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ABSTRACT 

This study aims to identify and analyze the effect of performance management and 
assessment center on the performance of employees at PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero)  Malang Branch Office, either simultaneously or partially. This research is 
explanatory research that explains the causal relationship between the variables through 
hypothesis testing. 

This study used a sample of 100 respondents drawn from the employees who work 
in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Malang Branch Office. Sampling was purposive 
sampling technique, also called judgment sampling is the selection of the type of random 
samples obtained by using certain considerations, generally adapted to the purpose or 
research problems. Test equipment used to test the research instrument beupa validity test, 
reliability test, and test the classical assumptions. Hypothesis testing is done using the F 
test and t test. Analysis using multiple linear regression analysis. 

From the results of research with the steps described above result that is based on 
the results of multiple linear regression analysis using the F test (simultaneous) it can be 
concluded simultaneously influencing purchasing decisions, then the results of t test 
analysis it can be concluded that in partial performance management and assessment 
center affects employee performance. Based on the results of the regression coefficient 
(Standardized Beta Coefficients), respectively, it can be seen variable employee 
performance is more influenced by variables rather than the variable assessment center 
performance management at PT. Savings Bank Negara (Persero) Malang Branch Office. 
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PENDAHULUAN 

Dunia usaha pada saat ini berada 
pada empat jaman yang terjadi secara 
bersamaan yaitu jaman globalisasi 
ekonomi, jaman teknologi informasi, 
jaman strategic quality management dan 
jaman revolusi manajemen (Mulyadi dan 
Setiawan, 2001:27). 

Perubahan lingkungan yang cepat 
dan tidak terduga tersebut mempengaruhi 

kelangsungan hidup organisasi, sehingga 
organisasi dituntut untuk memanfaatkan 
peluang-peluang yang ada dalam suatu 
perusahaan dan mampu mengatasi segala 
hambatan dan tantangan yang terjadi. 

Dan agar pencapaian tujuan dapat 
dilaksanakan dengan baik, diperlukan 
fungsi-fungsi manajemen di dalamnya 
agar kinerja karyawan semakin membaik.  
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Beberapa pakar MSDM 
memberikan pandangan yang beragam 
tentang MSDM. Schuler, Dowling (1994: 
16) menyatakan bahwa manajemen 
sumber daya manusia memberikan 
pengakuan tentang pentingnya tenaga 
kerja organisasi sebagai sumber daya 
manusia utama yang memberi kontribusi 
bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi 
serta memberikan kepastian bahwa 
pelaksanaan fungsi dan kegiatan 
organisasi dilaksanakan secara efektif 
dan adil bagi kepentingan individu, 
organisasi, dan masyarakat. 

Pada jurnal Hameed Dan Waheed 
tentang pengembangan karyawan dan 
pengaruhnya terhadap kinerja karyawan 
sebuah kerangka konseptual (2011) yang 
berisi bahwa, pekerja adalah elemen 
kunci pada perusahaan. Sukses atau 
tidaknya perusahaan bisa dilihat atas 
kinerja karyawannya. 

Selain itu, mengelola SDM 
merupakan suatu sistem maka beberapa 
aspek yang menjadi perhatian di atas 
dalam pelaksanaannya harus saling 
bergantung (bersinergi) satu sama lain 
jangan merupakan aktivitas yang berjalan 
sendiri-sendiri, seperti yang 
dikemukakan oleh Werther and Davis 
(1993:18). 

Manajemen Kinerja dan 
Assessment Center merupakan hal yang 
penting bagi kelangsungan suatu 
perusahaan atau organisasi. Manajemen 
kinerja dan assessment center 
mempunyai manfaat karir jangka panjang 
bagi karyawan yang akan membantu 
tercapainya pelaksanaan tanggung jawab 
dan tujuan persusahaan diwaktu yang 
akan datang. Perusahaan yang ingin maju 
akan merubah karyawan agar mempunyai 
mutu serta kinerja yang baik agar 
membuat mereka lebih produktif dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawab 
mereka. 

Menurut Dessler (2003:322) 
Manajemen Kinerja adalah: Proses 
mengonsolidasikan penetapan tujuan, 
penilaian, dan pengembangan kinerja ke 
dalam satu sistem tunggal bersama, yang 
bertujuan memastikan kinerja karyawan 
mendukung tujuan strategis perusahaan. 
Dan sedangkan Ganesh Shermon 
(2004:146) menjelaskan bahwa 
Assessment Center adalah metode untuk 
mengukur kompetensi dalam menerapkan 
rencana pekerjaannya. Namun hal 
tersebut harus didukung oleh kebijakan 
sumber daya manusia yang efektif dalam 
rangka untuk memperoleh hubungan 
yang benar antara kebijakan dalam 
praktek dalam hal penilaian orang 
tentang kemampuan mereka dan unsur-
unsur mereka dan konteks organisasi. 

Berdasarkan uraian di atas, saya 
memutuskan untuk menjalani skripsi 
pada PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Kantor Cabang Malang, sebuah 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang bergerak di bidang perbankan yang 
berada di Malang, Jawa Timur, untuk 
kemudian menyusun penelitian degan 
judul: “PENGARUH PERFORMANCE 
MANAGEMENT DAN ASSESSMENT 
CENTER TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PADA PT BANK 
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) 
KANTOR CABANG MALANG”. 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Kinerja 

Pengertian kinerja atau 
performance menurut Moeheriono 
(2009:60) merupakan gambaran 
mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu program kegiatan atau 
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 
tujuan, visi, dan misi organisasi yang 
dituangkan melalui perencaan strategis 
suatu organisasi. 



Kinerja dapat diketahui dan diukur 
jika individu atau sekelompok karyawan 
telah mempunyai kriteria atau standar 
keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan 
dalam pengukuran, maka kinerja pada 
seseorang atau kinerja organisasi tidak 
mungkin dapat diketahui bila tidak ada 
tolak ukur keberhasilannya. 

Pengertian Manajemen Kinerja 

Menurut Bacal (2002:4), 
manajemen kinerja adalah sebuah proses 
komunikasi yang berkesinambungan dan 
dilakukan dalam kemitraan antara 
seorang karyawan dan penyelia 
langsungnya. Proses ini meliputi kegiatan 
membangun harapan yang jelas serta 
pemahaman mengenai kinerja yang akan 
dilakukan. Ini merupakan sebuah sistem. 

Selain itu, mengutip dari 
pernyataan Bacal (2002:5) inti dari 
manajemen kinerja yaitu merupakan 
sebuah proses komunikasi yang 
berlangsung terus menerus antara dua 
orang atau lebih. Kalau kita mengingat 
bahwa manajemen ini merupakan kerja 
sama antar pribadi untuk membuat setiap 
orang menjadi lebih baik, kemungkinan 
kita berhasil akan lebih besar. Dan semua 
pihak dalam perusahaan akan merasakan 
manfaatnya. 

Tujuan Pelaksanaan Manajemen 
Kinerja 

Menurut Moeheriono (2009: 76) 
Tujuan Pelaksanaan Manajemen Kinerja, 
bagi Pimpinan dan Manajer, tujuan 
pelaksanaan manajemen kinerja adalah: 

1. Mengurangi keterlibatan dalam 
semua hal 

2. Menghemat waktu, karena para 
pegawai dapat mengambil berbagai 
keputusan sendiri dengan 
memastikan bahwa mereka 
memiliki pengetahuan serta 

pemahaman yang diperlukan untuk 
mengambil keputusan yang benar 

3. Adanya kesatuan pendapat dan 
mengurangi kesalahpahaman 
diantara pegawai tentang siapa 
yang mengerjakan dan siapa yang 
bertanggung jawab. 

Adapun bagi para pegawai, tujuan 
pelaksanaan manajemen kinerja adalah: 

1. Membantu para pegawai untuk 
mengerti apa yang seharusnya 
mereka kerjakan dan mengapa hal 
tersebut harus dikerjakan serta 
memberikan kewenangan dalam 
mengambil keputusan. 

2. Memberikan kesempatan bagi para 
pegawai untuk mengembangkan 
keahlian dan kemampuan baru 

3. Pegawai memperoleh pemahaman 
yang lebih baik mengenai 
pekerjaan dan tanggung jawab 
kerja mereka. 

Pengertian Penilaian Kinerja 

Menurut Sastrohardiwiryo 
(2005:231) penilaian kinerja adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan manajemen / 
penyelia yang bertindak sebagai penilai 
untuk menilai kinerja tenaga kerja 
dengan cara membandingkan kinerja 
dengan uraian / deskripsi pekerjaan 
dalam suatu periode tertentu yang 
biasanya dilakukan setiap akhir tahun. 

Menurut Rivai (2010:549) 
penilaian kinerja digunakan perusahaan 
untuk menilai kinerja karyawannya atau 
mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. 

Jadi, berdasarkan pengertian diatas 
maka pengertian penilaian kinerja adalah 
kegiatan dalam menilai kinerja karyawan 
dari perilaku sifat dan keterampilan 
dalam suatu periode tertentu yang 
dilakukan oleh penyelia masing-masing 



sesuai dengan standar dan prosedur 
kebijakan perusahaan. 

Tujuan Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja memang memiliki 
banyak tujuan salah satunya adalah untuk 
mengetahui kemampuan pegawai yaitu 
kelebihan dan kekurangannya yang 
nantinya akan dijadikan dasar untuk 
pelatihan, pengembangan, maupun 
kenaikan gaji. Berikut ini adalah tujuan 
penelitian menurut beberapa ahli. 

Menurut Rivai (2010:553) pada 
dasarnya dari sisi praktiknya yang lazim 
dilakukan di setiap perusahaan tujuan 
penilaian kinerja karyawan dapat 
dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan 
penilaian yang berorientasi pada masa 
lalu dan masa depan. 

Pengertian Assessment Center 

Shermon (2004:146) menjelaskan 
bahwa Assessment Centre adalah metode 
untuk mengukur kompetensi dalam 
menerapkan rencana pekerjaannya. 
Namun hal tersebut harus didukung oleh 
kebijakan sumber daya manusia yang 
efektif dalam rangka untuk memperoleh 
hubungan yang benar antara kebijakan 
dalam praktek dalam hal penilaian orang 
tentang kemampuan mereka dan unsur-
unsur mereka dan konteks organisasi. 

Yang perlu ditekankan bahwa 
istilah “assessment center” menunjukkan 
pengertian proses pengukuran dan 
pencatatan kompetensi karyawan, bukan 
tempat. Istilah pusat hanya menunjukkan 
bahwa proses penilaian ini dapat kadang-
kadang dilaksanakan pada lokasi 
terisolasi atau tempat yang terpisah dari 
lingkungan kerja normal serta tempat 
penyimpanan (database) data-data 
kompetensi karyawan. Proses assessment 
mencakup penggunaan berbagai jenis 
perangkat seleksi dan evaluasi peserta 
assessment center (assessee) oleh banyak 

penilai (assessor). Biasanya, prosedur ini 
memakan waktu satu setengah sampai 
tiga setengah hari. 

Program Assessment Center 

Siregar (2004:4) menyatakan 
bahwa salah satu aspek yang menarik 
dari proses 'assessment center' ialah 
bahwa ia mengkombinasikan sejumlah 
perangkat seleksi, yang apabila 
digunakan terpisah hanya memiliki 
keabsahan terbatas, ke dalam proses 
kombinasi yang memiliki keabsahan 
prodiktif dalam banyak bidang aplikasi. 
Metode yang biasa dipergunakan antara 
lain:  

 Permainan Bisnis (The Bussiness 
Game)  

 Diskusi Kelompok Tanpa Pemimpin 
(The Leaders Group Disscussion) 

 Kotak Surat (In- Basket) 

 Wawancara  

Tujuan Assessment Center 

Metode assessment center 
memberikan kontribusi tak ternilai dalam 
membantu para manajer lini dan manajer 
sumber daya manusia membuat 
keputusan mengenai seleksi dan 
penempatan, perencanaan suksesi, dan 
training dan development. Tujuan dari 
metode ini menurut Rivai (2010:590), 
yaitu: 

a. Mengidentifikasi orang yang cocok 
bagi suatu jenis dan tingkat pekerjaan; 

b. Menentukan kebutuhan pelatihan dan 
pengembangan, dan 

c. Untuk mengidentifikasi orang yang 
akan dipromosikan pada jabatan 
tertentu. 

Definisi Kinerja Karyawan 



Menurut Rivai (2010:320) kinerja 
merupakan perilaku yang nyata yang 
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 
kerja yang dihasilkan oleh karyawan 
sesuai dengan perannya dalam 
perusahaan. Menurut Simamora 
(2006:339) kinerja karyawan mengacu 
kepada kadar pencapaian tugas-tugas 
yang membentuk sebuah perkerjaan 
karyawan. kinerja merefleksikan 
seberapa baik karyawan memenuhi 
persyaratan sebuah pekerjaan. 

Jadi definisi kinerja adalah hasil 
yang diperoleh dari apa yang dikerjakan 
oleh karyawan terhadap tugas yang 
diberikan sesuai dengan perannya dalam 
perusahaan. 

Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja menurut 
Armstrong dan Baron dalam Wibowo 
(2010:246) yaitu membagi ukuran kinerja 
berdasarkan pada lingkup 
penggunaannya, dalam lingkup 
individual, tim dan organisasional. 

Hubungan Manajemen Kinerja 
Terhadap Kinerja Karyawan 

Definisi menurut Dessler 
(2003:322) Manajemen Kinerja adalah: 
Proses mengonsolidasikan penetapan 
tujuan, penilaian, dan pengembangan 
kinerja ke dalam satu sistem tunggal 
bersama, yang bertujuan memastikan 
kinerja karyawan mendukung tujuan 
strategis perusahaan. 

Jadi pada dasarnya, manajemen 
kinerja merupakan rangkaian kegiatan 
yang dimulai dari perencanaan kinerja, 
pemantauan / peninjauan kinerja, 
penilaian kinerja dan tindak lanjut berupa 
pemberian penghargaan dan hukuman. 
Rangkaian kegiatan tersebut haruslah 
dijalankan secara berkelanjutan.  

Berdasarkan teori yang ada, kita 
ketahui bahwa manajemen kinerja sangat 
berhubungan dengan kinerja karyawan. 
Karena manajemen kinerja berfungsi 
sebagai pengatur proses karyawan 
bekerja agar lebih efektif dan efisien. 

Hubungan Assessment Center 
Terhadap Kinerja Karyawan 

Shermon (2004:146) menjelaskan 
bahwa Assessment Centre adalah metode 
untuk mengukur kompetensi dalam 
menerapkan rencana pekerjaannya. 
Namun hal tersebut harus didukung oleh 
kebijakan sumber daya manusia yang 
efektif dalam rangka untuk memperoleh 
hubungan yang benar antara kebijakan 
dalam praktek dalam hal penilaian orang 
tentang kemampuan mereka dan unsur-
unsur mereka dan konteks organisasi. 

Yang perlu ditekankan bahwa 
istilah “assessment center” menunjukkan 
pengertian proses pengukuran dan 
pencatatan kompetensi karyawan, bukan 
tempat. Istilah pusat hanya menunjukkan 
bahwa proses penilaian ini dapat kadang-
kadang dilaksanakan pada lokasi 
terisolasi atau tempat yang terpisah dari 
lingkungan kerja normal serta tempat 
penyimpanan (database) data-data 
kompetensi karyawan. Proses assessment 
mencakup penggunaan berbagai jenis 
perangkat seleksi dan evaluasi peserta 
assessment center (assessee) oleh banyak 
penilai (assessor). Jadi bisa kita ketahui, 
bahwa assessment center merupakan 
metode pengukuran kompetensi 
karyawan agar organisasi / perusahaan 
bisa merencanakan dan memberi 
pekerjaan yang sesuai dengan 
kompetensinya. Dengan menerapkan 
assessment center, karyawan bisa 
memaksimalkan kinerjanya karena 
jabatan dan pekerjaannya telah sesuai 
dengan kompetensi karyawan tersebut. 

 



 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian 
penjelasan (explanatory research). 
Menurut Singarimbun dan Effendi 
(2009:5), “penelitian eksplanatoris 
menjelaskan hubungan kausal antara 
variabel – variabel penelitian melalui 
pengujian hipotesis”. Alasan utama 
pemilihan penelitian jenis eksplanatoris 
ini adalah untuk menguji hipotesis yang 
diajukan. Diharapkan melalui hipotesis 
tersebut dapat menjelaskan hubungan 
kausal antara variabel manajemen kinerja 
dan assessment center terhadap variabel 
kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 

Penelitian ini akan dilakukan di 
kantor PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Kantor Cabang Malang, yang 
beralamat di Jl. Ade Irma Suryani 2-4, 
Malang. 

Data Primer 

Menurut Indriantoro dan Supomo 
(2009:145), data primer merupakan 
sumber data penilian yang diperoleh 
secara langsung dari sumber asli (tidak 
melalui media perantara). Sedangkan 
menurut Sekaran (2009:60) sumber data 
primer mengacu pada informasi yang 
diperoleh dari tangan pertama oleh 
peneliti yang berkaitan dengan variabel 
minat untuk tujuan spesifik studi. 

Dalam penelitian ini data primer 
bersumber dari responden yang 
digunakan untuk pengujian hipotesa yang 
data tersebut diperoleh dari PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Kantor 
Cabang Malang mengenai manajemen 
kinerja dan assessment center terhadap 
kinerja karyawan. 

Data Sekunder 

Menurut Indriantoro dan Supomo 
(2009:147) data sekunder merupakan 
sumber data penelitian secara tidak 
langsung melalui media perantara 
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 
Data sekunder umumnya berupa bukti, 
catatan, atau laporan historis yang 
tersusun dalam arsip (data dokumenter) 
yang dipublikasikan dan tidak 
dipublikasikan. Sedangkan menurut 
Sekaran (2006:60) data sekunder 
mengacu pada informasi yang 
dikumpulkan dari sumber yang telah ada.  

Dalam penelitian ini data sekunder 
diperoleh dari dokumen-dokumen atau 
catatan-catatan yang dimiliki perusahaan 
dan juga dapat diperoleh data yang 
berasal dari literatur serta skripsi yang 
dapat mendukung penelitian ini. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Wawancara 

Menurut Moleong (2009:191) ini 
informan biasanya hanya terdiri dari 
mereka yang terpilih, yang memiliki 
pengetahuan, dan informasi, serta 
mendalami masalah yang diteliti 
sehingga lebih mengetahui informasi 
yang diperlukan.  

Wawancara dalam penelitian ini 
yaitu melakukan wawancara dengan 
responden langsung. Pada penelitian ini, 
wawancara dilakukan dengan pihak 
manajemen PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Kantor Cabang Malang serta 
pihak terkait lainnya. 

2. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat 
pertanyaan atau pernyataan kepada 



responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 
2009:142). 

Kuisioner yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pertanyaan-
pertanyaan berdasarkan variabel yang 
akan diteliti dengan indikator masing-
masing variabel tersebut. 

Populasi 

Menurut Sugiyono (2008:80), 
populasi adalah wilayah generalisasi 
terdiri atas: objek / subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang diterapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya.. Dalam suatu survey 
tidak selalu perlu untuk meneliti semua 
individu dalam suatu populasi karena 
akan memerlukan waktu, tenaga dan 
biaya yang besar. 

Adapun yang menjadi populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh 
pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) 
Kantor Cabang Malang. Berdasarkan 
data yang diperoleh dari pihak Internal 
terhitung sejak April 2014 bahwa jumlah 
pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) 
Kantor Cabang Malang yakni sebanyak 
170 orang. Sehingga total populasi dalam 
penelitian ini sebanyak 170 orang. 

Sampel 

Sampel menurut Palte dalam 
Singarimbun (1995:149) merupakan 
bagian kecil dari suatu populasi. Agar 
sampel yang diambil dapat reresentatif 
atau mewakili populasi, maka 
pengambilan sample harus tepat. 

Dengan menggunakan rumus 
Slovin didapat jumlah sampel yang 

relevan untuk dijadikan responden dalam 
penelitian ini adalah minimal sebanyak 
91,9 orang. Akan tetapi dalam penelitian 
ini sampel diputuskan sebanyak 100 
orang. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik purposive sampling. 
Menurut Sugiyono (2008:218) purposive 
sampling adalah teknik pengambilan 
sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu yakni sumber data 
dianggap paling tahu tentang apa yang 
diharapkan, sehingga mempermudah 
peneliti menjelajahi obyek atau situasi 
sosial yang sedang diteliti, yang menjadi 
kepedulian dalam pengambilan sampel 
penelitian kuantitatif adalah tuntasnya 
pemerolehan informasi dengan 
keragaman variasi yang ada, bukan 
banyak sampel sumber data. 

Definisi Operasional Variabel 

Menurut Indriantoro dan Supomo 
(2009:69), definisi operasional adalah 
penentuan contruct sehingga menjadi 
variabel yang dapat diukur. Definisi 
operasional menjelaskan cara tertentu 
yang digunakan oleh peneliti dalam 
mengoperasionalkan construct,sehingga 
memungkinkan bagi peneliti yang lain 
untuk melakukan replikasi pengukuran 
dengan cara yang sama atau 
mengembangkan cara pengukuran 
construct yang lebih baik. 

Berikut ini adalah definisi 
operasional variabel yang digunakan 
dalam penelitian dengan menggunakan 
dasar penelitian: 

a. Manajemen Kinerja (X1) 

Indikator pengukuran variabel 
manajemen kinerja dalam penelitian ini, 
yaitu: 

1) Penetapan Tujuan (X1.1) 



2) Penilaian (X1.2) 

3) Pengembangan Kinerja (X1.3) 

b. Assessment Center (X2) 

Indikator pengukuran variabel 
assessment center dalam penelitian ini 
yaitu: 

1) Penilaian dalam Kelompok (X2.1) 

2) Penilaian oleh Kelompok (X2.2) 

3) Pemakaian berbagai teknik 
pengukuran terutama ditekankan 
pada latihan situasional. (X2.3) 

Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2008:93) skala 
Likert digunakan untuk mengatur sikap, 
pendapat dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tentang suatu 
fenomena sosial. Dalam penelitian, 
fenomena sosial ini telah ditetapkan 
secara spesifik oleh peneliti yang 
selanjutnya disebut sevagai variabel 
penelitian.  

Untuk keperluan analisis, maka 
jawaban responden diberi skala sebagai 
berikut: 

a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi 
nilai sebesar 5 

b. Jawaban Setuju (S) diberi nilai 
sebesar 4 

c. Jawaban Ragu-Ragu diberi nilai 
sebesar 3 

d. Jawaban Kurang Setuju (KS) diberi 
nilai sebesar 2 

e. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi 
nilai sebesar 1 

Uji Instrumen 

Untuk menentukan sejauh mana 
instrumen penelitian dapat dipercaya 
maka dilakukan uji validitas dan uji 
reabilitas. Adapun pengujian validitas 
dan reliabilitas dalam penelitian ini 
menggunakan komputer dengan program 
SPSS (Statistic Product and Services 
Solution) for windows versi 18. 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk 
mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan 
valid jika pertanyaan pada kuisioner 
mampu untuk mengungkapkan sesuatu 
yang akan diukur oleh kuisioner tersebut 
(Ghozali, 2006:49). 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur untuk 
mengukur suatu kuisioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau 
konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban jawaban 
seseorang terhadap pertanyaan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 
(Ghozali, 2006:45). 

Analisis Deskripsi Jawaban Responden 

Diskripsi jawaban responden dapat 
menggambarkan tanggapan responden 
atas kuesioner yang diberikan kepada 
Pegawai PT. Bank Tabungan Negara 
(BTN) Kantor Cabang Malang yaitu 
mengenai pengaruh Manajemen Kinerja 
(Performance Management) dan 
Assessment Center terhadap Kinerja 
Karyawan PT. Bank Tabungan Negara 
(BTN) Kantor Cabang Malang. 

Uji Multikolinieritas 

Adalah suatu kondisi dimana 
terjadi korelasi yang kuat diantara 
variabel-variabel bebas (X) yang 
diikutsertakan dalam pembentukan model 
regresi linier. Uji multikolinearitas 



bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi di 
antara, variabel bebas (dalam modul 
pelatihan Sudiro, dkk, 2009:28). 

Untuk mendeteksi adanya 
multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 
VIF (Varian Information Factor). Bila 
nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi 
multikolinieritas dan sebaliknya bila nilai 
VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi 
multikolinieritas (non multikolinieritas) 
(dalam modul pelatihan Sudiro, dkk, 
2009:28). 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 
mengetahui apakah variabel pengganggu 
atau residual memiliki distribusi normal. 
Untuk mendeteksi normalitas dapat 
menggunakan analisis grafik melalui 
frafik normal P.Plot. 

Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan menguji apakah dalam 
model regresi terjadi ketidaksamaan 
varians dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda 
disebut heteroskedastisitas. Model regresi 
yang baik adalah yang homoskedastisitas 
atau tidak terjadi heteroskedastisitas 
(dalam modul pelatihan Sudiro, dkk, 
2009:28). 

Ada beberapa cara untuk 
mendeteksi ada tidaknya 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:126) 
salah satunya adalah dengan melihat 
grafik plot antara nilai prediksi variabel 
terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 
residualnya SRESID. Deteksi ada 
tidaknya heteroskedastisitas dapat 
dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatter-plot 
antara SRESID dan ZPRED dimana 
sumbu Y adalah Y yang terprediksi dan 
sumbu N adalah residual (Y prediksi – Y 
sesungguhnya) yang telah di 
standardized. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi adalah analisis 
persamaan garis yang diperoleh 
berdasarkan perhitungan-perhitungan 
statistika, umumnya disebut model, untuk 
mengetahui bagaimana perbedaan sebuah 
variabel mempengaruhi variabel lain 
(Bunging, 2008:221). Uji regresi 
dimaksukan untuk menguji bagaimana 
pengaruh variabel-variabel X (X1 dan 
X2) dan melihat perbedaan besar kecil 
pengaruh variabel – variabel tersebut 
terhadap variabel Y. 

Uji Hipotesis Pertama (Uji Anova / Uji 
F) 

Uji hipotesis secara serentak ini 
menggunakan uji F (F test) dimana nilai 
Fhitung dibandingkan dengan nilai Ftabel 
pada tingkat keyakinan tertentu dari uji F 
ini selanjutnya diputuskan untuk 
menerima atau menolak hipotesis yang 
diajukan. 

Uji ini membandingkan nilai F 
hitung dengan nilai F tabel. Pengujian 
signifikansi Fhitung  > Ftabel dengan nilai 
probabilitas 0,05. Sehingga didapat 
hipotesis mengenai pengaruh variabel X 
terhadap Y secara simultan. 

Uji Hipotesis Kedua (Uji Parsial / Uji 
t) 

Digunakan untuk menguji 
hubungan secara parsial guna mengukur 
tingkat signifikansi antara variabel bebas 
terhadap variabel terikat. 

Pengambilan keputusan dilakukan 
berdasarkan perbandingan nilai t hitung 



dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung 
lebih dari t tabel maka H1 diterima atau 
H0 ditolak. 

Untuk menentukan variabel 
independen yang paling berpengaruh 
terhadap variabel Y, dapat dilakukan 
dengan membandingkan koefisien regresi 
(β) antara variabel yang satu dengan yang 
lain. Variabel independen yang paling 
dominan pengaruhnya terhadap variabel 
Y adalah variabel yang memiliki 
koefisien regresi yang paling besar. 

HASIL DAN ANALISIS 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil pengolahan data 
dengan menggunakan software SPSS for 
Windows Realease versi 16.0 didapatkan 
ringkasan seperti pada Tabel 4.12 

b1= Koefisien regresi variabel 
manajemen kinerja atau performance 
management (X1) sebesar 0,197 
memiliki tanda positif yang menunjukkan 
bahwa variabel ini berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan (Y) dan memiliki 
hubungan yang searah. Apabila terdapat 
kenaikan variabel  manajemen kinerja 
(X1) maka akan terjadi peningkatan pada 
kinerja karyawan (Y) dengan asumsi 
variabel yang lain dianggap tetap atau 
sama dengan 0. Pada variabel manajemen 
kinerja (X1) ini mempunyai Sig.α sebesar 
0,028 artinya berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan (Y) karena 
Sig.α < 0,05. 

b2 = Koefisien regresi variabel 
assessment center (X2) sebesar 0,565 
memiliki tanda positif yang menunjukkan 
bahwa variabel ini berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan (Y) dan memiliki 
hubungan yang searah. Apabila terdapat 
kenaikan variabel  assessment center 
(X2) maka akan terjadi peningkatan pada 
kinerja karyawan (Y) dengan asumsi 
variabel yang lain dianggap tetap atau 

sama dengan 0. Pada variabel assessment 
center (X2) ini mempunyai Sig.α sebesar 
0,000 artinya berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas pegawai (Y) karena 
Sig.α < 0,05. 

Koefisien Determinasi 

Berdasarkan pada Tabel 4.12, 
model regresi tersebut memiliki koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,484. Hasil 
koefisien ini berarti bahwa kontribusi 
variabel independen yang terdiri dari 
manajemen kinerja (X1), dan assessment 
center (X2) dapat mempengaruhi 
variabel dependen loyalitas pegawai (Y) 
sebesar 48,4 % dan sisanya sebesar 51,6 
% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 
dibahas dalam penelitian ini. 

Uji Hipotesis Pertama (Uji F) 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa 
nilai df1= 3 dan df2= 97 diperoleh nilai F 
tabel sebesar 3,09. Berdasarkan Tabel 
4.14, pengujian hipotesis model regresi 
secara simultan atau secara serentak 
menggunakan uji F dapat dilihat Fhitung 
lebih besar daripada Ftabel (45,522 > 3,09) 
dan signifikansi sebesar 0,000 yang 
berarti lebih kecil dari alpha (α) = 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 
ditolak dan Ha diterima manajemen 
kinerja atau performance management 
(X1), assessment center (X2) terhadap 
variabel kinerja karyawan (Y). 

Uji Hipotesis Kedua (Uji t) 

Pengujian model regresi secara 
parsial digunakan untuk mengetahui 
apakah masing-masing variabel 
independen pembentuk model regresi 
secara individu memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel Y atau tidak. 
Untuk menguji hubungan tersebut adalah 
dengan membandingkan nilai thitung 
dengan ttabel. Variabel independen 
pembentuk model regresi dikatakan 
berpengaruh signifikan jika thitung > ttabel 



atau signifikan < α = 0,05. Pengujian 
model regresi secara parsial pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manajemen Kinerja atau 
Performance Management  (X1) 

Variabel X1 memiliki koefisien 
regresi sebesar 0,197 dan didapatkan 
nilai signifikan sebesar 0,028. Nilai 
statistik uji signifikan lebih kecil 
daripada α = 0,05. Pengujian ini 
menunjukkan bahwa H0 diterima, 
dan dapat disimpulkan bahwa 
variabel manajemen kinerja atau 
performance management (X1) 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan (Y). 

b. Assessment Center (X2) 

Variabel X2 memiliki koefisien 
regresi sebesar 0,565 dan didapatkan 
nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai 
statistik uji signifikan lebih kecil 
daripada α = 0,05. Pengujian ini 
menunjukkan bahwa H0 diterima, 
dan dapat disimpulkan bahwa 
variabel assessment center (X2) 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel kinerja karyawan (Y). 

Berdasarkan pada Tabel 4.17, 
variabel assessment center (X2) adalah 
variabel yang memiliki koefisien regresi 
yang paling besar. Artinya, variabel Y 
lebih banyak dipengaruhi oleh variabel 
assessment center (X2) (0,565) daripada 
variabel manajemen kinerja atau 
performance management (X1) (0,197).  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Manajemen Kinerja (Performance 
Management) dan Pusat Penilaian 
(Assessment Center) berpengaruh 
nyata secara bersama-sama terhadap 
Kinerja Karyawan pada PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Kantor 
Cabang Malang. 

2. Manajemen Kinerja (Performance 
Management) dan Pusat Penilaian 
(Assessment Center) berpengaruh 
nyata secara terpisah terhadap 
Kinerja Karyawan pada PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Kantor 
Cabang Malang. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Assessment Center berpengaruh 
lebih besar dibandingkan dengan 
Manajemen Kinerja (Performance 
Management) terhadap Kinerja 
Karyawan pada PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Kantor Cabang 
Malang. 

Saran 

Secara Praktik 

1. Penting bagi pada PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Kantor 
Cabang Malang untuk terus 
memperhatikan dan mengontrol 
manajemen kinerja yang dijalankan 
oleh semua karyawan, selain itu 
diharapkan perusahaan juga 
menggugah kesadaran akan 
pentingnya manajemen kinerja atau 
performance management bagi 
kinerja mereka dan perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian 
diharapkan pihak PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Kantor Cabang 
Malang dapat meningkatkan 
manajemen kinerjanya dengan cara 
mengawasi alur komunikasi dan 
rantai komando perusahaan agar 
komunikasi dan tugas / perintah dari 
atasan ke bawahan selalu 
tersampaikan dengan baik. Selain itu 
perusahaan diharapkan selalu 
meningkatkan kinerjanya melalui 
pemberian tugas, target, dan perintah 
dari atasan yang sesuai dengan 



tujuan perusahaan agar tidak terkejar 
oleh kompetitor Bank yang lain baik 
Bank BUMN maupun swasta. 
Karena pesaing selalu siap untuk 
mengalahkan musuhnya yang lengah 
dan kurang berkembang. 

Secara Teori  

1. Sehubungan dengan hasil 
penelitian ini, maka penting bagi 
pihak kantor PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Kantor Cabang 
Malang untuk mempertahankan 
dan meningkatkan Manajemen 
Kinerja yang dalam penelitian ini 
meliputi penetapan tujuan, 
penilaian, pengembangan 
kinerja; dan Assessment Center 
yang dalam penelitian ini 
meliputi penilaian dalam 
kelompok kerja dan penilaian 
pada latihan situasional. Dengan 
mempertahankan dan 
meningkatkan program-program 
tersebut dimaksudkan agar 
kinerja karyawan pada PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) 
Kantor Cabang Malang akan 
semakin baik dan sesuai. 

2. Saran bagi peneliti berikutnya 
adalah pihak PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Kantor Cabang 
Malang diharapkan selalu 
menyempurnakan assessment 
center yang dimiliki untuk 
mengupayakan yang terbaik 
terhadap pengembangan kinerja 
karyawannya. Selain itu, saya 
harap agar PT Bank Tabungan 
Negara (Persero) Kantor Cabang 
Malang juga ikut memikirkan 
Perencanaan Hari Tua 
Karyawan. Karena apabila 
perusahaan berusaha 
mengupayakan yang terbaik 
untuk karyawan baik itu dari 
pengembangan kinerja 

karyawan, kesejahteraan 
karyawan, dan perencanaan hari 
tua; maka karyawan tersebut 
juga akan membalasnya dengan 
produktivitas dan semangat kerja 
yang baik. 
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