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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1  Sejarah Singkat Giant Pulosari Malang 

GIANT adalah salah satu supermarket di Indonesia yang mempunyai 

brandimage yang baik di mata konsumennya. GIANT merupakan salah satu 

cabang dari PT. HERO SUPERMARKET Tbk yang memiliki konsumen cukup 

banyak di Indonesia kala itu. 

PT. HERO SUPERMARKET Tbk pertama kali didirikan oleh keluarga 

Almarhum Bapak Muhammad Saleh Kurnia pada sore hari tanggal 23 Agustus 

1971. Pada mulanya, HERO masih merupakan sebuah mini market yang terletak 

di pusat perdagangan kawasan elite di Jakarta, tepatnya di Jl. Paletehan I No. 23, 

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

PT. HERO SUPERMARKET Tbk merupakan pasar swalayan yang 

pertama dalam sejarah Indonesia dan memiliki makna tersendiri. Sebelumnya di 

Indonesia hanya ada pasar tradisional yang telah beroperasi lama. Sedangkan 

pasar swalayan terpadu seperti HERO Supermarket belum pernah ada pedagang 

yang mencoba merintis atau mengelolanya. 

Melihat kondisi pasar dan perubahan gaya hidup kala itu maka HERO 

Supermarket memutuskan untuk membuka cabang-cabang baru hampir di seluruh 



73 

 

Indonesia termasuk di Kota Malang pada tanggal 6 November 2003 yang 

berlokasi di Jl. Kawi Atas No. 58 Malang berdasarkan surat ijin kepala dinas 

perijinan kota malang nomor 469/SI/Prj/2003. 

Seiring berjalannya waktu, HERO Supermarket Pulosari mengganti 

namanya menjadi GIANT Supermarket Pulosari Malang pada tahun 2008. Hal ini 

dikarenakan kurangnya partisipasi oleh konsumen untuk berbelanja di 

supermarket tersebut. 

4.1.2  Lokasi dan Alamat Perusahaan 

Berikut adalah alamat dan lokasi yang digunakan oleh GIANT 

Supermarket Pulosari Malang dalam mengelola bisnis retailnya selama beberapa 

tahun ini : 

Nama Perusahaan : Giant Supermarket Pulosari 

Nama Populer  : Giant Pulosari 

Alamat : Jl. Kawi Atas No. 58 Malang Kelurahan 

Gading Kasri Kecamatan Klojen Kotamadya 

Malang Kode Pos 65146 

Telepon  : (0341) 587641 

Luas   : 1.673 m
2 
(ex. GOR Pulosari) 

Penentuan lokasi sangatlah penting untuk memulai bisnis yang akan 

dikelola. Lokasi akan mempengaruhi pertumbuhan Bisnis ritel dimasa yang akan 

datang, area yang dipilih haruslah mampu untuk tumbuh dari segi ekonomi 
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sehingga dapat mempertahankan kelangsungan toko saat awal ataupun masa yang 

akan datang. 

Penentuan lokasi dapat dimulai dengan memilih komunitas, keputusan ini 

sangat bergantung pada potensi pertumbuhan ekonomi dan stablitas maupun 

persaingan serta iklim politik dan geografis yang sangat menentukan. 

Berikut beberapa alasan pemilihan lokasi oleh GIANT Supermarket 

Pulosari Malang sebagai tempat untuk memulai bisnisnya : 

a) Lokasi yang dipilih merupakan sebuah lokasi yang strategis, 

dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan daerah Pulosari yang 

merupakan salah satu pusat wisata kuliner terkenal di Kota Malang. 

b) Berada di salah satu pusat jalan raya di Kota Malang, yaitu Jalan Kawi 

yang merupakan salah satu akses jalan raya terbesar di Kota Malang 

sehingga memudahkan konsumen dalam mengakses lokasinya. 

c) Bangunan yang unik dan luas, sehingga dapat menciptakan 

kenyamanan dan keleluasaan bagi konsumen untuk berbelanja. 

d) Lokasi yang berdekatan dengan perumahan elite yaitu, perumahan 

Puncak Dieng, Puncak Villa Puncak Tidar dan perumahan Ijen serta 

pusat perdagangan lainnya di Kota Malang. 

e) Lokasi yang mudah dijangkau dengan transportasi umum dikarenakan 

letaknya yang strategis. 

4.1.3  Fasilitas 

Fasilitas yang menunjang kelancaran dan kenyamanan berbelanja yang 

tersedia di HERO supermarket antara lain : 
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1. Kasir 

Jumlah kassa kasir yang tersedia sebanyak 5 kassa kasir dengan 

dilengkapi oleh personel computer secara otomatis menampilkan kode 

barang, jenis dan harga barang apda struk belanja. 

2. Gondola 

Gondola merupakan etalase yang digunakan untuk memajang produk-

produk yang dijual di GIANT Supermarket Pulosari Malang sesuai 

dengan jenisnya. Masing-masing jenis produk terbagi dalam 4 area 

yaitu: (237) grocery, (49) general merchandising, (8) PdP/Promo, (40) 

bakery. Total seluruh gondola adalah 334 buah. 

3. Penitipan barang atau Deposit Counter 

Sebelum memasuki supermarket, GIANT Supermarket Pulosari 

Malang menyediakan fasilitas tempat penitipan barang di mana 

maksimal kapasitas dapat menampung hingga 20 orang yang 

dilengkapi dengan nomor penitipan barang. 

4. Kereta Dorong dan Keranjang belanja 

GIANT Supermarket Pulosari Malang menyediakan kereta dorong dan 

keranjang untuk memudahkan konsumen dalam berbelanja sehingga 

konsumen dapat merasa nyaman pada waktu berbelanja. Kereta dorong 

yang disediakan oleh GIANT Supermarket sebanyak 98 buah dan 

keranjang sebanyak 100 buah. 

5. Fasilitas lainnya seperti AC (air conditioner) dan musik. 
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4.1.4  Bidang Usaha 

GIANT Supermarket Pulosari Malang melakukan pembelian (order) 

dengan 3 macam tipe yaitu : 

a. Tipe A yaitu dengan melakukan pembelian (order) secara langsung via 

MD Jakarta. 

b. Tipe B yaitu dengan melakukan pembelian (order) secara langsung via 

MD Surabaya. 

c. Tipe C yaitu dengan melakukan pembelian (order) secara langsung 

kepada supplier lokal di Kota Malang. 

 GIANT Supermarket Pulosari Malang merupakan salah satu supermarket 

yang bergerak di bidang perdagangan. Jenis produk yang ditawarkan meliputi 

seluruh bahan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan barang fresh dan 

frozen, bakery, stationary dan berbagai macam alat rumah tangga. 

4.1.5  Jumlah Pekerja 

Berikut adalah data jumlah karyawan dan bagaimana sistem kerja yang 

berlaku di GIANT Supermarket Pulosari Malang : 
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Tabel 4.1 

Jumlah Karyawan 

Sumber : GIANT Pulosari Malang 

 

Keterangan: 

G1 dan G2 : Food  GMS : General Merchandising 

G3 dan G4 : Non Food 

 

 

Divisi 

Karyawan 

tetap 

Karyawan 

Honorer 

Karyawan 

Outsourcing 
Jumlah 

L P L P L P 

Store 

Management 
4      4 

Produce 4 1     5 

Meat 2  1    3 

Daily and 

Frozen 
1      1 

Grocery G1 & 

G2 
6  1    7 

Grocery G3 & 

G4 
1   4   5 

General 

Merchandising 
1      1 

Finance 2 6     10 

Administration 1 1  1   3 

Front End        

Security     3 1 6 

Total 24 7 2 5 3 1 40 
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4.1.6 Sistem Jam Kerja 

Hari kerja normal karyawan GIANT Supermarket Pulosari Malang adalah 

setiap hari di mulai dari Senin-Minggu pukul 07.00-22.00 WIB. Sistem kerja yang 

digunakan oleh seluruh karyawan adalah sistem kerja shift yang mana disetiap 

harinya shift dilakukan secara berkala yakni: 

1. shift pagi yang dimulai sejak pukul 07.00-15.00 WIB 

2. shift siang yang dimulai sejak pukul 14.00-22.00 WIB 

Istirahat kerja yang diberikan dibagi menjadi 2 di setiap shiftnya. Bagi 

karyawan yang melaksanakan shift pagi maka umumnya istirahat yang akan 

diberikan dimulai dari pukul 12.00-13.00 WIB. Sedangkan bagi karyawan yang 

menjalankan shift siang, maka istirahat biasanya akan diberikan pada pukul 18.00-

19.00 WIB. Sistem istirahat yang diberikan tidak harus sesuai dengan jam yang 

berlaku, istirahat diadakan secara bergantian untuk seluruh karyawan di setiap 

shiftnya, tergantung dari kondisi waktu dan pekerjaan yang membebani saat itu. 

4.1.7 Deskripsi Kerja 

1. Bagian Fresh 

a. Manajer, tugas utama manajer adalah melakukan penyusunan 

rencana penjualan dan pengembangan usaha dengan potensi dan 

kemampuan yang ada serta bertanggung jawab atas penjualan jenis 

produk produce, daily, frozen, meat, fish and bakery. 

b. Supervisor, tugas utama supervisor adalah melakukan pengawasan 

terhadap kinerja para staff yang berada di bawah pimpinannya, serta 

melakukan pembenahan bila diperlukan. 
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c. Staff, tugas utama staff adalah melakukan kegiatan operasional 

seperti yang sudah ditugaskan oleh supervisor, seperti 

mempersiapkan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk diproses dan 

di display pada showcase, serta menyortir buah-buahan dan sayur-

sayuran di showcase. 

2. Bagian Grocery 

a. Manajer, tugas utama manajer adalah melakukan penyusunan 

rencana penjualan dan pengembangan usaha dengan potensi dan 

kemampuan yang ada serta bertanggung jawab atas penjualan jenis 

produk food, non food, dan merchandising. 

b. Supervisor, tugas utama supervisor adalah melakukan pengawasan 

terhadap kinerja para staff yang berada di bawah pimpinannya, serta 

melakukan pembenahan bila diperlukan. 

c. Staff, tugas utama staff adalah melakukan kegiatan operasional 

seperti yang sudah ditugaskan oleh supervisor, seperti 

mempersiapkan produk-produk grocery untuk diproses dan di 

display pada gondola, serta menempatkan price card sesuai dengan 

produk yang di display. 

3. Bagian Administrasi 

a. Manajer, tugas utama manajer adalah bertanggung jawab atas 

administrasi sumber daya manusia, pengelolaan kegiatan 

kesekretariatan dan umum untuk menjamin kelancaran operasional, 

dalam receiving & storage, cashier, admin, dan human resource. 
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Misalnya, mencatat dan melaksanakan inventarisasi asset perusahaan 

serta menyusun rencana dan melaksanakan pemeliharaannya, 

melaksanakan administrasi kepegawaian, membuat perhitungan, 

melaksanakan pembinaan SDM serta menyusun rencana 

pengembangan SDM. 

b. Supervisor, tugas utama supervisor adalah melakukan pengawasan 

terhadap kinerja para staff yang berada di bawah pimpinannya, serta 

melakukan pembenahan bila diperlukan. 

c. Staff, tugas utama staff adalah melakukan kegiatan operasional 

seperti yang sudah ditugaskan oleh supervisor.  

4.1.8 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi yang digunakan oleh GIANT Supermarket Pulosari 

Malang merupakan struktur organisasi garis. Dalam hal ini, struktur organisasi 

garis hanya mempunyai satu wewenang yang turun dari manajer toko ke asisten 

manajer toko lalu supervisor dan kemudian di lanjutkan kepada seluruh karyawan 

berdasarkan divisinya masing-masing. 

Struktur organisasi garis ini memiliki beberapa kelebihan yakni 

diantaranya adalah : 

a. Kesatuan komando yang terjamin baik, dikarenakan pimpinan berada 

pada satu tangan. 

b. Proses pengambilan keputusan berjalan cepat 

c. Rasa setia kawan di antara para karyawan umumnya berjalan baik, 

karena lebih saling mengenal satu sama lain. 

d. Struktur organisasi yang sederhana 
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Selain memiliki kelebihan, struktur organisasi ini juga memiliki beberapa 

keburukan, yakni seluruh organisasi ditentukan oleh satu orang sehingga 

keputusan yang diambil bersifat otoriter dan sangat tergantung pada kemampuan 

seseorang sehingga membatasi kesempatan karyawan lainnya untuk berkembang. 

Struktur organisasi GIANT Supermarket Pulosari Malang terdiri dari 

seorang manajer toko, tiga orang asisten manajer toko dan Sembilan orang 

supervisor di tiap divisinya. 

Struktur organisasi terlampir. 

4.1.9 Filsafat HERO  

Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang 

merupakan konsep dasar mcngenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga 

diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan 

segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan 

menyeluruh dengan segala hubungan. 

HERO mempunyai 3 prinsip yang selalu dipegang teguh oleh para 

karyawannya di setiap melaksanakan tugas mereka, yaitu : 

1. Kita selalu mengutamakan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. 

2. Kita selalu menyediakan produk yang bermutu tinggi sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. 

3. Kita bersama-sama menciptakan kesatuan manajemen yang sempurna. 

Sehingga HERO dapat berpatisipasi dalam pembangunan negara kita, 
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mencapai kesejahteraan sesama karyawan dan menuju kemajuan 

perusahaan. 

Filsafat HERO selalu diucapkan saat dilaksanakannya apel pagi guna 

meningkatkan semangat dan prestasi kerja serta loyalitas seluruh karyawan 

GIANT Supermarket Pulosari Malang. 

4.1.10 Lingkup Pemasaran 

GIANT Supermarket Pulosari Malang merupakan salah satu supermarket 

terbesar di Kota Malang yang banyak diminati oleh konsumennya. GIANT 

Supermarket Pulosari Malang memiliki ruang lingkup pemasaran yang cukup luas 

dan menjangkau hampir seluruh jajaran masyarakat Kota Malang mulai dari 

masyarakat yang berpenghasilan rendah hingga masyarakat kelas atas.  

Pemasaran yang dilakukan oleh GIANT Supermarket Pulosari Malang 

adalah dengan memanfaatkan sarana promosi melalui media massa, catalog yang 

diberikan secara berkala serta pemberian informasi secara langsung oleh pihak 

supermarket kepada konsumen di lokasi/area. 

4.2. Karakteristik Responden 

Pada bagian ini akan diuraikan hasil pengumpulan data primer yang 

berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari karyawan GIANT Pulosari 

Malang. Jumlah responden yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 40 orang. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 40 responden melalui penyebaran 

kuesioner, maka dapat dikemukakan beberapa hasil kuesioner yang terdiri dari 

pernyataan sebagai berikut. 



 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kela

tabel 4.2 berikut : 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

(orang)

Pria 29

Wanita 11

Total 40

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden yang berjenis ke

pria sebanyak 29 orang (72

sebanyak 11 orang (27,5

Pulosari Malang lebih banyak berjenis kelamin pria.

Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas pegawai yang bekerja di 

GIANT Pulosari Malang adalah pria. Banyaknya jumlah pria yang bekerja 

tersebut didasarkan pada tuntutan kerja kare

ditangani. Pegawai harus memiliki karakter yang tegas dan sifat tersebut 

kenyataannya dimiliki oleh pria. Jumlah pegawai yang menjadiresponden 

perempuan adalah sebesar 11 orang atau (27,5%). Dalam hal ini karyawan wanita 

lebih banyak ditempatkan pada pekerjaan yang membutuhkan tingkat ketelitian 

dan ketelatenan yang tinggi seperti pada departemen administrasi dan kasir.

 

teristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

29 72,5 

11 27,5 

40 100 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012 

di atas menunjukkan bahwa responden yang berjenis ke

orang (72,5%), sedangkan yang berjenis kel

sebanyak 11 orang (27,5%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai di GIANT 

Pulosari Malang lebih banyak berjenis kelamin pria. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas pegawai yang bekerja di 

GIANT Pulosari Malang adalah pria. Banyaknya jumlah pria yang bekerja 

tersebut didasarkan pada tuntutan kerja karena banyaknya pekerjaan yang 

ditangani. Pegawai harus memiliki karakter yang tegas dan sifat tersebut 

kenyataannya dimiliki oleh pria. Jumlah pegawai yang menjadiresponden 

perempuan adalah sebesar 11 orang atau (27,5%). Dalam hal ini karyawan wanita 

anyak ditempatkan pada pekerjaan yang membutuhkan tingkat ketelitian 

dan ketelatenan yang tinggi seperti pada departemen administrasi dan kasir.

Jenis Kelamin
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min dapat dilihat pada 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

di atas menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin 

%), sedangkan yang berjenis kelamin wanita 

bahwa pegawai di GIANT 

Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas pegawai yang bekerja di 

GIANT Pulosari Malang adalah pria. Banyaknya jumlah pria yang bekerja 

na banyaknya pekerjaan yang 

ditangani. Pegawai harus memiliki karakter yang tegas dan sifat tersebut 

kenyataannya dimiliki oleh pria. Jumlah pegawai yang menjadiresponden 

perempuan adalah sebesar 11 orang atau (27,5%). Dalam hal ini karyawan wanita 

anyak ditempatkan pada pekerjaan yang membutuhkan tingkat ketelitian 

dan ketelatenan yang tinggi seperti pada departemen administrasi dan kasir. 

Jenis Kelamin

Pria

Wanita



 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidi

tabel 4.3 berikut : 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Umur 
Jumlah 

(orang)

18 – 25 11 

26 – 33 9 

34 – 41 15 

42 – 49 5 

Total 40 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang berusia 

antara 34 – 41 dengan jumlah 15 orang (37,5%). Selanjutnya yaitu responden 

yang berusia antara 18 

ketiga yaitu responden dengan usia 26 

dan pada urutan terakhir yaitu responden dengan rentang usia 42 

dengan jumlah responden 5 orang (12,5%).

Dari hasil penjabaran data di atas 

bekerja di GIANT Pulosari Malan

Hal ini mengindikasikan bahwa perbandingan usia seluruh karyawan sangat baik, 

hal ini dilihat dengan jumlah penyebaran 

 

 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

 27,5 

 22,5 

 37,5 

 12,5 

 100 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012 

di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang berusia 

41 dengan jumlah 15 orang (37,5%). Selanjutnya yaitu responden 

yang berusia antara 18 – 25 tahun dengan jumlah 11 orang  (27,5%), lalu di urutan 

ketiga yaitu responden dengan usia 26 – 33 tahun dengan jumlah 9 orang (22,5%), 

dan pada urutan terakhir yaitu responden dengan rentang usia 42 

mlah responden 5 orang (12,5%). 

Dari hasil penjabaran data di atas menunjukkan bahwa 

bekerja di GIANT Pulosari Malang, memiliki rata-rata usia yang cukup tinggi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perbandingan usia seluruh karyawan sangat baik, 

hal ini dilihat dengan jumlah penyebaran usia yang hampir merata.

Usia
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kan dapat dilihat pada 

 

di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden yang berusia 

41 dengan jumlah 15 orang (37,5%). Selanjutnya yaitu responden 

25 tahun dengan jumlah 11 orang  (27,5%), lalu di urutan 

33 tahun dengan jumlah 9 orang (22,5%), 

dan pada urutan terakhir yaitu responden dengan rentang usia 42 – 49 tahun 

bahwa responden yang 

rata usia yang cukup tinggi. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perbandingan usia seluruh karyawan sangat baik, 

usia yang hampir merata. 

18 - 25

26 - 33

34 - 41

42 - 49



 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidi

tabel 4.4 berikut : 

Karakteristik Res

Tingkat 

Pendidikan 

Sarjana 

Sekolah 

Menengah Atas 

(SLTA) 

Total 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 4.4

bekerja di GIANT Pulosari Malang lebih dominan berpendidikan Sekolah 

Menengah Atas (SLTA), yaitu sebanyak 36 orang (90

berpendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 4 orang (10

mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan tidak menjadi orientasi utama 

perusahaan dalam melakukan perekrutan

itu, tenaga kerja yang dibutuhkan ol

kerja yang terampil dan loyal serta tidak terlalu membutuhk

pengetahuan khusus kecuali untuk jajaran level manajerial.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Karakteristik responden berdasarkan 

4.5 berikut : 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

4 10 

36 90 

40 100 

: Data Primer diolah Tahun 2012 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa responden

bekerja di GIANT Pulosari Malang lebih dominan berpendidikan Sekolah 

h Atas (SLTA), yaitu sebanyak 36 orang (90%) dan 

Sarjana (S1) yaitu sebanyak 4 orang (10

mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan tidak menjadi orientasi utama 

perusahaan dalam melakukan perekrutan khususnya untuk level pekerja

enaga kerja yang dibutuhkan oleh GIANT Pulosari Malang adalah tenaga 

kerja yang terampil dan loyal serta tidak terlalu membutuhk

pengetahuan khusus kecuali untuk jajaran level manajerial. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel 

 

Tingkat Pendidikan
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kan dapat dilihat pada 

ponden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

responden yang 

bekerja di GIANT Pulosari Malang lebih dominan berpendidikan Sekolah 

%) dan sisanya 

Sarjana (S1) yaitu sebanyak 4 orang (10%). Hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan tidak menjadi orientasi utama 

untuk level pekerja. Selain 

eh GIANT Pulosari Malang adalah tenaga 

kerja yang terampil dan loyal serta tidak terlalu membutuhkan tingkat 

rja dapat dilihat pada tabel 

Tingkat Pendidikan

Sarjana

SLTA



 

Karakteristik responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa 

Kerja 

Jumlah 

(orang)

≤ 5 9 

6 – 10 13 

11 – 15 8 

≥ 16 10 

Total 40 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Tabel 4.5 di atas menunjukan bahwa masa kerja 

Pulosari Malang antara 

dengan rentang antara 

orang (32,5%), sedangkan 

jumlah paling kecil yaitu sebesar 8 orang (20%). 

kerja di bawah atau sama dengan 5 tahun sebanyak 9 orang (22,5%) dan 

responden yang memiliki masa kerja di atas 16 tahun sebanyak 10 orang (25%).

Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden

Pulosari Malang telah memi

pengalaman kerja yang dimiliki juga cukup besar.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Karakteristik responden berdasarkan status perkawi

tabel 4.6 berikut : 

 

 

Tabel 4.5 

Karakteristik responden Berdasarkan Masa Kerja 

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

 22,5 

 32,5 

 20 

 25 

 100 

: Data Primer diolah Tahun 2012 

di atas menunjukan bahwa masa kerja responden

antara 1 – 20 tahun. Responden yang memiliki masa kerja 

antara 6 – 10 tahun memiliki jumlah paling besar, yaitu sebesar 13 

orang (32,5%), sedangkan responden dengan masa kerja 11 – 15 tahun memiliki 

jumlah paling kecil yaitu sebesar 8 orang (20%). Responden yang memiliki masa 

kerja di bawah atau sama dengan 5 tahun sebanyak 9 orang (22,5%) dan 

memiliki masa kerja di atas 16 tahun sebanyak 10 orang (25%).

kan bahwa sebagian besar responden yang bekerja di GIANT 

Pulosari Malang telah memiliki masa kerja yang cukup lama, sehingga 

pengalaman kerja yang dimiliki juga cukup besar. 

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

Karakteristik responden berdasarkan status perkawinan dapat dilihat pada 

Masa Kerja
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responden di GIANT 

yang memiliki masa kerja 

, yaitu sebesar 13 

15 tahun memiliki 

yang memiliki masa 

kerja di bawah atau sama dengan 5 tahun sebanyak 9 orang (22,5%) dan 

memiliki masa kerja di atas 16 tahun sebanyak 10 orang (25%). 

yang bekerja di GIANT 

liki masa kerja yang cukup lama, sehingga 

nan dapat dilihat pada 

≤ 5

6 - 10.

11 - 15.

≥ 16



 

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Status 

Perkawinan 

Jumlah 

(orang)

Belum 

Menikah 

Menikah 

Duda/janda 

Total 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012

Berdasarkan tabel 4

di GIANT Pulosari Malang 

sebanyak 29 orang (72,5%), sedangkan untuk 

sebanyak 11 orang (27,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 

responden telah cukup matang dalam menyikapi pekerjaan yang dibe

Karyawan yang telah menikah cenderung akan lebih berhati

suatu permasalahan yang terdapat dalam pekerjaannya, selain itu hati dan 

jiwanyanya akan lebih tenang sehingga akan sangat bermanfaat dalam membentuk 

perilaku dalam melak

4.3 Uji Validitas dan Re

Sebelum menganalisis dan menginterprestasi data penelitian terlebih

dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digun

membuktikan apakah data setiap 

sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah tiap item memberi 

pengukuran secara konsisten. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dijelaskan 

lebih lanjut. 

 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Jumlah 

(orang) 

Persentase 

(%) 

11 27,5 

29 72,5 

0 0 

40 100 

: Data Primer diolah Tahun 2012 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa responden

di GIANT Pulosari Malang mayoritas sudah menikah dengan jumlah 

sebanyak 29 orang (72,5%), sedangkan untuk responded yang belum menikah 

sebanyak 11 orang (27,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 

responden telah cukup matang dalam menyikapi pekerjaan yang dibe

Karyawan yang telah menikah cenderung akan lebih berhati-hati dalam menyikapi 

suatu permasalahan yang terdapat dalam pekerjaannya, selain itu hati dan 

jiwanyanya akan lebih tenang sehingga akan sangat bermanfaat dalam membentuk 

perilaku dalam melaksanakan pekerjaan. 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum menganalisis dan menginterprestasi data penelitian terlebih

dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digun

membuktikan apakah data setiap items tersebut dapat mengukur variabel, 

reliabilitas digunakan untuk menguji apakah tiap item memberi 

konsisten. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dijelaskan 

Status Perkawinan

Belum 

Menikah

Menikah
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Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan 

 

responden yang bekerja 

mayoritas sudah menikah dengan jumlah responden 

yang belum menikah 

sebanyak 11 orang (27,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 

responden telah cukup matang dalam menyikapi pekerjaan yang dibebankan. 

hati dalam menyikapi 

suatu permasalahan yang terdapat dalam pekerjaannya, selain itu hati dan 

jiwanyanya akan lebih tenang sehingga akan sangat bermanfaat dalam membentuk 

Sebelum menganalisis dan menginterprestasi data penelitian terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk 

tersebut dapat mengukur variabel, 

reliabilitas digunakan untuk menguji apakah tiap item memberi 

konsisten. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dijelaskan 

Status Perkawinan

Belum 

Menikah

Menikah
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4.3.1 Uji Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu 

instrumen dapat mengumpulkan data secara tepat dan sesuai dengan variabel yang 

diteliti. Suatu instrument dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Pengujian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 17.0. Alat 

validitas dilihat dari korelasi Pearson (Korelasi Product Moment) antara item-

item instrumen dengan jumlah instrumen secara keseluruhan (dalam satu 

variabel). Jika r hitung lebih besar dari r tabel atau signifikan lebih kecil dari α= 

0,05 maka instrumen yang digunakan valid. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator Item r Sig. Ket. 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia (X) 

Pelatihan 
1 0.776 0.000 valid 

2 0.638 0.000 valid 

Pendidikan 
3 0.819 0.000 valid 

4 0.735 0.000 valid 

Kualitas 

Sumber Daya 

Manusia (Z) 

Pengetahuan 
5 0.765 0.000 valid 

6 0.755 0.000 valid 

Keahlian 
7 0.730 0.000 valid 

8 0.721 0.000 valid 

Kemampuan 
9 0.757 0.000 valid 

10 0.764 0.000 valid 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Kuantitas Kerja 11 0.758 0.000 valid 

Kualitas Kerja 12 0.701 0.000 valid 

Kerja Sama 13 0.877 0.000 valid 

Pemahaman Tugas 14 0.702 0.000 valid 

Inisiatif 15 0.724 0.000 valid 

Kehandalan 
16 0.660 0.000 valid 

17 0.769 0.000 valid 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, koefisien korelasi antara variabel observasi 

penelitian dengan total skor masing-masing variabel adalah positif dan signifikan 

serta nilai peluang lebih kecil dari α= 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
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pertanyaan-pertanyaan sebagai alat ukur untuk mendapatkan data adalah valid. 

Artinya semua butir pertanyaan dapat digunakan dan dipercaya untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan. 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas atau 

dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan dan 

dapat digunakan untuk meramalkan. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan dari program SPSS 17.0 yaitu dengan menggunakan uji 

Statistic Cronbach Alpha. Jika nilai Alpha Chronbach lebih besar dari 0,6 maka 

dapat dikatakan bahwa item dari kuisioner tersebut adalah reliabel. Hasil 

pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (X) 
0.715 Reliabel 

Kualitas Sumber Daya 

Manusia (Z) 
0.840 Reliabel 

Kinerja Karyawan (Y) 0.858 Reliabel 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki 

nilai koefisien (Cronbach’s Alpha) lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan 

instrument pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel. 
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4.4 Hasil Analisis Data 

Analisis hasil yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

deskriftif frekuensi dari jawaban responden dari hasil penyebaran kuesioner yang 

telah terkumpul. Selain itu juga menggunakan tehnik analisis jalur (path analysis) 

atau regresi berganda yang terstandarisasi dan dihitung melalui program SPSS 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. 

4.4.1 Analisis Data Deskriftif 

Untuk mempermudah di dalam upaya mendiskripsikan variabel penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan dasar interprestasi skor sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Dasar Interprestasi Skor Item 

No Nilai Skor Interprestasi 

1 1-1,8 Jelek/tidak penting 

2 >1,8-2,6 Kurang 

3 >2,6-3,4 Netral 

4 >3,4-4,2 Bagus/penting 

5 >4,2-5,0 Sangat Bagus/sangat penting 
Sumber : Noermiyati (2008) 

Deksripsi tentang data yang berkaitan dengan masing-masing variabel 

untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. 

a. Variabel Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Variabel pengembangan sumber daya manusia (X) merupakan variabel 

independen yang diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin. 

Pengembangan sumber daya manusia diukur dengan menggunakan 4 item. 
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Distribusi frekuensi masing-masing item pengukuran dapat dijelaskan pada tabel 

4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Variabel Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Indikator Item 
Jawaban Rata-Rata 

Skor STS TS N S SS 

Pelatihan 
X1 0 0 0 22 18 4.45 

X2 0 0 11 21 8 3.93 

Mean = 4.19  

Pendidikan 
X3 0 0 11 20 9 3.95 

X4 0 0 8 22 10 4.05 

Mean = 4.00  

Rata-rata Skor Variabel Pengembangan Sumber Daya Manusia 4.09 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012 

Pada tabel 4.10 menunjukkan rekapitulasi distribusi frekuensi masing-

masing item pengukuran dari strategi pengembangan sumber daya manusia. 

Keterangan selengkapnya tentang masing-masing item pengukuran 

pengembangan sumber daya manusia dari responden dapat disampaikan di bawah 

ini. 

1. Item X1 memiliki skor rata-rata sebesar 4,45 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari hasil perhitungan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 

hampir seluruh responden menyatakan pelatihan yang dilakukan melalui 

On The Job Training oleh perusahaan sangat penting peranannya dalam 

meningkatkan kemampuan kinerja setiap karyawan. 

2. Item X2 memiliki skor rata-rata sebesar 3,93 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari hasil perhitungan tabel diatas dapat diketahui bahwa 

sebagian besar responden yaitu 72,5% menyatakan sangat setuju dengan 
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pelaksanaan briefing yang dilakukan oleh perusahaan setiap paginya, dan 

27,5% sisanya menjawab netral. 

3. Item X3 memiliki skor rata-rata sebesar 3,95 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari hasil perhitungan tabel diatas dapat diketahui bahwa 

72,5% koresponden telah mendapatkan kesempatan dari perusahaan untuk 

mendapatkan pendidikan terkait dengan divisi yang ditekuni karyawan 

saat ini, dan 27,5% sisanya menjawab netral. 

4. Item X4 memiliki skor rata-rata sebesar 4,05 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi Dari hasil perhitungan tabel diatas dapat diketahui bahwa 80% 

koresponden telah mendapatkan kesempatan dari perusahaan untuk 

mendapatkan pendidikan dalam bidang lainnya seperti, kursus bahasa 

asing dan komputer, dan 20% sisanya menjawab netral. 

Dari penjabaran data kuisioner di atas dapat diketahui bahwa secara 

keseluruhan rata-rata skor untuk variabel pengembangan sumber daya manusia 

(X) adalah 4,09. Skor ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan responden 

menyadari pentingnya peranan pengembangan sumber daya manusia yang 

dijalankan oleh perusahaan. 

Pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh pihak perusahaan sangat 

berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja karyawan. Tabel di 

atas menunjukkan beberapa responden menerima cukup baik pendidikan yang 

diberikan oleh perusahaan yaitu variabel X3 dengan skor sebesar 3,95 dan variabel 

X4 dengan skor sebesar 4,05. 
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Dari keseluruhan item pada tabel 4.10 diketahui bahwa nilai rata-rata 

variabel X2 adalah paling rendah dengan skor sebesar 3,93 dan nilai rata-rata 

variabel tertinggi adalah X1 dengan skor sebesar 4,45. Variabel X2 yaitu briefing 

yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan tingkat skor terendah, hal ini 

mengindikasikan bahwa briefing yang dijalankan oleh perusahaan belum efektf 

dan hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan khusus oleh perusahaan untuk terus 

meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawannya melalui kegiatan briefing. 

Variabel X1 menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan on the job training 

mempunyai skor tertinggi yaitu sebesar 4,45. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pelaksanaan on the job training sangat efektif dan berpengaruh besar terhadap 

pelatihan yang dijalankan oleh perusahaan. 

Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban responden, dari 4 indikator 

variabel pengembangan sumber daya manusia, indikator pendidikan mempunyai 

rata-rata terkecil yaitu 4,00 dibandingkan dengan indikator pelatihan yang 

memiliki rata-rata skor sebesar 4,19. Hal ini membuktikan pelatihan yang di 

berikan perusahaan terhadap karyawan jauh lebih berpengauh dalam 

meningkatkan kinerja karyawan dibandingkan pendidikan yang di tawarkan. 

b. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (Z) 

Variabel kualitas sumber daya manusia (Z) merupakan variabel 

intervening yang diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin. Variabel 

kualitas sumber daya manusia ini diukur dengan menggunakan 6 item. Distribusi 

frekuensi masing-masing item pengukuran dapat dijelaskan pada tabel 4.11 

berikut ini. 
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Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (Z) 

Indikator Item 
Jawaban Rata-Rata 

Skor STS TS N S SS 

Pengetahuan 
Z1 0 0 2 24 14 4.30 

Z2 0 0 3 24 13 4.25 

Mean = 4.27  

Keahlian 
Z3 0 0 8 22 10 4.05 

Z4 0 0 8 24 8 4.00 

Mean = 4.02  

Kemampuan 
Z5 0 0 7 18 15 4.20 

Z6 0 0 2 20 18 4.40 

Mean = 4.30  

Rata-Rata Skor Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia 4.20 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012 

Pada tabel 4.11 menunjukkan rekapitulasi distribusi frekuensi masing-

masing item pengukuran dari kualitas sumber daya manusia (Z). Keterangan 

selengkapnya tentang masing-masing item pengukuran variabel kualitas sumber 

daya manusia dari responden dapat disampaikan di bawah ini. 

1. Item Z1 memiliki skor rata-rata sebesar 4,30 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 95 % dari keseluruhan responden menyatakan mereka 

sebagai karyawan perusahaan telah memiliki kemampuan intelejensi 

dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan kepada mereka, 

dan 5 % sisanya memilih netral dalam menanggapi hal tersebut. 

2. Item Z2 memiliki skor rata-rata sebesar 4,25 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 92,5 % dari keseluruhan responden menyatakan mereka 

sebagai karyawan perusahaan telah memiliki kemampuan konseptual 
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dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan kepada mereka, 

dan 7,5 % sisanya memilih netral dalam menanggapi hal tersebut. 

3. Item Z3 memiliki skor rata-rata sebesar 4,05 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 75 % dari keseluruhan responden menyatakan tingkat 

kemampuan teknis yang dimiliki telah sesuai dengan standar yang 

diinginkan oleh perusahaan, dan 25 % sisanya memilih netral dalam 

menanggapi hal tersebut. 

4. Item Z4 memiliki skor rata-rata sebesar 4,00 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 80 % dari keseluruhan responden menyatakan tingkat 

kemampuan non-teknis yang dimiliki telah sesuai dengan standar yang 

diinginkan oleh perusahaan, dan 25 % sisanya memilih netral dalam 

menanggapi hal tersebut. 

5. Item Z5 memiliki skor rata-rata sebesar 4,20 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 82,5 % menyatakan mereka telah berusaha mencapai 

tingkat prestasi kerja yang tinggi di perusahaan dan 17,5 % sisanya 

memilih netral dalam menanggapi hal tersebut. 

6. Item Z6 memiliki skor rata-rata sebesar 4,40 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 95 % menyatakan mereka telah mampu membangun rasa 

kedisiplinan yang tinggi dalam diri mereka selama bekerja di perusahaan, 

dan 5 % sisanya memilih netral dalam menanggapi hal tersebut. 
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Dari penjabaran data kuisioner di atas dapat diketahui bahwa secara 

keseluruhan rata-rata skor untuk variabel kualitas sumber daya manusia (Z) adalah 

4,20. Skor ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan responden  telah memiliki 

kualitas sumber daya manusia yang baik selama bekerja di perusahaan. 

Dari keseluruhan item pada tabel 4.11 diketahui bahwa nilai rata-rata 

variabel Z4 memiliki skor terendah dengan nilai sebesar 4,00 dan nilai rata-rata Z6 

memiliki skor tertinggi dengan nilai sebesar 4,40. Variabel Z4 yaitu kemampuan 

non-teknis menunjukkan tingkat skor terendah, hal ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan non-teknis yang dimiliki oleh karyawan masih sangat cukup, 

sehingga diperlukannya tindakan khusus oleh perusahaan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan non-teknis para karyawan. 

Sedangkan untuk variabel Z6 memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,40 

yang menunjukkan bahwa seluruh karyawan mampu dalam membangun rasa 

kedisiplinan yang tinggi dalam diri mereka selama bekerja. Hal ini sangat 

mendukung terciptanya kinerja yang baik sehingga target perusahaan dapat 

tercapai. 

c.  Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Variabel kinerja karyawan (Y) merupakan variabel dependen yang diukur 

dengan menggunakan skala Likert lima poin. Kinerja karyawan diukur dengan 

menggunakan 7 item. Distribusi frekuensi masing-masing item pengukuran dapat 

dijelaskan pada tabel 4.12 berikut ini. 
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Tabel 4.12 

Distrubusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan 

Indikator Item 
Jawaban Rata-Rata 

Skor STS TS N S SS 

Kuantitas Kerja Y1 0 0 12 23 5 3.83 

Kualitas Kerja Y2 0 0 0 31 9 4.23 

Kerja Sama Y3 0 0 0 25 15 4.38 

Pemahaman Tugas Y4 0 0 0 26 14 4.35 

Inisiatif Y5 0 0 8 26 6 3.95 

Kehandalan 
Y6 0 0 1 30 9 4.20 

Y7 0 0 6 22 12 4.15 

Mean = 4.17  

Rata-Rata Skor Variabel Kinerja Karyawan 4.15 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012 

Pada tabel 4.12 menunjukkan rekapitulasi distribusi frekuensi masing-

masing item pengukuran dari variabel kinerja karyawan. Keterangan 

selengkapnya tentang masing-masing item pengukuran kinerja karyawan dari 

responden dapat disampaikan di bawah ini. 

1. Item Y1 memiliki skor rata-rata sebesar 3,83 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 70 % dari keseluruhan responden menyatakan mereka 

mampu menyelesaikan pekerjaan sebanyak mungkin dalam kurun waktu 

yang cukup singkat, dan 30 % sisanya memilih netral dalam menanggapi 

hal tersebut. 

2. Item Y2 memiliki skor rata-rata sebesar 4,23 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa hampir seluruh 

responden menyatakan mereka telah mampu mencapai standar mutu untuk 

setiap pekerjaan yang diselesaikan. 

3. Item Y3 memiliki skor rata-rata sebesar 4,38 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa hampir seluruh 
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responden menyatakan mereka telah mampu menjalin hubungan kerja 

sama yang baik dengan karyawan lainnya serta membangun satu kesatuan 

tim dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan. 

4. Item Y4 memiliki skor rata-rata sebesar 4,35 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa hampir seluruh 

responden menyatakan mereka telah mampu untuk menguasai 

pengetahuan atas pekerjaan yang di berikan serta bertanggung jawab 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan. 

5. Item Y5 memiliki skor rata-rata sebesar 3,95 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 80 % dari keseluruhan responden menyatakan bahwa 

mereka mampu melaksanakan tugas-tugas baru yang diberikan dalam 

rangka memperbesar tanggung jawab serta meningkatkan kemampuan dan 

keahlian di bidang pekerjaan lainnya, dan 20 % sisanya menanggapi secara 

netral. 

6. Item Y6 memiliki skor rata-rata sebesar 4,20 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 97,5 % dari keseluruhan responden menyatakan bahwa 

mereka mampu dalam menganalisis data/informasi yang berkenan dengan 

bidang pekerjaan mereka masing-masing, dan 22,5 % sisanya menanggapi 

secara netral. 

7. Item Y7 memiliki skor rata-rata sebesar 4,15 yang menunjukkan nilai rata-

rata tinggi. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 85 % dari keseluruhan responden menyatakan bahwa 
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mereka mampu dalam menggunakan berbagai peralatan/mesin baik itu 

terkait ataupun tidak terhadap pekerjaan yang mereka jalani, dan 15 % 

sisanya menanggapi secara netral. 

Dari penjabaran data kuisioner di atas, dapat diketahui bahwa bahwa 

secara keseluruhan rata-rata skor untuk variabel kinerja karyawan (Y) adalah 4,15. 

Skor ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan responden memiliki kinerja 

yang baik selama bekerja di perusahaan. 

Data distribusi frekuensi pada tabel 4.12 menggambarkan variabel Y1 

memiliki rata-rata skor terendah yaitu sebesar 3,83 dan variabel Y3 memiliki rata-

rata skor tertinggi yaitu sebesar 4,38. Variabel Y1 dengan rata-rata nilai skor 

terendah menunjukkan bahwa responden cukup mampu dalam menyelesaikan 

beban pekerjaan dalam kurun waktu yang cukup singkat, tetapi meskipun begitu 

hal ini perlu menjadi perhatian bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan. Variabel Y3 dengan nilai rata-rata nilai skor tertinggi menunjukkan 

bahwa hubungan kerja sama yang dijalin oleh setiap karyawan sangat baik. Hal ini 

perlu dipertahankan demi terciptanya keharmonisan dan solidaritas antar 

karyawan, serta menjadi pondasi dasar yang penting dalam menciptakan kesatuan 

tim yang kuat di antara karyawan.  

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dilihat 

dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal, yakni distribusi data 
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dengan bentuk lonceng dan distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau 

melenceng ke kanan. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti 

distribusi normal. 

Dalam penelitian melalui uji normalitas kali ini akan di jelaskan pada tabel 

4.13 berikut. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas 

 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

X terhadap Z .086 40 .200 .983 40 .795 

X dan Z tehadap 

Y 
.075 40 .200 .991 40 .982 

Sumber : Data diolah Tahun 2012 

Dari table 4.13 di atas menunjukkan bahwa : 

a) Variabel X (pengembangan sumber daya manusia) terhadap Z (kualitas 

sumber daya manusia) memiliki Lhitung < Ltabel (0,086 < 2,054) dan sig t < 5 

% (0,2 > 0,05). Hal ini menunjukkan data menyebar normal. 

b) Variabel X (pengembangan sumber daya manusia) dan Z (kualitas sumber 

daya manusia) terhadap Y (kinerja karyawan) memiliki Lhitung < Ltabel 

(0,075 < 2,066) dan sig t < 5 % (0,2 > 0,05). Hal ini menunjukkan data 

menyebar normal. 

4.5.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas artinya terdapat korelasi linear sempurna atau pasti 

diantara dua atau lebih variabel independen. Non multikolinieritas berarti antara 

variabel independen dalam model regresi tidak saling berhubungan secara 
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sempurna atau mendekati sempurna. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Bila VIF 

lebih kecil dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. 

Pengukuran uji multikolinieritas dalam penelitian dapat dijelaskan pada 

tabel 4.14. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Jalur 
Variabel 

Eksogen 
VIF Keterangan 

X terhadap Z X 1.000 
Non-

Multikolinieritas 

X dan Z terhadap Y 

X 2.009 
Non-

Multikolinieritas 

Z 2.009 
Non-

Multikolinieritas 
Sumber: Data Primer diolah Tahun 2012 

Dari uji multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa: 

a) Jalur X terhadap Z dengan variabel eksogen X memiliki VIF sebesar 

1.000, dikarenakan VIF lebih kecil dari 10 maka jalur X terhadap Z tidak 

terjadi Multikolinieritas. 

b) Jalur X dan Z terhadap Y dengan variabel eksogen X memiliki VIF 

sebesar 2.009, dikarenakan VIF lebih kecil dari 10 maka jalur X dan Z 

terhadap Y dengan variabel eksogen X tidak terjadi Multikolinieritas. 

c) Jalur X dan Z terhadap Y dengan variabel eksogen Y memiliki VIF 

sebesar 2.009, dikarenakan VIF lebih kecil dari 10 maka jalur X dan Z 

terhadap Z dengan variabel eksogen Y tidak terjadi Multikolinieritas. 
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4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan/perbedaan varians dari residual pengamatan yang 

lain. Jika varians residual di satu pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika varians tersebut berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambarkan 

dalam spesifikasi model regresi. Heteroskedastisitas terjadi jika residual tidak 

memiliki varians yang konstan. Model yang paling baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas (homoskedastisitas). Pemeriksaan terhadap gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola diagram pencar pada grafik scatter 

plot (diagram pencar). 

Pengukuran uji heteroskedastisitas dalam penelitian dapat dijelaskan pada 

tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Jalur 
Variabel 

Eksogen 

Koefesien 

Korelasi 
Sig. Keterangan 

X terhadap Z X 0,068 0,678 Homoskedastisitas 

X dan Z terhadap 

Y 

X 0,091 0,575 Homoskedastisitas 

Z 0,209 0,195 Homoskedastisitas 
Sumber: Data Primer diolah Tahun 2012 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

jalur memiliki koefesien korelasi lebih kecil dibandingkan rtabel yaitu sebesar 

0,364. Hal tersebut dapat dikatakan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas 

(homoskedastisitas). 
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4.5.4 Uji Linearitas 

Berdasarkan uji linearitas yang dilakukan dengan metode diagram pencar 

(scatter plot). Hasil uji linearitas dari variabel bebas (independen) terhadap 

variabel terikat (dependen) memperlihatkan bahwa antara nilai residual dan nilai 

prediksinya tidak membentuk pola tertentu, sehingga dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa asumsi linearitas terpenuhi dan model regresi layak untuk 

digunakan untuk memprediksi. 

4.6 Analisis Jalur 

Pada penelitian ini, analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang 

telah diajukan adalah antar variabel (Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kinerja Karyawan) yang dihipotesiskan 

dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan 

pengembangan dari analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk menguji model 

hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akbibat atau kausal (bukan 

respirokal). 

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh pengembangan sumber daya 

manusia (X) terhadap kualitas sumber daya manusia (Z), pengaruh pengembangan 

sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja 

karyawan (Y). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

versi 17.0. 
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4.6.1 Pengembangan Model Teoritis 

Berdasarkan hubungan antar variabel, secara teoritis dibuat model dalam 

diagram jalur sebagai berikut : 

 Gambar 4.3  

 Diagram Jalur dari Model Teoritis Penelitian 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah 2012 

Selanjutnya, gambar dibawah tersebut diatas, dapat pula dinyatakan dalam 

bentuk persamaan sebagai berikut : 

1. Zkualitas sumber daya manusia = P1 Z  pengembangan sumber daya manusia + €1 

2. Zkinerja karyawan = P2 Zstrategi pengembangan sumber daya manusia + P3 Zkualitas sumber daya 

manusia + €2 

4.7 Evaluasi Terhadap Asumsi Yang Melandasi 

Evaluasi terhadap asumsi yang harus dipenuhi dalam prosedur 

pengumpulan dan pengolahan data yang dianalisis dengan pemodelan analisis 

jalur diketahui sebagai berikut : 

4.7.1 Hubungan Antar Variabel 

Hubungan antar variabel dalam asumsi analisis jalur (path analysi)s adalah 

linier, aditif dan normal. Uji Linieritas terpenuhi jika plot antara nilai residual 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia (X) 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia (Z) 

P2 

P1 
P3 
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terstandardisasi dengan nilai prediksi terstandirasi tidak membentuk suatu pola 

tertentu atau acak. 

Scatter plot pada lampiran nampak bahwa plot antara nilai residual 

terstandardisasi dengan nilai prediksi terstandardisasi membentuk suatu pola acak 

sehingga linieritas terpenuhi. Sedangkan untuk asumsi data yang bersifat normal 

dapat melalui hasil dari output kurva normal (data mendekati garis 45°) dan 

mengenai hubungan antar variabel dapat melalui hasil dari nilai VIF ( N vif < 10). 

Selain harus memenuhi uji linieritas, pada analisis jalur persamaan 

structural yang terbentuk harus bersifat aditif. Berdasarkan pada bentuk dan 

persamaan struktural pada bab 3 dapat diketahui bahwa hubungan antar variabel 

didalam penelitian ini adalah aditif yang berarti penjumlahan dan multiplivate. 

4.7.2 Model Rekursif 

Model emperik yang disajikan pada bab 2 menunjukkan aliran kausal satu 

arah. Dengan kata lain tidak ada variabel endogen yang mempunyai arus bolak-

balik (resiprokal). 

4.7.3 Variabel Terikat Minimal Skala Ukur Interval Dan Ratio 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Menurut pendapat Riduwan dan Engkos (2008:19) skala Likert merupakan bagian 

dari model skala ratio dan interval. Berdasarkan pendapat tersebut maka skala 

pengukuran dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi analisis jalur (path 

analysis). 
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4.7.4 Penggunaan Probability Sampel 

Penentuan sampel dalam penelitian ini mennggunakan teknik pengambilan 

yang memberikan peluang yang sama terhadap setiap anggota populasi. Dan hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa cara yang digunakan sesuai dengan asumsi yang 

terdapat dalam analisis jalur (path analysis). 

4.7.5 Item Harus Valid Dan Reliabel 

Hasil pengukuran instrumen penelitian pada tabel 4.6 dan tabel 4.7 diatas 

menunjukkan nilai yang valid dan reliabel. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa item tersebut memenuhi asumsi analisis jalur (path analysis). 

4.8 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Koefisien jalur (path) adalah koefisien regresi yang distandarkan yaitu 

koefisien regresi yang dihitung dari basis data yang telah diatur dalam angka baku 

Z-score, yaitu data yang dirubah dengan nilai rata-rata = 0 dan standar deviasi = 1. 

1. Pengaruh Langsung Antara Pengembangan Sumber Daya Manusa 

(X), Kualitas Sumber Daya Manusia (Z), dan Kinerja Karyawan (Y). 

 

Tabel 4.16 

Pengaruh Secara Langsung 

Variabel 

Eksogen 

Variabel 

Endogen 

Pengaruh 

langsung 
t hitung Sig. Keterangan 

X Z 0,709 6,193 0,000 Signifkan 

X Y 0,472 4,173 0,000 Signifikan 

Z Y 0,474 4,185 0,000 Sgnifikan 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa : 
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a) Terdapat pengaruh langsung antara Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(X) terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia (Z). Dari thitung menunjukkan 

bahwa variabel X (pengembangan sumber daya manusia) memiliki nilai 

thitung sebesar 6,193 dengan probabilitas sebesar 0,000. karena thitung > ttabel 

(6,193 > 2,017) atau sig t < 5 % (0,000 < 0,05) maka variabel X 

(pengembangan sumber daya manusia) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Z (kualitas sumber daya manusia). Karena koefisien path bertanda 

positif (0,709) mengindikasikan semakin tinggi peran dari pengembangan 

sumber daya manusia mengakibatkan semakin tinggi pula kualitas dari 

sumber daya manusia yang ada. 

b) Terdapat pengaruh langsung antara Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(X) terhadap Kinerja Karyawan (Y). Dari thitung menunjukkan bahwa 

variabel X (Pengembangan Sumber Daya Manusia) memiliki nilai thitung 

sebesar 4,173 dengan probabilitas sebesar 0,000. Karena thitung > ttabel 

(4,173 > 2,015) atau sig t < 5 % (0,000 < 0,05) maka variabel X 

(pengembangan sumber daya manusia) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y (kinerja karyawan). Karena koefisien path bertanda positif 

(0,472) mengindikasikan semakin tinggi peran dari strategi pengembangan 

sumber daya manusia mengakibatkan peningkatan terhadap kinerja 

karyawan. 

c) Terdapat pengaruh langsung antara Kualitas Sumber Daya Manusia (Z) 

terhadap Kinerja Karyawan (Y). Dari thitung menunjukkan variabel Z 

(Kualitas Sumber Daya Manusia) memiliki nilai thitung sebesar 4,185 

dengan probabilitas sebesar 0,000. Karena thitung > ttabel (4,185 > 2,015) atau 
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sig t < 5 % (0,001 < 0,05) maka variabel Z (Kualitas Sumber Daya 

Manusia) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kinerja Karyawan). 

Karena koefisien path bertanda positif (0,474) mengindikasikan semakin 

tinggi kualitas sumber daya manusia tersebut maka semakin meningkat 

pula kinerja para karyawan. 

2. Pengaruh Tidak Langsung Antara Pengembangan Sumber Daya 

Manusia (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y). 

 

Tabel 4.17 

Pengaruh Secara Tidak Langsung 

Variabel 

Eksogen 

Variabel 

Endogen 

Pengaruh Tidak 

Langsung 
Sig. Keterangan 

X Z 0 0,000 Signifikan 

X Y 
0,709 x 0,474 = 

0,336 
0,000 Sgnifikan 

Z Y 0 0,000 Sgnifikan 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa : 

a) Terdapat pengaruh tidak langsung dari Pengembangan Sumber Daya 

Manusa (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) melalui Kualitas Sumber 

Daya Manusia (Z). Hasil tersebut menghasilkan koefisien path bertanda 

positif 0,336, artinya semakin tinggi peran dari pengembangan sumber 

daya manusia (X) semakin tinggi pula kinerja pada karyawan (Y), jika 

kualitas sumber daya manusia (Z) juga tinggi. 

Dari kedua tabel diatas, dapat diperoleh hasil analisis jalur (path analysis) 

secara keseluruhan seperti dalam bentuk gambar berikut : 

 

 



109 

 

Gambar 4.4  

Hasil Analisis Jalur (Path) secara Keseluruhan 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah 2012 

Berdasarkan gambar 4.4 diatas dan penjelasan pada paparan sebelumnya, 

terlihat semua jalur (path) signifikan. 

Tabel 4.18 

Hasil Dekomposisi Pengaruh Kausalitas Antar Variabel 

Pengaruh 

variabel 

Pengaruh kausalitas 

Langsung 
Tidak langsung 

melalui Z 
Total 

X terhadap Z 0,709 0 0,709 

X terhadap Y 0,472 (0,709x0,474) = 

0,336 

0,808 

Z terhadap Y 0,474 0 0,474 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012 

4.9 Pemeriksaan Validitas Model 

Pemeriksaan validitas model bertujuan untuk mengukur good of fit pada 

sebuah model di dalam analisis jalur. Hal tersebut dilakukan dengan menghitung 

koefisien diterminasi total yang menunjukkan seberapa besar persentase 

keragaman data yang dijelaskan oleh model path. Untuk menghitung koefisien 

diterminasi (R2). Total ditentukan melalui : 

R
2
m = 1 – P

2
e1  P

2
e2…..P

2
ep 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia (X) 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia (Z) 

Kinerja Karyawan 

(Y) 
0.472 

0.709 0.474 
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Dimana, 

P
2
e1 = 1 – R

2
1 

P
2
e2 = 1 – R

2
2 

Dimana R
2
1 adalah R Square untuk persamaan 1 yaitu sebesar 0,502 dan 

R
2
2 adalah R Square untuk persamaan 2 yaitu sebesar 0.764 sehingga diperoleh : 

 

P
2
e1 = 1 – 0,502 = 0,498 

P
2
e2 = 1 – 0,764 = 0,236 

Sehingga diperoleh koefisien determinasi total sebagai berikut : 

R
2
m = 1 – (0,498 x 0,236) 

       = 1 – (0,117) 

       = 0,883 atau 88,3% 

Hal ini mengindikasikan keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model 

tersebut adalah sebesar 88,3 % atau dengan kata lain informasi yang terkandung 

dalam data sebesar 88,3 %. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain (yang 

tidak terdapat dalam penelitian ini). 

4.10 Pengujian Hipotesis 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan tehnik analisis jalur (path analysis) atau regresi 

terstandardisasi dan dihitung melalui program SPSS 17.0. 
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Analisis jalur adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh 

tidak langsung. Dasar yang digunakan dalam pengujian langsung adalah 

probabilitas dengan acuan sebagai berikut : 

Ho : tidak terdapat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Ha : terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun koefisien pengaruh tidak langsungnya adalah dengan cara 

mengalikan koefisien pengaruh langsung antar variabel yang dimodelkan 

(Solimun, 2002). 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Koefisien Standar (Standardized Coefficients Path) 

Hubungan 

antar variabel 

Efek 
P-value Keterangan 

Direct Indirect Total 

X terhadap Z 0.709 0 0,709 0.000 Signifikan 

X  terhadap Y 0.472 
0,709 x 0,472 = 

0,336 
0,808 0.000 Signifikan 

Z terhadap Y 0.474 0 0,474 0.000 Signifikan 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2012 

 

1. Uji Pengaruh Langsung 

a. Hipotesis 1 

Terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel pengembangan sumber 

daya manusia (X) terhadap variabel kualitas sumber daya manusia (Z). Setelah 

dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t dengan nilai hasil thitung sebesar 

6,193 dan nilai tersebut lebih besar dari ttabel (6,193 > 2,017) dan nilai probabilitas 

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α = 0,05. Maka dengan demikian secara 

statistik H1 diterima, yang berarti hipotesa yang menyatakan diduga ada pengaruh 
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yang positif dan signifikan variabel pengembangan sumber daya manusia (X) 

terhadap variabel kualitas sumber daya manusia (Z) tidak dapat ditolak atau 

dibuktikan kebenarannya. 

b. Hipotesis 2 

Terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel pengembangan sumber 

daya manusia (X) terhadap kinerja karyawan (Y). Setelah dilakukan pengujian 

dengan menggunakan uji t dengan nilai hasil thitung sebesar 4,173 dan nilai tersebut 

lebih besar dari ttabel (4,173 > 2,015) dan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari α = 0,05. Maka dengan demikian secara statistik H2 diterima, 

yang berarti hipotesa yang menyatakan diduga ada pengaruh yang positif dan 

signifikan variabel pengembangan sumber daya manusia (X) terhadap variabel 

kinerja karyawan (Y) tidak dapat ditolak atau dibuktikan kebenarannya. 

c. Hipotesis 3 

Terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel kualitas sumber daya 

manusia (Z) terhadap variabel kinerja karyawan (Y). Setelah dilakukan pengujian 

dengan menggunakan uji t dengan nilai hasil thitung sebesar 4,185 dan nilai tersebut 

lebih besar dari ttabel (4,185 > 2,015) dan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang 

lebih kecil dari α = 0,05. Maka dengan demikian secara statistik H3 diterima, 

yang berarti hipotesa yang menyatakan diduga ada pengaruh yang positif dan 

signifikan variabel kualitas sumber daya manusia (Z) terhadap variabel kinerja 

karyawan (Y) tidak dapat ditolak atau dibuktikan kebenarannya. 

2. Uji Pengaruh Tidak Langsung 
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d. Hipotesis 4 

Pengaruh tidak langsung antara pengembangan sumber daya manusia (X) 

terhadap kinerja karyawan (Y) melalui kualitas sumber daya (Z), diperoleh dari 

hasil kali antara pengaruh langsung pengembangan sumber daya manusia (X) 

terhadap kualitas sumber daya manusia (Z) dan pengaruh langsung antara 

pengaruh kualitas sumber daya manusia (Z) terhadap kinerja karyawan (Y), 

sehingga pengaruh tidak langsung sebesar 0,709 x 0,474 = 0,336. Karena 

pengaruh langsung antara pengembangan sumber daya manusia (X) terhadap 

kualitas sumber daya manusia (Z) adalah signifikan, maka pengaruh tidak 

langsung antara pengembangan sumber daya manusia (X) terhadap kinerja 

karyawan (Y) melalui kualitas sumber daya manusia (Z) juga signifikan. 

Penelitian ini memiliki koefisien path bertanda positif 0,336, artinya 

semakin tinggi peran dari pengembangan sumber daya manusia (X) semakin 

tinggi pula kinerja pada karyawan (Y), jika kualitas sumber daya manusia (Z) juga 

tinggi. Dari hasil perhitungan tersebut dapat diartikan bahwa hipotesa yang 

menyatakan bahwa variabel pengembangan sumber daya manusia (X) 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel kinerja karyawan (Y) melalui 

variabel kualitas sumber daya manusia (Z) dapat diterima dengan nilai pengaruh 

sebesar 0,336. Maka dengan demikian secara statistik H4 diterima. 

4.11 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan analisis jalur (path 

analysis) atau analisis regresi terstandardisasi yang telah tersaji diatas, maka dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut : 
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a. Pengembangan Sumber Daya Manusia berpengaruh langsung terhadap 

Kualitas Sumber Daya Manusia. 

Untuk pengujian hipotesis pertama yang menyatakan ada pengaruh yang 

positif dan signifikan pengembangan sumber daya manusia terhadap kualitas 

sumber daya manusia telah terbukti dan hipotesis tersebut diterima. Dengan 

koefisien beta pada variabel pengembangan sumber daya manusia sebesar 0,709, 

menunjukkan bahwa dengan peningkatan peran dari strategi pengembangan 

sumber daya manusia maka kualitas sumber daya manusia paa karyawan juga 

akan meningkat. 

Dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi perusahaan yang 

semakin cepat dan kompleks, perusahaan dituntut untuk siap dan peka terhadap 

perubahan tersebut. Perusahaan yang dinamis akan berusaha mengantisipasi dan 

menyesuaikan diri terhadap segala pengaruh dari lingkungan organisasi baik 

lingkungan makro maupun mikro. Salah satu usaha untuk mengantisipasi hal 

tersebut adalah dengan mengembangkan kualitas dan kemampuan sumber daya 

manusia dalam organisasi melalui program pengembangan. 

Berdasarkan hasil analisis deskripsi dari karakteristik responden pada PT 

GIANT Pulosari Malang menunjukkan bahwa responden yang memiliki masa 

kerja 6 hingga 16 tahun berjumlah lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa 

loyalitas yang dimiliki oleh hampir seluruh karyawan sangatlah baik. Karyawan 

yang memiliki masa kerja lebih lama cenderung memiliki pengalaman kerja yang 

lebih baik dibandingkan karyawan yang memiliki masa kerja dibawah 5 tahun.  
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Dengan pengalaman kerja yang lama tersebut dapat dikatakan bahwa 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh hampir seluruh karyawan sangat 

baik. Hal ini juga tentu didukung dengan program-program pelatihan serta 

pendidikan yang di lakukan oleh perusahaan. Berdasarkan tabel distribusi 

frekuensi penilaian responden di atas, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa 

program pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh PT. GIANT Pulosari 

Malang sudah baik. Hal ini mengindikasikan bahwa program pengembangan yang 

dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap telah 

mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

diharapkan.  

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia berpengaruh langsung terhadap 

Kinerja Karyawan. 

Untuk pengujian hipotesis kedua yang menyatakan ada pengaruh yang 

positif dan signifikan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja 

karyawan telah terbukti dan hipotesis tersebut diterima. Dengan koefisien beta 

pada variabel pengembangan sumber daya manusia sebesar 0,472, menunjukkan 

bahwa dengan peningkatan dari peran yang dimiliki oleh strategi pengembangan 

sumber daya manusia maka kinerja yang dimiliki oleh karyawan juga akan 

mengalami peningkatakan. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasarn serta 
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kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai 

& Basri, 2005: 14). 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja seperti 

kemampuan, keahlian, sikap dan motivasi telah didukung dengan pelaksanaan 

program pengembangan seperti pelatihan dan pendidikan. Berdasarkan tabel 

distribusi frekuensi dari responden dapat diketahui bahwa kinerja yang dimiliki 

hampir seluruh karyawan sangat baik dan di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan sangat mendukung 

terciptanya kinerja dari setiap karyawan selama bekerja di perusahaan. 

c.  Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh langsung terhadap Kinerja 

Karyawan 

Untuk pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan ada pengaruh yang 

positif dan signifikan dari kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja 

karyawan telah terbukti dan hipotesis tersebut diterima. Dengan koefisien beta 

pada variabel kepuasan kerja sebesar 0,474  menunjukkan bahwa dengan 

peningkatan variabel kualitas sumber daya manusia maka kinerja yang dimiliki 

oleh karyawan juga akan mengalami peningkatan. 

Kinerja adalah suatu fungsi dan motivasi dan kemampuan. Untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang harus memiliki derajat kesediaan 

dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah 

cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa 

yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey and Blancard). 

Merujuk pada pendapat di atas, kinerja yang baik tidak akan tercapai tanpa 

didukung oleh kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya 
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manusia yang memiliki berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki 

pengetahuan, keahlian serta kemampuan yang baik. 

Tabel distribusi frekuensi dari responden tentang kualitas sumber daya 

manusia menunjukkan bahwa hampir seluruh karyawan memiliki kualitas kerja 

yang baik, hal ini didukung dengan tingkat kemampuan teknis yang dimiliki 

karyawan yang sangat baik, serta tingginya rasa dispilin yang dimiliki oleh setiap 

karyawan selama bekerja di PT. GIANT Pulosari Malang. 

Kinerja karyawan yang ditunjukkan pada tabel distribusi frekuensi 

responden di atas juga menunjukkan nilai rata-rata yang sangat baik. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya yang dimiliki oleh 

karyawan maka semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan oleh karyawan. 

d. Pengembangan Sumber Daya Manusia berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap Kinerja Karyawan melalui Kualitas Sumber Daya Manusia. 

Untuk pengujian hipotesis keempat yang menyatakan ada pengaruh yang 

positif dan signifikan dari kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja 

karyawan melalui kualitas sumber daya manusia telah terbukti dan hipotesis 

tersebut diterima. Dengan koefisien beta sebesar 0,336 menunjukkan bahwa 

dengan peningkatan peran dari pengembangan sumber daya manusia maka kinerja 

karyawan akan meningkat pula, dan semakin meningkat kualitas sumber daya 

manusia pada karyawan maka semakin tinggi pula kinerja yang dimiliki 

karyawan. 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu upaya untuk 

memperbaiki kemampuan kerja karyawan dalam kaitannya dengan aktivitas 
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ekonomi yang dapat membantu karyawan dalam memahami suatu pengetahuan 

praktis dan penerapannya guna meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap 

yang diperlukan organisasi dalam mencapai tujuan yang juga disesuaikan dengan 

tuntutan pekerjaan yang akan diemban oleh seorang karyawan. Dalam hal ini 

perusahaan telah menerapkan program pelatihan dan pendidikan guna 

meningkatkan kinerja para karyawan. Hal ini juga didukung dengan adanya 

kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga pencapaian kinerja dapat 

tercapai dengan sempurna. 

Berdasarkan hasil analisis karakteristik responden mayoritas telah 

menikah, hal ini mengindikasikan bahwa karyawan yang telah menikah berbeda 

dalam memandang pekerjaan, dikarenakan bahwa karyawan yang telah menikah 

dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap keluarganya 

dibandingkan karyawan yang belum menikah. Karyawan yang telah menikah 

cenderung akan lebih berhati-hati dalam menyikai setiap permasalahan yanag ada 

dalam pekerjaannya. Data di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas responden 

memiliki masa kerja diatas 16 tahun, hal ini dapat diartikan bahwa hampir 

keseluruhan karyawan memiliki pengalaman kerja yang cukup baik sehingga 

dapat mendukung terwujudnya kinerja yang baik dari setiap karyawan. 

Sedangkan berdasarkan koefisien determinasi menyebutkan R2 = 0,764 hal 

ini menunjukkan bahwa sumbangan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

berpengaruh secara langsung terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia dan secara 

tidak langsung terhadap Kinerja Karyawan melalui Kualitas Sumber Daya 

Manusia adalah sebesar 76,4 %. 
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4.12 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan untuk memberikan jawaban terhadap 

masalah penelitian yang telah dilakukan. Keterbatasan penelitian ini meliputi : 

a) Situasi responden pada saat pengisian kuesioner tidak dapat diduga, hal ini 

terjadi dikarenakan kesibukan dan beban kerja. Sehingga ada beberapa 

informasi yang tidak dapat terserap sepenuhnya. 

b) Adanya keterbatasan penulis untuk mendapatkan informasi terkait 

beberapa hal dari objek perusahaan yang diteliti untuk mendukung 

penelitian yang dijalankan. 


