yang akan 1ne1nasuki usia pensiun dengan cara mcmbuat program 

akselerasi atau percepatan dan mclakukan peruhahan usia pensiun bagi 

karyawan dengan bcbcrapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan, 

sehingga dengan stratcgi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. 

Hal ini dapat dijelaskan argumen bahwa dalam penelitian ini terdapat 

hubungan timbal balik antara organisasi atau perusahaan dengan karyawan di 

bank BJB. Menurut Rhoades dan Eisenberger (2002), kekuatan POS 

dipengaruhi oleh seberapa kuat penerimaan hubungan ti1nbal halik antara 

organisasi dengan karyawa11. Apabila hubungan timbal balik antara perusahaan 

dengan karyawan cukup baik maka POS akan meningkat pula namun 

scbaliknya apabila hubungan timbal balik antara perusahaan dengan karyawa11 

kurang baik maka POS akan 1ncngalami penurunan 
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Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis, serta analisis dan pembahasan 

basil penelitian, maka dapat ditarik kcsimpulan sebagai berikut: 

1. Pclatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan bank 

BJB 

2. Motivasi kerja bcrpcngaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

bank BJB 

3. Pclatihan berpengaruh positif dan sib'Ilifikan terhadap kinerja karyawan bank 

BJB dengan dimodcrasi oleh POS (Perceived Organizational Support) 

4. Motivasi kerja berpengaruh positif da11 signifikan terhadap kinerja karyawan 

bank BJB dengan ditnoderasi oleh POS (Perceived Organizational Support) 

B. Saran 

Berdasarkan temuan basil penclitian yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya dan bcrdasarkan kesi1npulan di atas, maka dapat Penulis memberikan 

saran sebagai herikut: 

1. Me1npcrluas ruang lingkup pc11clitian, yaitu tidak hanya terbatas pada salah satu 

unit atau bagian tcrtentu saja tetapi Jipcrluas pada seluruh karyawan di seluruh 

unit atau bagian dalam beberapa jaringan Kantor Cabang. Hal ini agar 

1nendapatkan hasil yang lcbih komprehensif terkait faktor-faktor yang 
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rnempengaruhi kincrja dan POS (Perceived Organizational Support) di 

lingkungan pcrbankan. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pelatihan, motivasi, 

kincrja, dan POS (Perceived Orf?anizational Support). Dalam pcnelitian \ehih 

lanjut disarankan untuk 1nenarnbah variabel lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan dan n1e1nperkuat moderasi POS (Perceived (Jrganizational 

Support) mengingat nilai R-Square pada penelitian ini sebesar 0,235 atau 23,5% 

sehingga 1nasih terdapat 76,So/o variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

dan mernperkuat modcrasi POS (Perceived Organizational Support), misalnya 

kompensasi, lingkungan kerja, iklim organisasi, dan sebagainya. 

3. Pihak n1anaJen1en l1cndaknya secara konsisten melakukan pelatihan 

herkelanjutan dan bcrkcsinambungan kepada seluruh karyawan agar keahlian 

atau keterampilan karyawan dapat memenuhi standar kompetcnsi, sehingga 

tujuan orgaisasi atau perusahaan dapat tercapai. 

4. Pihak manajemen hcndaknya secara konsisten mcmberikan perhatian kepada 

POS atau dukungan karyawan terhadap perusahaan tanpa terkecuali untuk 

scluruh karyawan, baik bagi karyawan yang barn bekerja di bank BJB maupun 

karyawan yang sudah berpengalaman bekerja di bank BJB agar tidak tcrdapat 

perbedaan pcmberian pclatihan dan motivasi kerja yang akan berdatnpak kepada 

kinerja karyawan. 
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Kepada Yth. 

Bapak I lbu 

Karyawan/ti bank bjb 

di tempat 

Dengan Honnat, 

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Program Magistcr (TAPM) yang 

rnenjadi tugas akhir bagi mahasiswa di Program Pascasarjana Universitas Terbuka, 

maka saya tertarik untuk mengadakan observasi atau penelitian 1nengenai pengaruh 

pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyav.,.an. 

Adapunjudul TAPM yang saya buat adalah "Analisis Pengaruh Pelatihan 

dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karya\van dengan POS (Perceived 

Organizational Support) sebagai Yariabcl Moderator (Studi pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Hanten '!'bk.). Dengan maksud tersebut 

sudilah kiranya Bapakllbu berkenan untuk 1nengisi kucsioner yang telah saya buat 

dalam rangka menghimpun dan mengu1npulkan data bagi penulisan T APM saya. 

Mengenai jawaban yang Bapakllbu berikan, akan dijamin kerahasiaannya dan 

dipergunakan semata-mata hanya untuk penelitian. 

Besar harapan saya atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini 

dengan jujur dan sebaik-baiknya, agar hasil yang dicapai dapat bermanfaat dan 

dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang bersangkutan. 

Akhirnya atas segala bantuan, perhatian, dan kesediaan Bapak/Ibu untuk 

mengisi kuesioner penelitian ini saya ucapkan terima kasih dan bila ada pernyataan 

yang kurang berkenan di hati Bapakilbu, saya inohon maaf yang sebcsar~besarnya. 

Bogor, November 2018 

l·lonnat Saya, 

Donny Suryo Purnom 
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LEMBARAN KUESIONER 

IDENTITAS RESPONDEN 

Petunjuk : Berilah tanda ( ,/) dari setiap pertanyaan di bawah ini sesuai dengan 

keadaan Bapak/lbu saat ini 

• TEMPAT BEKERJA: 

····················································································· ········································ 

................................................................................. ············································ 

• JENIS KELAMIN 

• USIA 

• POSJSJ/BAGJAN 

• PENDlDlKAN 

• LAMA BEKERJA 

[ ] Pria 

1 20 - 30 tahun 

]3\-35tahun 

] 1'eller 

] ('11ston1er service 

] SMA/ SMEA 

] D 3 I Sedcrajat 

[ ] < I tahun 

] I - 5 tahun 

] Wanita 

l 36 - 40 tahun 

] > 40 tahun 

] S 1 I Sederajat 

] S 2 I Sederajat 

J6-10tahun 

]> lOtahun 
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NO. 

L 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Lampiran 1. Kuesioner 

PERT ANY AAN TENT ANG V ARIABEL PELATJHAN 

Petunjuk: Berilah tanda (X) yang paling tepat pada kolom jawaban yang telah 

disediakan, semakin besar angka yang Anda pilih se1nakin sering frekuensi anda 

melaksanakan tugas terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

-

JAWABAN 
~- -

Sangat 
Tidak Ragu-

PERNYATAAN tidak Setuju 
Setuju ragu 

Sctuju 
-

I 2 3 4 

Saya merasakan narasumber (instruktur) 1nc1ni!iki 

kemampuan dala1n menyampaikan 1nateri ' 
pe!atihan secara efektif 

----- -

Saya merasakan peserta pelatihan telah sesuai 

dengan kualifikasi persyaratan pelatihan dan 

tujuan dari pclatihan 

Saya merasakan materi pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan kebutuhan kcrja karya\van 
- -

Saya merasakan metode pelatihan te!ah sesuai 

dengan tujuan dari program pelatihan , 
Saya 1nerasakan tujuan pelatihan sesuai dengan 

rencana strategis perusahaan untuk 1nencapai 

tujuan atau target perusahaan 
----- f----

Saya 1nerasakan sasaran pelatihan dapat 

1 
diimplementasikan dengan mudah dalan1 

pekerjaan 
- - -

Sangat 

Setuju 

5 

----
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NO. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

PERTANYAAN TENTANG VARIABEL MOTIVASJ 

Petunjuk: Bcrilah tanda (X) yang paling tepat pada kolo1n jawaban yang telah 

disediakan, semakin besar angka yang Anda pilih se1nakin sering frekuensi anda 

melaksanakan tugas terhadap pcrnyataan-pernyataan di bawah ini. 

- -
JAWABAN 

Sangat 
Tidak Ragu-

PERNYATAAN tidak Setuju 
Setuju ragu 

Setuj u 

1 2 3 4 
-- -

Pendapatan yang saya terima dapat n1e1nenuhi 

kebutuhan hidup baik fisik dan psikologis saya 
---- --

Jaminan kea1nanan dan keselainatan kerja dari 

peusahaan membuat saya bekerja lebih produktif 

Kehidupan sosial saya dapat berjalan dcngan baik 

selama saya bekerja di perusahaan 

Pencapaian karir jabatan yang saya dapatkan 

merupakan penghargaan atas hasil kcrja saya 

selama ini 

Perusahaan memberi kesempatan bagi saya untuk 

mcnyalurkan potensi atau ketera1npilan yang 

dimiliki i -

Sangat 

Setuju 

5 
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NO. 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

PERTANYAAN TENTANG V ARIABEL KINERJA 

Petunjuk: Berilah tanda (X) yang paling tepat pada kolom jawaban yang telah 

disediakan, semakin bcsar angka yang Anda pilih semakin sering frekuensi anda 

melaksanakan tugas terhadap pemyataan-pcrnyataan di bawah ini . 

. 
JAWABAN 

Sangat 
Tidak Ragu-

PE:RNYATAAN tidak Setuju 

Setuju 
Setuju ragu 

I 2 3 4 
. 

Saya merasakan hasil dari pekerjaan yang saya 

lakukan telah sesuai dengan Standar Operasional 

Perusahaan (SOP) atau ketentuan perusahaan 
. 

Kuantitas pekerjaan yang saya lakukan scsuai 

dengan target yang diberikan 
.. 

Saya 1nampu menyclcsaikan tugas yang diberikan 

tepat waktu 
-----

Dalam bekerja saya selalu menggunakan st11nber 

daya perusahaan sesuai dengan kcperluan 

pekcrjaan 
.. 

Saya mampu mengontrol diri ~aya sendiri untuk 

bekerja dengan sebaik-baiknya 
. 

Saya selalu menjalin hubungan kerja sa1na yang 

hannonis dengan rekan kerja 
.. .. 

Sangat 

Setuju 

5 
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PERT ANY AAN TENT ANG V ARIABEL PERCEIVED ORGANIZATIONAL 

SUPPORT (POS) 

Petunjuk: Berilah tanda (X) yang paling tepat pada kolom jawaban yang telah 

disediakan, se1nakin besar angka yang Anda pilih semakin sering frekuensi anda 

melaksanakan tugas terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini. 

--

NO. PERNYA "f'AAN 

----

I. Saya mcrasakan prosedur 

berjalan konsisten dan dib 

setiap karyawan 

yang diterapkan telah 

erlakukan sa1na atas 

·luruh prosedur kerja 2. Saya sangat rnernahan1i sc 

baik dari sisi cara penggu na<-1n scrta maksud 

tujuannya 

3. Saya 1nerasakan prosedur 

akurat baik dari sisi penen 

tugas serta tahapan yang I 

setiap prosedur kerja 

yang diterapkan sangat 

tuan waktu penyelesaian 

1arus dijalankan pada 

oseclur kerja selalu 4. Evaluasi dan perbaikan pr 

dilakukan dalarn upaya un 

keamanan dan produktivi 

tuk meningkatkan 

tas ke1ja 

5. Evaluasi dan perbaikan pr 

dilakukan dalam upaya u1 

keamanan dan produktivi 

osedur kerja selalu 

11uk 1neningkatkan 

tas kerja 
C--+--

6. Saya merasakan pimpinan selalu 1ncndengarkan 

pendapat karyawan serta 

masukan atas pennasalah 

dapat 1nemberikan 

an yang dihadapi 
- ----

atau pengarahan yang 

lil dan je]a<; 

7. Saya merasakan briefing 

diberikan atasan sangat al 

·---

Sangat 

tidak 

Setuju 

I 
" 

----- ----

JAWABAN 

Tidak Ragu-
Setuju 

Setuju ragu 

2 3 4 

-

" 

Sangat 

Setuju 

" 

5 

--
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NO. PERNYATAAN 

8. s aya merasakan atasan saya sangat 

m emperhatikan kondisi dan permasalahan 

k aryawan baik saat senang <Hau sedih 

aya merasakan kepu<Jsan terhadap pen1berian 9. s 
g 

p 

aji, upah, dan tunjangan yang diberikan oleh 

erusahaan 
--j~ 

10. s aya merasakan adanya progran1 penghargaan best 

mployee 1nendorong saya untuk bekerja lcbih giat 

aya merasa setiap karyawan mcndapatkan 11. s 
k esempatan yang san1a dari perusahaan untuk 

nengikuti progra1n pelatihan 
--

12. s aya merasakan fasilitas ke1ja yang disediakan 

s angat mendukung produktivitas kerja dan 

k enyamanan dalam bekcrja 

13. s aya merasakan perusahaan mendukung 

erciptanya suasana kerja yang nyaman dan atnan 

14. s aya merasakan jumlah jam kerja dan waktu 

stirahat di perusahaan te\ah sesuai dengan 

p eraturan yang berlaku 

Sangat 

tidak 

Setuju 

1 

TERIMA KASIH 

JAWABAN 

Tidak Ragu- Sangat 
Setuju 

Setuju ragu Setuju 

2 3 4 5 
. 

·-

------

--
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Lampiran 2. DcskriptifVariabel 

DESKRIPTIF V ARIABEL PELATIHAN 

.. 
Skor (Nilai) 

lndikator " mean 
SS (5) 5(4) RG{3) TS(2) STSjl) 

. . 
lnstruktur 14 69 31 3 0 117 3.80 

··--· ~-- --
Peserta 10 59 44 4 0 117 3.64 
~· .. . - ----·--· - " "" . ... 
Matcri 7 64 40 6 0 117 3.62 -- . . .. 
Met ode 7 67 39 4 0 117 3.66 

Tujuan Pelatihan 11 79 24 3 0 117 3.84 
!------""' ·-

Sasaran 8 77 28 4 0 117 3.76 
··------ ----. .. ,.,,_ ·------ ·-·-··--- ----- ---- -

l. RATA- RATA VAR/ABEL PElATIHAN l 3.72 

------ .. - ·--

DESKRIPTIF VARIABEL MOTIVASI KERJA 

--·- ---- ----- -- -,----- - - - - -------- ·-- ·-------- . ' 

I Skor (f\lilai) 
lndikator I -- -- --

,---·~- " mean 
SS (5) I 5(4) RG(3) TS(Z) STS (1) 

Fisiologis d<in Kebutuhan Fisik I " 74 " 1 0 "' 3.93 
----· ------··----
Kebutuhan Keamanan i 26 60 

I 28 ' 0 '" 3.93 

Kebutuhan Sos1 al i " 65 i " ' 0 '" 3.89 

Kebutuhan Penghargaan D1r1 I 2' ' " 25 1 0 '" 4.00 

l 
.. --- -- ----

Kebutuhan Aktualisasi Diri '° 
,, 15 ' 0 "' 3.99 

-- -
RATA • RATA VAR/ABEL MOnVASI KERlA 3.95 

------ .. "" ·-· - ·- - -- -- -- ---------· .......... ---- ------
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DESKRIPTIF V ARIABEL KINERJA 

r-- - - -
Skor (Nilai) 

lndlkator ---·· ------

" meM 
SS (SJ 5(4} RG(3) TS(2) STS (1) 

r--·---··" -- ---------·-·-·--·- - ------
iKualitas 12 71 33 1 0 117 3.80 1------ ·------- ____ , ---- ---~ ---- ----
Kuantitas 13 59 ' 41 4 0 117 3.69 ' 
Waktu 9 62 42 4 0 117 3.65 
~- - -------- ----- ----
Penekan;:in Biaya 

' 
10 64 39 4 0 117 3.68 

:Pengawason + 10 78 27 2 0 117 3.82 
--

:Hubungan -~~~r .. Kar~~~~-,- i --, 75 30 4 0 117 3.74 , __ -- --- _, - ---- -- -----

i' RATA - RATA VAR/ABEL KINERJA 3.73 
L _______ 

-.---------

DESKRIPTIF V ARIABEL POS (PERCEIVED ORGANIZATIONAL 

SUPPORT/ 

llidikator 

i---------" ,, ____________ _ 

:Kons1stensi 
' -
!Minimalisasi Bias 

Akurasi (Kelepatan) 

Koreks1 
f-------- --

Elis 

r ----------

>------

SS (5) s (4) 

12 
-

13 59 

9 62 

10 64 

10 78 

jKomunikasi Supervisordengan 
8 75 

LKaryawan ---+----- 1 ... 

(Mutu~/ Reword Theory {MRT) 12 71 

Kehodiran Emosi B 59 

- ------- --

Skor (Nilai) 

RG(3) 

33 

41 

42 

39 

27 

30 

33 

" 

TS(2) 

1 

4 

4 

4 

2 

4 

1 

4 

---+---•WWW t-----

-----

STS (1) 
--'--

-- m"" l 
---I-----

" 
0 117 3.80 

0 117 3.69 
--

0 117 3.65 

0 117 3.58 

0 117 3.82 

0 117 3.74 

0 117 3.80 

0 117 3.69 

117 3.65 

117 3 68 

117 382 

117 
1-----

3.74 

Penghargililn F1nansial 9 62 42 $0 

'Penghargaan Interpersonal ~ 10 64 i 39 -- -

l,,,;h,;;'_'"!.'.':"~'' Gmw'"-t HlO··---- --"--=t-J, ---;---- .. - __ ·_, _____ _ 
1Kond1s1 f1s1k Kerio 8 75 , 30 4 O 

----- -----·· 
117 3.80 

------ - -- --- ~ -

117 3.68 
""··-~ 

--- l--- ________ /______ ---t--------
jKondisi Ps1kologis Kerja l 12 71 33 1 _j 0 

,r_,,_,_d_,_,_.,_,_m_,_,_,_,_,_,_'c''-'--- _ 10 · ---~--r-- -~;--· .. J_ --~- ---1 a 

RATA - RATA VAR/ABEL KINERJA 3.73 
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Lampiran 3. Uji Validitas 

UJI V ALIDITAS PELATIHAN 

Cwrelauons 

TUJUan_P•latl 
lnstruktur Pesena Maleri M•klde "'" Sasar:m Toto I 

lnslruk1u< Pearson i:.one1at100 
.. 

"" 
.. 

"' "" "' 
.. 

627 
. . 

' 265 

S1g (2-1&11~a) ""' ""' .000 """ ""' _ooo 

" "' "' "' "' 117 "' "' - .. .. .. 
roser10 Pearson i:.orr•l:i~on l~5 ' "' 3\ 2 302 1 000 T9e 

Sl·J 12-laile•1) ""' °"' _001 °"' °"" ""' " "' "' "' "' "' "' "' -
il4'11ePI Pearson CorriilOI"'" 

.. 

"" 242 ' 220 231 242 532 

S1,i (2-to11ea) 007 ""' 017 01 J ""' """ " "' ", "' "' "' 111 "' 1.1,10,1e Pearson Correlatic•n 354 _]12 m ' 257 
.. 

312 51:· 
.. 

Sig (l·l;l1led) """ '"' "" "" ""' """ 
'--- " '" "' '" "' '" "' '" Tll)Uan_P•'l:1l111'll1 Pearson Correlot1on "" 302 231 .267 ' m 608 

S19 {:'-la1l,;d) """ ""' 012 ""' ""' """ " '" "' "' ", 111 '" 117 
~·· - .. 

1 ooo·· 
.. .. 

Sas"""' Po:usutl Cuttelal1on 265 "' m 30'.1 ' "' $IQ (2·\>llO<IJ ""' """ ""' ""' ""' '"" ,, 
"' "' "' ", "' "' 11 7 

~ -- .. - .. .. -
T'·1al Pe JI scm C<•li el a hon 6Ci 798 532 515 '°" ;,;" ' 

51~ r:>-ta•l~rjJ ""' """ .000 """ """ """ 
" "' "' "' "' "' 1 Ii "' ,. Cc·1r.;'>t1on 1$ s1qnlficanl at the 0 DI !Owe! e-1ailed) 

• C·:.ire1>t10<> 1s <i~n11L<anl 'tth.; o 05 lew1 {!-talleU) 

UJI VALIDITAS MOTIVASI KERJA 

Coneta11011• 

f"1olo9i<_V_e K•bulunan_P Ke~u1unan_A 

butuhan_Fi•i l\•bul"han ' K•buluhan_S en~h"~""- fJ\Jal"a"_Drr 

• oam•n•n """I "'" ' 
Total 

F l>l'.•I<• ~IS_ Ve i'Ul\I h "1_ F I Peor>on Corr,l>l11n m m 
.. 

00.fi ;;; """ " Si~ (?-lorled\ 000 """ """ '"" "°" " "' "' '" '" 1 II '" "'""tuhon_l'ean>JnJn Pe""'" (. orre1,11on JOI m 
.. 

>!! 450 ii-0 

S1~ ,; la.le'1'• 000 """ """ OM "'" 
" 11! t 1i 111 1ti ,,, \I) 

1.et·111'1h.1,._s, "" Peor>•m C.01"1a11.,n 
.. ~ 

Jl;i "" 
.. .. .. 

'"' nJ no 
$09 IC torlocJ> 000 000 MO 000 """ " "' "' 1 IT 111 111 Iii 

I' "'''tLJnmi_Penyl;Jh)-lJ Pe.11SC·n C.ort•I011 0 '"' 
.. 

51; 
.. 

1g1 
.. 

J,O '5l 
.. 

ri_0111 :;1•) ,;_,,,,,", """ 000 000 ooo 000 

" Iii 11; 117 11! I li 111 

I el<11'1han_••tu;"as1 Poar<OC· <.OrHOl••)ll m 
.. ;o.o .. l)J 

.. 
J'lO 

. . 
,,~ 

0111 3•·! ,_!-l,11le•I) """ 000 000 """ 'J•)i) 

" '" "' '" 117 lli 117 

l ,\JI ~•"'"'' Corr•l•l1on '"' 7iif> ;:o i'.l 
.. 

11-;' 

SI~ (1 IJll,~I """ 000 000 000 000 

" '" 11i "' "' '" "' 
•• Co11,''1b•"\ is sign•ficont ot 1h.; o 01 "''" (l-IJ•led) 
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UJI VALIDITAS KINERJA KARY A WAN 

----... I ,,,,,l,IJ< 

W>ktu 

P"a<Sori Con•la1'on 

s,~ iC·la<ledl 

" p_,,. ... COOCOl•llon 

s,~ (2-t31l•dl ,, 
P•arson Co<rela1lor• 

Sig (1 tul<dl 

" P<0r>on Cort•labon 

~,9 ,:-1011.0; 

" P'""'" (..orrolollon 
s,,, ;:l-tatl•d; 

" 
~og 1'-IOll<d! 

" p,,,.,., Cor<•lal10" 

"'9 (:-IMod) 

" 
<. ""•""°" >< <11n1fi<all1.0 tl>e •l 0$ le•el !2·1>il&d) 

C·."ld-Jll· "' •S "!llnf1c;1rl1 •I 1he 0 01 l0>•I (?-1,\il"•~ 

102 

_001 

"' !Jj 

m 

" ' 

"' 000 

"' 

Conola0011• 

11i 

"' 

"' 00< 

'" 

00< 

"' t50 

"" 111 

354 

000 

111 

p;,n<"Oliao 
B•ava 

.>o/ 

°'' 
"' 

Hul•un~an A 

"'"-~'fY•w• 

C•Ol 

'" 

TOIOI 

i;;a 

~04 ooo 
1! I 11) 

lSl 061 

000 000 
117 111 

J1 ) -"~' 
001 uoo 

11l 1\7 Ill 111 

.2•] :co ,,8 
OOS GI 7 000 

\11 111 111 lli 
,,,•-:-· +--~,c,,~t----~-+-o:S'-

on ooa 
1\; 117 ,,, 111 

o;s o.:i·-

'" 

UJI V ALIDITAS POS (PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPOR1J 

,,,. -.. -
'" . 

,. 
"' 

·:_, 
;;,··--,~· 

--.. 

........ """"•' -·-···-· -··:::-~ ....... _, ... 
,,, 

,;;:1 - "' ,:::..e---,:~ :-• "' 
-- .;;- -----,.,- -'·' -.,, ,., 

,;,~''r' -'.;_ 

,_, 

"'ct--""t --, .. --- - ---.,;;- t-,,,-- t -"C'-f- ;.,.,..- ---,,., 

'==,~-+ ... ~ ..... ,. ..... -,.. --c+~ ... -t-.'r" +-' -.Thi'+--++-' ---" r--.-~ i ·::: -c.r. r-.n 
.. .. -f.+-.iet--~~-c'O.:+---"':. l *-~-+ :-:::::-. --- .. ··:~r· ffi. -~~ 

,.,, .... , ... ,.,., ....... ....,~· ...... t ... ,;;:;,t--·-,'.',: .::: -~~ 
'" e· '"' 

-,,.~ Hcl---'--.~ ... ~,f-
• 

- •·.-~·~·""" """~·-· .. ---~±-·: .::i .. ·."-" ~~ -"T,' 
~-~--~--,~ .. ,~ .. ~ .. ~-=~ 

""M'""'""''-'"'' 

... - --.-.. 
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Lampiran 4. Uji Reliabilitas 

UJJ RELIABILITAS PELA TIHAN 

Reliability statistics 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Cronbach's Standard1:zecl 

Alpha Items N of Items 

749 .745 6 

Item-Total Statistics 

Scale Corrected Squarecl C:ronbach's 
Scale Mean if Variance if Item-Total Mult1pl.: Alpha 1flten1 
lten1 Deleted lten1 Deleted Correlation Correlation Deleted 

lnstruktur 18 74 4 955 426 731 

Peser1a 18.70 4.349 _664 660 
Maten 1 B 56 5.403 33~. 7;.1 

Melo de 1 B.64 5.077 425 730 

Tl1Juan_Pelat1han 18 58 5 125 420 731 

Sasaran 18 70 4_349 _1364 660 

UJI RELIABILITAS MOTIV AS! KERJA 

Reliability statistics 

Cronbach's 
Alpha Based 

'" Cronbacl1's Standardized 
Alpl1a lten1s N oflten1s 

.779 _790 5 
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Hein-Total S1atistics 

Scale Co1reded Squared Cronbach's 
Scale Mean If Variance if Item· Total MUitipie Alpha 1flten1 
Item Deletecl Item Deleted Con elation Co1relation Delet.;icl 

F lslologis_Kebutuhan_Fi 
15 81 4 499 .~·1 6 .2S2 '51 

Sik 

k el>u!uhan _Kea ma nan 15.81 3 94 7 5'6 .363 .728 

Kelil1tuhan_Sos1al , 5.85 4 1 94 529 .286 147 

k e~utuhan_P enghargaa 
, 5_74 4, ~3 .587 366 127 n_D111 

I' ebuluhan _Aklual1sasl - 15.75 4 378 555 _314 _739 Om 

UJJ RELIABILITAS KINERJA KARY A WAN 

Reliability Statistics 

Cronllach's 
Alpha Basecl 

'" Cronbach's Slandard1zfHI 
Alpha Items t'J of 1ten1s 

707 . 705 6 

lten1-Total Slalistics 

Scale Co11€ctecl Squared Cronbach's 
Scale Mean if Variance if Item-Total Multiple Alph<i if Item 
Item Del.;ited Item Deleted Correlatl()ll Correlation Oeletea 

Kual1tas 18 59 4.710 421 '"' 
,,, 

Kuant1tas 18 70 4 349 460 ~4i _660 

ll'iak1l1 16 74 4 451 464 134 °'" Penekanan_Biaya 18 71 4 380 -488 .269 651 

Pengawasan 18 57 4 9'19 _359 "' '90 
H\llltmgan_Antar _Vary aw 

18 65 4 643 rn 198 669 

'" 
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UJI RELIABILITAS POS (PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT/ 

Reliability Statistic:i-; 

Cronbach 's Alpha Basetl 

Cronbach 's Alpha on Stantlardized /Jems N of Items 
-

.890 .890 14 

1tem-Tot11I Statislics 

Scale Correc1ed Squarecl Cronbach's 
Scale Mean 11 Vanance if ltt<m-Tot<il Multlpl~ Alpha ifltem 
Item Deleted Item Deleted Correlation Corielat1on Deleted 

Konsis1ens1 48 47 29.958 597 882 

M1111nial1 sasi_81as 48 58 29.504 565 803 

Aku1as1 48 62 29.857 .554 .883 

l<o1eksi 48 59 29.072 f,65 878 

'"' 46 45 31-060 .448 888 

Kon1u111kas1 48 53 30.355 5:'2 885 

MRT 48 47 29.958 597 882 

Kehad11an -Emosi 48.56 29 504 .565 _863 

P>!ngha1 gaan_Flnansia I 48 62 2G.857 _554 _883 

P •1n gh<i rgaan_lnterperso 
48.59 2!'.I 072 665 878 

"" P engh2rgaan_Personal_ 
48.45 31.060 4'8 888 Growth 

Kondisi_FISik _Kerja 43 53 30 355 5~" 885 

KondiSI _Ps1~olog1s_KerJ 

' 
48-4 7 29.958 :.97 _882 

Kondisi_ T~mpor8r_Kerja 48.59 29 072 665 878 
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, 

Lampiran 5. Uji Asumsi Klasik 

UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

N 

Normal Parameters"'b Mean 

Std. 

Deviation 

Most Extreme Absolute 

Difterences Positive 

Negative 

Test Statistic 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. I est d1stnbut1on is Normal. 

b. Calculated from data. 

Norma! Q.Q Plot of Pelatlhan 
----~-~~--------··----·-

0 

0 

'" "' 00 D Zl • 

Ob•MV~d Volu• 
'" '" 

Pelatihan 

117 

22.32 

2.406 

.107 

.091 

-. I 07 

.107 

.053 

Motivasi Kinerja 
POS 

Kerja Kary a wan 

117 117 117 

19.74 22.39 52.27 

2.502 2.495 5.864 

.162 .110 .083 

.088 .110 .074 

-.162 - 109 -.083 

.162 .110 .083 

.284 .061 .074 
.. 

Normal Q.Q Plot or c"c°'c"'""'----~ 

0 

0 
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• 

~-~--·Normal Q-Q Plot ofKin•rj• 

0 ~ 0 

"' "' 

Normal Q-0 Plot cl POS 

0 

0 

0 

'" '" ~---~----~---~---~~ 
Ob•uved Volu• " 

UJI MULTIKOLINIERITAS 

Coelftcieds' 

Stani!a1d1zed 
Unstandard~ed Coeffit1erits Coeffitienls 9'.. 0\ Crn~dente lnl~rial for B 

Model B std. Error Bora I Sig Lowei Bt,uno1 Upper Bound 

I (Constan~ 17.iii 2.81J 6 230 BOO c.1;s 21 01 

Pelal1han 154 095 _159 1 ill U89 ·.025 354 

Molj~si 048 .G91 049 5i1 604 -\35 iJO 

a Dependentvanable: Kinerja 

UJI HETEROSKEDASTISIT AS 

• 
Ob•••v•d Voluo 

Corr~laUons 

Zerl}order Par1ial 

IOI 1:.9 

_01~ 049 

• 

CollineiWj Sta!istits 

"~ T~erance w 

.158 999 1-00\ 

.04B 999 1-0~1 
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Coefficientsa 

Unstandardized Standardized 

Model Coefficients Coefficients t 

B Std. Error Beta 
·- . 

I (Constant) 3.586 1.654 2.168 

Pclatihan -.127 .056 ·.209 -2.292 

Motivasi 
.062 .053 .106 1.159 

Kerja 
·--

a. Dependent Variable: RES2 

REGRESI LINEAR BERGANDA 

Mo!lel S1nnnmr/ 

Change S1al1st1cs 

Adjusted R 
Model R R Square Square 

1 _495• 235 2~2 

a. Predictors· (Constant), Motivasi_Keria. Pelalil1an 

l>. Dependent Vanable: Kine~a_Karyawan 

Std Errc·i 01 
Ille Esliniat;; 

'640 

R Sq1•are 
CllJny;; F Change ~· OQ 

~,~, If 53~ 2 1U 

Sig. 

.032 

.124 

.249 

Sig.F 
Change 

000 

UJI INTERAKSI (MODERATED REGRESSION ANALYSIS) I 

Perceived Organizational Supporl (POS) rnetnodcrasi hubungan pelatihan terhadap 

kinerja karyawan 

);;> Karyawan dengan Masa Kcrja < l Tahun 

Model Summary 

Model R I{ Square 

~~~~~-~ 

Adjusted R Std. Error of 

Square the Estimate 
f----- ---

I . \84a .034 .010 4.386 
. a. l'rcd1ctnrs: (Con~tunt), Pclat1hJn 

Durbin-
Walson 

1.535 
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Model Surnmary 

Adjusted R Stcl Error of 

Model R R Square Square the Estin1ate 

1 750a 562 527 3.030 

a_ Pted1ctors. (Constant), Pelatihan*POS, POS, Pelatihan 

Model Summary 

Chan~· St•1>S11<S 

,0,djuSM~ R Std Eorc•t OT R Squ"r• I F Ch;in9~ I I ~od•I " f< S•juar~ S·iuare lhe Est1mat• Ch•nQ• "' "" 
' 750' 562 527 '030 :.o, I 16 254 I ; I 
a P1e~1<1ors (Conslann. Pelal1han·ros PO~. P•lat111a11 

1 (~on~tooi) 

p,1.~""' 

'"' Pet>Ohan'POS 

::O,,l' 

• "" 
'" 02! 

no 

-'"' 
Q\oi< 

mo • 

Coe!Ji<iOI~>' 

"" ~B?o ·l·l' 

'" -) 101 0,)) 

"' "' m 
09•' 4'19 ""' 

> Karyawan dengan Masa Kerja l - 5 Tahun 

Model Sumn1ary 
-------

Adjusted R 
Model R R Square 

Square 
--------- --------

1 .087" .008 -.006 
-

a. Predictors: (Constant). Pelat1han 

Model Sun1111ary 

Adjusted R 

Model R RSquare Square 

~•"e•ooons 

L•ro-or1•r P>fli>I Pall 

,,, 
'" rn 

566 °'' _011 

'"' m •1• 

Std. Error of 

the Estimate 

3.985 

Std. Error of 
the Esti1nate 

1 41 o" .168 .133 3_700 

a Predictors: (Constant), pelatil1an*pos. POS, Pelatihan 

I 
Sig F 

Change 

'" I 000 

(0111n .. 11ry Slatl•t"• 

Tolor<m<0 "' 
:o~ J 719 

4~0 ::ii• 

'"" , 331 
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Slandard~ed 

Un•lan.Jardiz<d Coofll<lonts (,o•m"'"'' (,orrn1auons Coll'"•a<it'i St>ll•llco 

IAM•I " Sid Erio, Bel• ' "" z., .. ordor P0<Ual P•1I Tol•ran<0 w 

' {Conslanll 19 662 ~•JI) J 055 '"' P>l>lin.1n "' 1~' "" -I 720 °'' OBI 101 '" '.165 31/B 

'"' "' OB} m '"' '" :~a . 01 J ·012 m 2 337 
pelo~hoot·~os '" °"' 1)11 :' 00~ '" JJ:l 285 .!71 '"' 5244 

UJI INTERAKSI (MODERATED REGRESSION ANALYSIS) II 

Perceived Organizational .'iupport (POS) me1noderasi hubungan pelatihan terhadap 

kinerja karyawan 

> Karyawan dengan Masa Kerja < I Tahun 

Model Sununary 

Adjusted R Std. E1rorof 

Model R R Squa1e Square the Estin1ate 

1 .555" .308 .291 3.711 

a. Predictors· (Constant), n1ot1vasi 

Model Su1nmary 

Adjusted R Std. Error of 

Model R R Square Square the Estimate 

1 _Bog• .655 .627 2.690 

a Predictors: {Constant), n1ot1vasi*pos, pos, motivasi 

c •• nio;o1os• 

$ton<I••·'''"' 
t.·Nlfi<1<,'1lS t.01.,1011on• Coll1n"'"" Stall Sii<' 

{Col1;1JO(• 

°'""'°'I 
'"' mo..,asi"pos 

IT•}• -1 

-1 :'1' 

:'\' '"~ 
l"-1' 

53;. 

o:c, 

8.;10 ,,, 
2 "'" 

01'· 

',,,, -?5H 010 

1 f,Bf\ _, ,g, OJ<; 

0 (.,I ~ ~~8 "°' 

;:.,.;Qr.J•r ra•l•I ''" Tol;ran<0 
~· 

~n ~89 m °" 100 OJ 

m 16l . """ '" 61 )~) 

.o•e "' 265 005 1a9 oor. 
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~ Karyawan dengan Masa Kerja I - 5 Tahun 

Model Sun1mary 

Adjusted R Std. Error of 

Moclel R R Square Square the Estimate 

1 377a .142 _131 3.704 

a Predictors (Constant), motivasi 

Model Su1n1nary 

Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estin1ate 

1 655a _431 _407 3.060 

a_ Predictors: (Constant), n1otivasi .. pos, pos, motivasi 

Coelllcleins• 

Corr•lallons Collln•anty Slallsl"' ,,, Z,.r<t-oido1 Patloal r.,1 Toi era"'" w 
1Conston1] I~ 48• 'GI<; 2 090 '" mo<r.aso -.;oc ,,, 

"~' 
_, 981 0$0 005 - JOO . 189 on \J 041 

'" "'' O~i DSi "' 127 <;g6 OSi on '" ~ 894 
,,,,,,f'i.1S1")l05 '" 00'.· 1 llO ) 4)7 '"' .146 -486 m "" 16 UJQ 

• DeoeMe,.IVa,,al>I< Hr1>r10 
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