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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek 

4.1.1. Sejarah Singkat Bank Tabungan Negara (BTN) 

Awal lahirnya Bank BTN yakni dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1963 Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 62 Tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963. Dari undang-

undang tersebut, Bank BTN bukan bank yang baru dibentuk akan tetapi 

perubahan Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara. 

Dengan alasan program ekonomi, maka Bank Tabungan Negara 

diintegrasikan kedalam Bank Indonesia berdasarkan Ketetapan Presiden No. 11 

Tahun 1965 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 57 

yang berlaku sejak tanggal 21 Juni 1965. Kemudian berdasarkan Penetapan 

Presiden No. 17 Tahun 1965, seluruh Bank Umum Milik Negara termasuk Bank 

Tabungan Negara, beralih statusnya menjadi Bank Tunggal Milik Negara, yang 

pada akhirnya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1968 yang sebelumnya 

diprakarsai dengan 

Tanggal 9 Februari 1950 resmi sudah status Bank Tabungan Negara sebagai 

salah satu bank milik negara dengan tugas utama saat itu untuk memperbaiki 

perekonomian rakyat melalui penghimpunan dana masyarakat terutama dalam 

bentuk tabungan. 

Kemudian sejarah BTN mulai diukir kembali dengan ditunjuknya oleh 

Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Januari 1974 melalui Surat Menteri 
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Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974 sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan 

untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka mulai 1976 mulailah realisasi 

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pertama kalinya oleh BTN di negeri ini. Waktu 

demi waktu akhirnya terus mengantar BTN sebagai satu-satunya bank yang 

mempunyai konsentrasi penuh dalam pengembangan bisnis perumahan di 

Indonesia melalui dukungan KPR-BTN. Dan berkat KPR pulalah BTN terus 

dihantarkan pada kesuksesannya sebagai bank yang terpercaya, handal dan sehat. 

Sukses KPR dengan realisasi pertama di Semarang pada tahun 1976 tersebut 

telah membawa keyakinan manajemen BTN untuk menjadikan bisnis perumahan 

tersebut sebagai bisnis utama BTN. Hal ini tampak jelas pada misi BTN yaitu 

melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi kearah kesejahteraan rakyat 

banyak dengan mengkhususkan diri melaksanakan kegiatannya dalam bidang 

pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat. 

Akhirnya sejarah mencatat dengan sukses BTN dalam bisnis perumahan 

melalui fasilitas KPR tersebut telah membawa status BTN ini menjadi PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) pada tahun 1992. Status persero ini memungkinkan 

BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsinya sebagai bank umum. Dan memang 

untuk mendukung bisnis KPR tersebut, BTN mulai mengembangkan produk-

produk layanan perbankan sebagaimana layaknya bank umum. BTN juga 

memiliki produk Tabungan, Giro, Deposito, ataupun layanan perbankan lainnya 

yang dimiliki oleh bank lain. 
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Sukses BTN dalam bisnis KPR juga telah meningkatkan status BTN sebagai 

bank umum menjadi Bank Devisa pada tahun 1994. Layanan bank dalam bentuk 

penerbitan Letter of Credit (L/C), pembiayaan usaha dalam bentuk dollar, dll bisa 

diberikan BTN dengan status tersebut. Dengan status baru ini tidak membuat BTN 

lupa akan fungsi utamanya sebagai penyedia KPR untuk masyarakat menengah 

kebawah. Diakui memang bisnis perbankan yang semakin berkembang menuntut 

BTN untuk terjun sebagai pemenuhan dari statusnya sebagai bank umum dan 

bank devisa. 

Tahun 1997 manajemen BTN menetapkan kebijakan strategisnya untuk 

mengembalikan BTN pada bisnis intinya, yaitu bisnis pembiayaan perumahan. 

Keputusan ini pada akhirnya banyak membantu BTN dalam proses rekapitalisasi 

atau penambahan modal oleh pemerintah bagi bank yang menderita sakit karena 

pengaruh krisis ekonomi. Dengan rekapitalisasi tersebut, manajemen BTN telah 

menetapkan paradigma baru untuk mendukung MISI Bank BTN baru yaitu 

menjadi bank yang terkemuka dan menguntungkan dalam pembiayaan perumahan 

Cap sebagai bank KPR rasanya lekat pada diri PT Bank Tabungan Negara 

atau Bank BTN. Setiap orang pasti tahu akan produk perbankan bank pemerintah 

ini yang bernama KPR BTN. Pelan namun pasti, BTN tidak mau berkutat 

terusmenerus sebagai bank penyalur kredit perumahan. Dalam diri mereka tentu 

terbesit keinginan untuk bisa merambah ke produk dan layanan perbankan yang 

juga dipunyai banyak bank-bank besar. Salah satunya adalah layanan bagi 

nasabah yang prima. Syarat ini sepertinya mutlak diperlukan bagi BTN jika 

mereka ingin berkiprah lebih dalam di dunia perbankan nasional. Manajemen 
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BTN sendiri sudah menyadari hal tersebut. Buktinya rencana untuk melantai di 

lantai bursa sudah mereka canangkan baru-baru ini. 

Dalam pengembangan usaha selanjutnya dan layanannya Bank BTN 

melakukan beberapa terobosan diantaranya keikutsertaan Bank BTN dalam ATM 

bersama serta dijalinya hubungan kerjasama Bank BTN dengan dengan beberapa 

perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia untuk pembayaran studi 

mahasiswa Universitas Terbuka secara online. 

4.1.2. Visi dan Misi Bank Tabungan Negara (BTN) 

a) Visi Bank Tabungan Negara (BTN) 

Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan 

mengutamakan kepuasan nasabah.  

b) Misi Bank Tabungan Negara (BTN) 

· Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri 

yang terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya. 

· Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan professional serta memiliki integritas yang tinggi. 

· Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan sesuai 

dengan kebutuhan nasabah. 

· Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian dan good corporate governance untuk meningkatkan 

Shareholder Value 

· Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya. 
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3. Nilai-nilai Dasar Bank Tabungan Negara (BTN) 

Nilai-nilai Dasar yang dianut oleh jajaran Bank BTN untuk mewujudkan 

Visi dan melaksanakan Misi Bank BTN adalah sebagai berikut : 

 Sebagai orang yang beriman dan bertaqwa, pegawai Bank BTN taat 

melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing secara 

khusuk. 

 Pegawai Bank BTN selalu berusaha untuk menimba ilmu guna 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya demi kemajuan Bank 

BTN. 

 Pegawai Bank BTN mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas 

untuk mencapai tujuan Bank BTN dengan kinerja yang terbaik. 

 Pegawai Bank BTN selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi 

Bank BTN dan semua stakeholders, sebagai perwujudan dari pengabdian 

yang didasari oleh semangat kesediaan berkorban tanpa pamrih pribadi. 

 Pegawai Bank BTN selalu bekerja secara professional yang kompeten 

dalam bidang tugasnya. 

4. Etika Perorangan Pegawai Bank BTN adalah sebagai berikut : 

 Patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang 

berlaku. 

 Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian 

dengan kegiatan Bank BTN. 

 Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. 

 Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kegiatan pribadi. 
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 Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam 

hal terdapat pertentangan kepentingan. 

 Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank BTN. 

 Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang 

ditetapkan Bank BTN terhadap keadaan ekonomi, social dan 

lingkungannya. 

 Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun 

keluarganya. 

 Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. 

5. Pedoman untuk Semua Pegawai 

 Kita layani secara Ikhlas, Sopan dan Santun semua langganan Bank BTN 

dengan Senyum, Salam, dan Sapa. 

 Dalam menunaikan tugas kita pedomani 3 Jangan : 

 Jangan Terlambat atau Menunda Pekerjaan. 

 Jangan membuat Kesalahan. 

 Jangan Menerima apalagi Meminta atau Mengambil, sesuatu yang 

bukan haknya. 

 Kita laksanakan semua tugas dengan baik secara Profesional supaya Bank 

BTN Maju, Berkembang, Solid dan Sehat, sehingga Kesejahteraan 

pegawai dan keluarga Meningkat. 

4.1.3 Lokasi Perusahaan 

Lokasi penelitian ini adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang 

Malang yang beralamatkan di Jl. Irma Suryani 2 – 4, Malang, Jawa Timur. 
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4.1.4. Produk-produk Bank Tabungan Negara (BTN) 

1.. Dana 

 Tabungan Batara 

 Tabungan e-Batarapos 

 Tabungan Batara Prima 

 Deposito Berjangka Rupiah 

 Deposito Berjangka Valas 

 Giro Rupiah 

 Giro Dollar 

 Sertifikat Deposito 

2. Kredit 

 Kredit Perseorangan 

 KPR Bersubsidi 

 KPRS Bersubsidi 

 Kredit Griya Multi 

 Kredit Griya Utama 

 Kredit Pemilikan Ruko 

 Kredit Swa Griya (KSG) 

 dll 

3. Jasa 

 Kartu ATM Batara 

 SPP Online Perguruan Tinggi 

 dll 
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4.2   Karakteristik Responden 

 Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan terhadap 100 orang 

responden yaitu para pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang 

Malang yang beralamatkan di Jl. Irma Suryani 2 – 4, Malang, diperoleh gambaran 

karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, penghasilan, pendidikan 

terakhir, dan masa kerja, bidang / bagian pekerjaan. 

4.2.1  Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Data karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.1 

berikut: 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 
Usia Jumlah Persentase (%) 

20 s/d 30 thn 70 70 % 
31 s/d 40 thn 14 14 % 
41 s/d 50 thn 14 14 % 

>51 thn 2 2 % 
Total 100 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

 Dari keterangan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

responden pada penelitian ini adalah berusia 20-30 tahun dengan persentase 

sebesar 70% dan pada usia ini pegawai memiliki usia paling produktif untuk 

bekerja. Sedangkan yang berusia 31-40 tahun memiliki persentase sebesar 14%, 

yang berusia 41-50 memiliki persentase sebesar 2%, dan yang berusia >51 tahun 

memiliki persentase sebesar 2%. 
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4.2.2  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-Laki 50 50 % 
Perempuan 50 50 % 

Total 100 100 % 
Sumber: Data primer diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 100 orang 

responden pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Malang di 

pegawai laki-laki memiliki perolehan persentase sebesar 50 %. Sedangkan 

responden perempuan memiliki persentase sebesar 50%.  

4.2.3  Karakeristik Responden Berdasarkan Penghasilan 

Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 

 
Penghasilan Jumlah Persentase (%) 

Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000 2 2 % 
Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000 32 32 % 
Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000 14 14 % 

> Rp. 3.500.000 52 52% 
Total 100 100 % 

Sumber: Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa responden yang 

memiliki penghasilan >Rp. 3.500.000 yaitu dengan persentase tertinggi sebesar 

52%, untuk penghasilan Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000 yaitu memiliki persentase 

sebesar 32%, untuk penghasilan Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000 yaitu memiliki 

persentase sebesar 14% sedangkan untuk Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000 memiliki 

persentase sebesar 2%. 
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4.2.4  Karakeristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 
Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

SMP 0 0 % 
SMA 6 6 % 

Diploma (D3) 12 12 % 
Sarjana (S1) 81 81% 

Total 100 100 % 
Sumber: Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang 

memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1) yaitu dengan persentase tertinggi 

sebesar 81%, untuk pendidikan Diploma (D3) yaitu memiliki persentase sebesar 

12%, untuk SMA / SMK yaitu memiliki persentase sebesar 6% sedangkan untuk 

SMP memiliki persentase sebesar 0%. 

4.2.5  Karakeristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 
Jenis Kendaraan Jumlah Persentase (%) 

1-5 Tahun 64 64 % 
6-10 Tahun 20 20 % 

11-15 Tahun 4 4 % 
>16 Tahun  16 12 % 

Total 100 100 % 
Sumber: Data primer diolah, 2013 

 Berdasarkan Tabel 4.5 mengenai lama masa kerja yang dimiliki oleh 

responden pada saat bekerja di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang 

Malang. Jumlah responden yang memiliki masa pengabdian 1-5 tahun memiliki 

persentase tertinggi yaitu sebesar 64%. Hal ini berkaitan dengan perusahaan yang 

menginginkan lebih banyak pegawai muda karena lebih produktif. Sedangkan 
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untuk pegawai dengan masa kerja 6-10 tahun memiliki persentase sebesar 20%, 

untuk >16 tahun memiliki persentase sebesar 16%. Selain itu untuk masa kerja   

11-15 tahun memiliki persentase sebesar 4%.  

4.3  Hasil Uji Instrumen Penelitian 

4.3.1 Hasil Uji Validitas 

  Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa 

yang diukur. Hasil penelitian yang valid bila nilai r hitung > r tabel atau nilai 

signifikansi hasil korelasi < alpha (0,05). Adapun hasil uji validitas untuk masing-

masing item variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.6 
Uji Validitas Instrumen 

Variabel Item 
hitungr  

Signifikan Keterangan 

X1 

X1.1 0,702 0,000 Valid 

X1.2 0,719 0,000 Valid 

X1.3 0,715 0,000 Valid 

X1.4 0,725 0,000 Valid 

X1.5 0,735 0,000 Valid 

X2 

X2.1 0,708 0,000 Valid 

X2.2 0,872 0,000 Valid 

X2.3 0,829 0,000 Valid 

X2.4 0,837 0,000 Valid 

X2.5 0,791 0,000 Valid 

Y 

Y1.1 0,863 0,000 Valid 

Y1.2 0,888 0,000 Valid 

Y1.3 0,869 0,000 Valid 

Sumber : Data primer diolah 2013 
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 Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa semua item 

pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel (1,9800) atau nilai signifikansi < alpha 

(0,05) sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan telah valid. 

4.3.2  Hasil Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah indek yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen dapat dikatakan 

handal (reliabel) bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau 

lebih. Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Hasil 

pengujian reliabilitas terhadap semua variabel ditunjukkan tabel di bahwa ini: 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variabel Koefisien Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

X1 0,766 Reliabel 

X2 0,864 Reliabel 

Y 0,844 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa semua variabel 

tersebut memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0,6 sehingga 

dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

reliabel atau dapat dihandalkan. 
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4.4 Analisa Data 

4.4.1 Hasil Analisis Deskriptif 

  Diskripsi jawaban responden dapat menggambarkan tanggapan 

responden atas kuesioner yang telah diberikan kepada Pegawai Bank Tabungan 

Negara (BTN) Kantor Cabang Malang yaitu mengenai pengaruh Manajemen 

Kinerja (Performance Management) terhadap kinerja pegawai Bank Tabungan 

Negara (BTN) Kantor Cabang Malang untuk mengetahui diskripsi jawaban 

responden tersebut maka secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :  

a. Manajemen  Kinerja (Performance Management)  (X1) 

Tabel 4.8 
Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Manajemen  Kinerja 

(Performance Management)  (X1) 
 

Item 

Jawaban Responden  Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS % S % RR % KS % TS % 

X1.1 14 14% 68 68% 15 15% 3 3% - - 3,93 

X1.2 16 16% 66 66% 14 14% 4 4% - - 3,94 

X1.3 15 15% 67 67% 16 16% 2 2% - - 3,95 

X1.4 19 19% 60 60% 18 18% 2 2% 1 1% 3,94 

X1.5 19 19% 61 61% 17 17% 3 3% - - 3,96 

Rata-rata 3,94 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Keterangan :  

  1. Bagi saya penetapan tujuan yang diterapkan perusahaan sudah sesuai 

harapan  (X1.1) 

 2. Bagi saya sistem penilaian yang diterapkan sudah baik  (X1.2) 
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 3. Bagi saya pengembangan kinerja yang diterima saat ini sudah dapat 

mengembangkan kinerja saya (X1.3) 

 4. Bagi saya sistem pemberian bonus bagi karyawan sudah sesuai harapan 

(X1.4) 

 5. Bagi saya manajemen kinerja perusahaan sudah berjalan dengan baik (X1.5) 

  Item X1.1 yaitu Bagi saya penetapan tujuan yang diterapkan 

perusahaan sudah sesuai harapan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor 

Cabang Malang. Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan 

setuju  memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 68%, untuk responden yang 

menyatakan sangat setuju memiliki persentase sebesar 14%, responden yang 

menyatakan ragu-ragu memiliki persentase sebesar 15% responden yang 

menyatakan kurang setuju memiliki persentase 3%, dengan skor rata-rata sebesar 

3,93. Berdasarkan  hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju mengenai penetapan tujuan yang diterapkan 

perusahaan sudah sesuai harapan. 

  Item X1.2 yaitu mengenai sistem penilaian yang diterapkan sudah baik. 

Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 66%, responden yang menyatakan sangat setuju 

memiliki persentase sebesar 16%, untuk responden yang menyatakan ragu-ragu 

memiliki persentase sebesar 14%, dan untuk responden yang menyatakan kurang 

setuju memiliki persentase sebesar 4%, dengan skor rata-rata sebesar 3,94. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa 

sistem penilaian yang diterapkan sudah baik. 
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  Item X1.3 yaitu mengenai tanggapan responden atas pengembangan 

kinerja yang diterima saat ini sudah dapat mengembangkan kinerjanya. Pada 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 67%, untuk yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase sebesar 15%, responden yang menyatakan ragu-ragu memiliki 

persentase sebesar 16%, dan untuk responden yang menyatakan kurang setuju 

memiliki persentase sebesar 2%, sedangkan skor rata-rata sebesar 3,95. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

menanggapi pernyataan bahwa pengembangan kinerja yang diterima saat ini 

sudah dapat mengembangkan kinerjanya. 

  Item X1.4 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa 

cuti sistem pemberian bonus bagi karyawan sudah sesuai harapan. Pada Tabel 4.8 

menunjukkan bahwa yang menyatakan setuju memiliki persentase tertinggi 

sebesar 60%, untuk responden yang menyatakan sangat setuju  memiliki 

persentase sebesar 19%, responden yang menyatakan ragu-ragu memiliki 

persentase sebesar 18%, responden yang menyatakan kurang setuju memiliki 

persentase sebesar 2%, dan responden yang menyatakan tidak setuju memiliki 

persentase sebesar 1%, dengan skor rata-rata sebesar 3,94. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju menanggapi 

pernyataan bahwa sistem pemberian bonus bagi karyawan sudah sesuai harapan. 

  Item X1.5 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa 

manajemen kinerja perusahaan sudah berjalan dengan baik. Pada Tabel 4.8 

menunjukkan bahwa yang menyatakan setuju memiliki persentase tertinggi 

sebesar 61%, untuk responden yang menyatakan sangat setuju  memiliki 
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persentase sebesar 19%, responden yang menyatakan ragu-ragu memiliki 

persentase sebesar 17%, dan responden yang menyatakan kurang setuju memiliki 

persentase sebesar 3%, dengan skor rata-rata sebesar 3,96. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju 

menanggapi pernyataan bahwa manajemen kinerja perusahaan sudah berjalan 

dengan baik. 

b. Assessment Center (X2) 

Tabel 4.9 
Diskripsi Jawaban Responden Mengenai Variabel Assessment Center (X2) 

 

Item 

Jawaban Responden  Rata-rata 

Jumlah 

Skor 
SS % S % RR % KS % TS % 

X2.1 23 23% 57 57% 18 18% 2 2% - - 4,01 

X2.2 32 32% 58 58% 9 9% 1 1% - - 4,21 

X2.3 32 32% 51 51% 15 15% 2 2% - - 4,13 

X2.4 31 31% 55 55% 14 14% - - - - 4,17 

X2.5 25 25% 63 63% 12 12% - - - - 4,13 

Rata-rata 4,13 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Keterangan :  

 1. Bagi saya proses penilaian dalam kelompok kerja sudah sesuai dan objektif 

(X2.1) 

 2. Bagi saya penilaian dalam kelompok yang dilaksanakan bermanfaat bagi 

pengembangan diri saya (X2.2) 

 3. Bagi saya proses pelaksanaan penilaian latihan situasional sudah sesuai dan 

obyektif (X2.3)  
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 4. Bagi saya pelaksanaan penilaian pada latihan situasional yang dilaksanakan 

bermanfaat bagi pengembangan diri saya (X2.4) 

 5. Bagi saya assessment center pada perusahaan sudah berjalan dengan baik 

(X2.5) 

Item X2.1 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan mengenai 

proses penilaian dalam kelompok kerja sudah sesuai dan objektif. Pada Tabel 4.9 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki persentase 

tertinggi sebesar 57%, responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase sebesar 23%, untuk responden yang menyatakan ragu-ragu memiliki 

persentase sebesar 18%, dan responden yang menyatakan kurang setuju memiliki 

persentase sebesar 2%, dengan skor rata-rata sebesar 4.01. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju 

atas pernyataan proses penilaian dalam kelompok kerja sudah sesuai dan objektif.  

Item X2.2 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan penilaian 

dalam kelompok yang dilaksanakan bermanfaat bagi pengembangan diri 

karyawan. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan 

setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 58%, untuk responden yang 

menyatakan sangat setuju memiliki persentase sebesar 32%, responden yang 

menyatakan ragu-ragu memiliki persentase sebesar 9%, dan responden yang 

menyatakan kurang setuju memiliki persentase sebesar 1%, dengan skor rata-rata 

sebesar 4,21. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju dengan pernyataan penilaian dalam kelompok yang 

dilaksanakan bermanfaat bagi pengembangan diri karyawan. 
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Item X2.3 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan proses 

pelaksanaan penilaian latihan situasional sudah sesuai dan obyektif. Pada Tabel 

4.9 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki persentase 

tertinggi sebesar 51%, untuk responden yang menyatakan sangat setuju memiliki 

persentase sebesar 32%, responden yang menyatakan ragu-ragu memiliki 

persentase sebesar 15%, dan responden yang menyatakan kurang setuju memiliki 

persentase sebesar 2%, dengan skor rata-rata sebesar 4,13. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju menanggapi 

pernyataan proses pelaksanaan penilaian latihan situasional sudah sesuai dan 

obyektif. 

 Item X2.4 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan 

pelaksanaan penilaian pada latihan situasional yang dilaksanakan bermanfaat bagi 

pengembangan diri karyawan. Pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden 

yang menyatakan setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 55%, untuk, dan 

responden yang menyatakan ragu-ragu memiliki persentase sebesar 31%, dan 

responden yang menyatakan sangat setuju memiliki persentase sebesar 14% 

dengan skor rata-rata sebesar 4,17. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan setuju menanggapi pernyataan anda sudah 

merasa puas dengan program-program kesejahteraan masa depan hari tua yang 

diberikan oleh kantor. 

Item X2.5 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan assessment 

center pada perusahaan sudah berjalan dengan baik. Pada Tabel 4.9 menunjukkan 

bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 

63%, responden yang menyatakan sangat setuju memiliki persentase sebesar 25%,  
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untuk responden yang menyatakan ragu-ragu memiliki persentase sebesar 12%, 

dengan skor rata-rata sebesar 4,13. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan setuju menanggapi pernyataan assessment 

center pada perusahaan sudah berjalan dengan baik. 

c. Kinerja Karyawan (Y) 

Tabel 4.10 
Diskripsi Jawaban Responden Tentang Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Item 

Jawaban Responden  
Rata-rata 

Jumlah Skor SS % S % RR % TS % STS % 

Y1 17 17% 71 71% 12 12% - - - - 4,05 

Y2 18 18% 70 70% 12 12% - - - - 4,06 

Y3 16 16% 74 74% 10 10% - - - - 4,06 

Rata-rata 4,06 

Sumber : Data Primer diolah, 2013 

Keterangan :  

 1.  Dalam mengerjakan tugas, saya mampu memenuhi jumlah yang ditargetkan 

oleh perusahaan (Y1) 

 2. Hasil kerja saya sudah sesuai dengan standar mutu yang diterapkan 

perusahaan (Y2) 

 3. Saya mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan standar waktu yang 

ditetapkan oleh perusahaan (Y3) 

  Item Y1 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan dalam 

mengerjakan tugas, saya mampu memenuhi jumlah yang ditargetkan oleh 

perusahaan. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan 

setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 17%, untuk responden yang 

menyatakan sangat setuju memiliki persentase sebesar 17%, responden yang 
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menyatakan ragu-ragu memiliki persentase sebesar 12%, dengan skor rata-rata 

sebesar 4,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju atas pernyataan dalam mengerjakan tugas, saya 

mampu memenuhi jumlah yang ditargetkan oleh perusahaan. 

  Item Y2 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan hasil 

kerja saya sudah sesuai dengan standar mutu yang diterapkan perusahaan. Pada 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju memiliki 

persentase tertinggi sebesar 70%, untuk responden yang menyatakan sangat setuju 

memiliki persentase sebesar 18% responden yang menyatakan ragu-ragu memiliki 

persentase sebesar 12%, dengan skor rata-rata sebesar 4,06. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju atas pernyataan 

hasil kerja saya sudah sesuai dengan standar mutu yang diterapkan perusahaan. 

Item Y3 yaitu mengenai tanggapan responden atas pernyataan saya mampu 

menyelesaikan tugas sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa responden yang menyatakan 

setuju memiliki persentase tertinggi sebesar 74%, untuk responden yang 

menyatakan sangat setuju memiliki persentase sebesar 16%, responden yang 

menyatakan ragu-ragu memiliki persentase sebesar 10%, dengan skor rata-rata 

sebesar 4,06. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

setuju menanggapi pernyataan saya mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan 

standar waktu yang ditetapkan oleh perusahaan. 



81 

 

 

4.4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi model regresi meliputi uji asumsi normalitas, 

multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Uraian dari perhitungan pengujian 

asumsi model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Hasil Uji Non Multikolinearitas 

Nilai VIF pada hasil regresi tersaji pada Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Asumsi Non Multikolinieritas  

Variabel 
Independen 

Tolerance VIF Keterangan 

X1 0,683 1,464 Non Multikolinieritas 

X2 0,683 1,464 Non Multikolinieritas 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

 Dari hasil perhitungan yang ada di Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa hasil 

perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen yang nilainya lebih dari 68,3 %. Hasil perhitungan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) tidak ada variabel independen yang memiliki nilai 

VIF lebih dari 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini. 

b.  Hasil Uji Non Heteroskedastisitas 

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot  

berikut :  
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Gambar 4.2 
  Grafik Scatterplot 

 

 
Sumber : Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bahwa angka 0 pada sumbu Y. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan memprediksi 

pengaruh manajemen kinerja (performance management) dan assessment center 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Kantor 

Cabang Malang. 
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c. Hasil Uji Normalitas 

Gambar 4.3 
Diagram P-P Plot Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber : Data primer diolah, 2013 

Berdasarkan grafik P-P Plot di atas, maka dapat dilihat bahwa data residual 

(titik-titik) menyebar dan berhimpitan dengan garis diagonal serta mengikuti arah 

garis diagonalnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa data residual memiliki 

distribusi normal. 

4.4.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk menganalisis hubungan 

dan pengaruh antara satu variabel terikat terhadap dua atau lebih variabel bebas. 

Untuk mengetahui pengaruh manajemen kinerja (performance management) dan 

assessment center terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Tabungan Negara 
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(PERSERO) Kantor Cabang Malang, maka dilakukan analisis regresi linier 

berganda antara variabel-variabel berikut ini: manajemen kinerja (X1), assessment 

center (X2) terhadap kinerja karyawan (Y).  

Dari hasil pengolahan data penelitian dengan menggunakan program SPSS 

16.0, didapatkan data seperti pada Tabel berikut: 

Tabel 4.12 
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

Variabel 

βeta  

Sig. Keterangan (Standardize
d Coeficient) 

X1 (Manajemen Kinerja) 
0,197 0,028 Signifikan 

X2 (Assessment Center) 
0,565 0,000 Signifikan 

Α =  0,05    

R = 0,696    

Koefisien Determinasi(R2) = 0,484    

F-Hitung = 45,522    

F-Tabel = 3,09    

Sig. F = 0,000    

t-tabel = 1,894 (karena  hipotesis 2 arah) 

Sumber : data primer diolah 2013 

Mengingat bahwa pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, maupun persepsi seseorang, maka 

model regresi yang digunakan adalah model standardized regression dimana data 

tidak sama. Dalam standardized regression, ukuran variabel atau ukuran 
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jawabannya telah disamakan. Dari Tabel 4.12 di atas didapat model regresi linear 

standardized sebagai berikut: 

Y = b1X1 + b2X2 

Y = 0,197X1 + 0,565X2 

Dimana:    

 Y  : loyalitas pegawai 

 X1 : Manajemen kinerja (performanace management) 

 X2  : Assessment center 

 

Dari persamaan tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :  

Y = Yaitu variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah loyalitas pegawai yang nilainya 

akan diprediksi oleh variabel adalah manajemen kinerja (X1), assessment center 

(X2). 

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 
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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. 

b.  Koefisien Determinasi 

 Tingkat ketepatan suatu garis dapat diketahui dari besar kecilnya koefisien 

determinasi atau koefisien R2 (R Square). Nilai koefisien R2 dalam analisis regresi 

dapat digunakan sebagai ukuran untuk menyatakan kecocokan garis regresi yang 

diperoleh. Semakin besar nilai R2 maka semakin kuat kemampuan model regresi 

yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya. Kemampuan garis 

regresi untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada Y ditunjukkan pada besarnya 

koefisien determinasi atau koefisien R2. 

 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. 

4.5  Uji Hipotesis 

Model regresi yang telah didapatkan diuji terlebih dahulu baik secara 

simultan dan secara parsial, Pengujian model regresi secara simultan dilakukan 

dengan menggunakan uji F atau ANOVA dan pengujian model regresi secara 

parsial dilakukan dengan uji t. 



87 

 

4.5.1 Uji Hipotesis Pertama (Uji F) 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang terdiri dari manajemen kinerja atau performance management 

(X1), dan assessment center (X2) memiliki pengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap variabel terikat kinerja karyawan (Y). Uji F dilakukan dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Semua variabel tersebut diuji 

secara serentak dengan menggunakan uji F atau ANOVA, jika nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Dengan menggunakan 

bantuan software SPSS 16, didapatkan hasil uji F sebagai berikut : 

Tabel 4.13 
Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.335 2 5.167 45.522 .000a 

Residual 11.011 97 .114   

Total 21.346 99    

a. Predictors: (Constant), R2, R1     

b. Dependent Variable: RY     
 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara 

simultan disajikan dalam Tabel 4.14 berikut : 

Tabel 4.14 
Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

 
Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel X1 , X2 terhadap variabel Y) 

Ha : βi ≠ 0 (terdapat pengaruh antara variabel X1 , X2 

terhadap variabel Y)  

F =   45,522 

sig = 0,000 

Ftabel = 3,09 

H0 ditolak, 

Ha diterima 
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α = 0,05  

Sumber : data primer diolah 2013  

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). 

4.5.2  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) 

Berdasarkan Tabel 4.12, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

manajemen kinerja atau performance management (X1) dapat dituliskan dalam 

Tabel 4.15 : 
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Tabel 4.15 
 Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X1 

 
Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 ≠ 0 (variabel X1 berpengaruh signifikan  
terhadap variabel Y) 

Ha : β1 = 0 (variabel X1 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y)  

α = 0,05 

sig = 0,028 

 

H0 diterima, 

Ha ditolak 

Sumber : Data primer diolah, 2013 

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) 

Berdasarkan Tabel 4.12, pengujian hipotesis koefisien regresi variabel 

assessment center (X2) dapat dituliskan dalam Tabel 4.16 : 

Tabel 4.16 
 Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel X2 

 
Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β2 = 0 (variabel X2 berpengaruh signifikan  
terhadap variabel Y) 

Ha : β2 ≠ 0 (variabel X2 tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel Y)  

α = 0,05 

sig = 0,000 

 

H0 diterima, 

Ha ditolak 

Sumber : Data primer diolah, 2013 
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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). 

 Setelah menentukan uji hipotesis koefisien regresi variabel X1 dan X2, 

saatnya 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 dominan 

pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi 

yang paling besar.   

Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel 

independen, disajikan Tabel peringkat sebagai berikut: 

Tabel 4.17 
 Ringkasan Hasil Analisis Regresi  

 

       Sumber : data primer diolah, 2013 

 Berdasarkan pada Tabel 4.17 tersebut, variabel assessment center (X2) 

adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, 

Peringkat Variabel Koefisien βeta Pengaruh 

1 X1 0,197 Positif 

2  X2 0,565 Positif 
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variabel Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel assessment center (X2) 

daripada variabel manajemen kinerja atau performance management (X1).  

Koefisien yang dimiliki oleh variabel X1 bertanda positif, hal ini 

menunjukkan hubungan yang searah yang berarti semakin baik manajemen 

kinerja atau performance management (X1) yang mencakup penetapan tujuan, 

penilaian, dan pengembangan kinerja maka akan semakin meningkatkan kinerja 

karyawan (Y). 

Koefisien yang dimiliki oleh variabel X2 bertanda positif, hal ini 

menunjukkan hubungan yang searah yang berarti semakin baik assessment center 

(X2) yang mencakup penilaian dalam kelompok kerja dan penilaian pada latihan 

situasional maka akan semakin meningkatkan kinerja karyawan (Y). 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil karakteristik responden karyawan PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Kantor Cabang Malang, menunjukkan bahwa diperoleh 

gambaran karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, penghasilan, 

pendidikan terakhir, dan masa kerja. 

Karakteristik responden berdasarkan usia pada PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Kantor Cabang Malang menunjukkan mayoritas responden pada 

penelitian ini memiliki usia produktif, itu karena perusahaan lebih banyak mencari 

fresh graduate untuk karyawannya. 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Kantor Cabang Malang mununjukkan mayoritas responden pada 
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penelitian ini memiliki jumlah yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, 

karena perusahaan memiliki jabatan yang sama banyak untuk diisi untuk diisi 

laki-laki dan perempuan. 

Karakteristik responden berdasarkan penghasilan pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Kantor Cabang Malang menunjukkan bahwa mayoritas 

responden pada penelitian ini memiliki jumlah gaji yang terbilang besar, karena 

perusahaan tidak ingin karyawannya tidak bekerja maksimal kurang gaji. 

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang menunjukkan bahwa 

mayoritas responden pada penelitian ini memiliki pendidikan yang cukup tinggi 

yaitu Sarjana, karena perusahaan ingin memiliki karyawan yang memiliki 

pengetahuan yang baik. 

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Kantor Cabang Malang menunjukkan bahwa mayoritas 

responden pada penelitian ini masih memiliki masa kerja yang rendah, hal ini 

berkaitan dengan perusahaan yang menginginkan lebih banyak pegawai muda 

karena lebih produktif. 

Manajemen kinerja atau performance management (X1) adalah variabel 

yang merupakan rangkaian kegiatan kegiatan yang dimulai dari perencanaan 

kinerja, pemantauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian 

penghargaan dan hukuman, pengembangan kinerja kedalam satu sistem tunggal 

bersama(Dessler,2003:322) yang ditinjau dalam penelitian ini.  
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Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responden mengenai 

manajemen kinerja dapat kita lihat bahwa semua indikator penelitiannya memiliki 

nilai yang baik sehingga dapat kita ketahui bahwa manajemen kinerja pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang telah berjalan dengan 

baik. 

Mengacu pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel 

manajemen kinerja atau performance management (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan (Y), maka manajemen kinerja atau 

performance management yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero) Kantor Cabang Malang berpengaruh pada kinerja karyawan. Hal ini 

dikarenakan, sebagian besar karyawan merespon bahwa manajemen kinerja 

berdampak ke kinerja perusahaan secara menyeluruh, hal ini juga sejalan dengan 

pernyataan Bacal (2002:4) dan juga Dessler (2003:322). 

Assessment center (X2) adalah merupakan proses pengukuran dan 

pencatatan kompetensi karyawan secara berkelanjutan (Shermon, 2004:146). 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responden mengenai assessment 

center dapat kita lihat bahwa semua indikator penelitiannya memiliki nilai yang 

baik sehingga dapat kita ketahui bahwa assessment center pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang telah berjalan dengan baik. 

Pada penelitian ini dihasilkan bahwa assessment center paling berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) dibandingkan dengan manajemen 

kinerja (X1). Assessment center ini diterapkan kepada karyawan agar karyawan 

dapat mengetahui perkembangan kompetensinya dan pada penelitian ini hasil 
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yang di dapat terdapat pengaruh terhadap kinerja karyawan (Y). Hal ini 

dikarenakan, sebagian besar karyawan merespon bahwa assessment center 

mempengaruhi kinerja mereka, hal itu disebabkan karena para karyawan bisa 

mengetahui perkembangan kompetensi mereka dari waktu ke waktu sehingga 

mereka bisa memaksimalkan kinerjanya dengan lebih baik dan perusahaan juga 

bisa menempatkan pekerjaan karyawan sesuai dengan kompetensinya, hal ini juga 

sejalan dengan pernyataan Shermon (2004:146). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang, saya juga dapat menemukan 

bahwa adanya pengaruh manajemen kinerja dan assessment center terhadap 

kinerja mereka.  

Para pegawai perusahaan menyatakan dengan adanya manajemen kinerja 

pada perusahaan mereka maka struktur jabatan perusahaan, pekerjaan, dan 

komunikasi mereka bisa lebih jelas dan tertata tanpa adanya kerancuan antar 

karyawan atau jabatan satu dengan yang lain sehingga mereka bisa kinerja mereka 

bisa maksimal sesuai dengan jabatan dan pekerjaan yang telah diatur oleh atasan. 

Selain itu, pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang 

juga menyatakan bahwa dengan adanya assessment center pada perusahaan, para 

pegawai bisa melihat bagaimana perkembangan kompentensi mereka, dan atasan 

bisa merencanakan rencana pekerjaan para karyawan sehingga karyawan akan 

bisa bekerja sesuai dengan kompetensi mereka dan tidak kesulitan dalam 

mengembangkan kinerja mereka.  

 


