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ABSTRAK 
 

Pelatihan dan insentif memegang 
peranan penting dalam usaha me-
ningkatkan efektivitas kerja karyawan itu 
sendiri, dimana insentif yang diberikan 
akan dapat memacu karyawan untuk 
bekerja secara maksimal demi pe-
ningkatan produktivitas kerja perusahaan, 
sedangkan pelatihan untuk memacu 
karyawan agar lebih giat lagi sehingga 
terpilih untuk mengikuti berbagai program 
pelatihan yang dilaksanakan oleh 
karyawan. Maka penulis telah melakukan 
penelitian dengan judul : “Pengaruh 
Pelatihan dan Insentif Terhadap 
Efektivitas Kerja Karyawan di PT. Hilon 
Sumatera Utara Medan Jl.Let.Jen Jamin 
Ginting Km.11 Medan Tuntungan”. 

Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah : “Berapa besar pengaruh 
pelatihan dan insentif terhadap efektivitas 
kerja karyawan di PT. Hilon Sumatera 
Utara Medan Jl.Let.Jen Jamin Ginting 
Km.11 Medan Tuntungan”. Sedangkan 
hipotesanya adalah “Pelatihan dan 
insentif mempunyai pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap efektivitas kerja 
karyawan di PT. Hilon Sumatera Utara 
Medan”. 

PT. Hilon Sumatera Utara Medan 
melakukan kegiatan perdagangan dan 
pemasaran peralatan dan perlengkapan 
rumah tangga serta perabotan dalam 
Produksi padding, quilting, bedding good. 

Dari uji ANOVA atau F test, didapat 
Fhitung sebesar 34.206 dengan tingkat 
signifikansi 0,000. Jadi Fhitung > Ftabel 
(34.206 > 3.10) atau sig F < 5 % (0,000 
<0,05). Artinya bahwa secara bersama-
sama variabel pelatihan dan insentif 
berpengaruh signifikan secara simultan 
terhadap efektivitas kerja karyawan (y). 
Dengan ini dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis dari penelitian ini dapat terbukti. 

R Square untuk y (efektivitas kerja 
karyawan) adalah 0.461. Hal ini berarti 

46.1 % variabel efektivitas kerja karyawan 
(y) dipengaruhi oleh variabel x1 
(pelatihan) dan variabel x2 (insentif) atau 
pengaruh tingkat pelatihan (x1) dan 
insentif (x2) secara bersama-sama atau 
serentak terhadap variabel y (efektivitas 
kerja karyawan) sebesar 46.1 % dan 
sisanya sebesar 53.9 % ditentukan oleh 
variabel lain. 

Dengan adanya pelatihan dan insentif 
yang diberikan kepada karyawan di-
harapkan kreatifitas maupun kerjasama 
antar karyawan dengan karyawan, 
karyawan dengan top manajemen dapat 
tercapai. Dengan menerapkan pelatihan 
dan insentif yang disesuaikan dengan 
keahlian dan disiplin ilmu yang dimiliki 
karyawan akan lebih mudah untuk 
dikembangkan dan diberdayagunakan 
demi kepentingan dan kemajuan 
perusahaan di masa  yang akan datang. 

 
Kata Kunci    :  Pengaruh, Insentif, 

Efektivitas Kerja, 
Karyawan 

 
PENDAHULUAN 

 
Tenaga kerja merupakan salah satu 

unsur yang dibutuhkan setiap instansi/ 
perusahaan baik perusahaan besar 
maupun perusahaan kecil yang mem-
punyai berbagai fasilitas untuk ber-
produksi, seperti mesin, peralatan dan 
lain sebagainya. Untuk pengoperasian 
peralatan tersebut sangat erat kaitannya 
dengan tenaga kerja. Tetapi efisiensi dan 
efektivitas kerja bukanlah tergantung 
pada jumlah tenaga kerja yang banyak, 
tetapi melainkan dari mutu tenaga kerja 
tersebut. 

Untuk meningkatkan gairah kerja, 
kadang diperlukan kompetisi atau 
persaingan antar karyawan itu sendiri 
agar dapat termotivasi untuk memberikan 
hasil yang terbaik bagi perusahaannya. 
Persaingan yang sehat antar karyawan 
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diperlukan agar proses pelaksanaan 
pelatihan yang dilaksanakan dapat ber-
guna serta memacu karyawan yang lama 
untuk berefektivitas lebih tinggi lagi dari 
apa yang diperolehnya saat ini. 

Pelatihan adalah untuk meningkatkan 
kemampuan karyawan dalam bekerja 
agar lebih bersikap profesional, bisa 
berimprovisasi dan melakukan berbagai 
perubahan yang diperlukan sehingga 
efektivitas kerja karyawan tersebut dapat 
tercapai secara maksimal. Sedangkan 
insentif merupakan salah satu daya 
rangsang atau motivasi sangat penting 
bagi peningkatan mutu kerja karyawan, 
dimana dengan adanya insentif maka 
akan mempertinggi efektivitas kerja 
karyawan dan hal ini berdampak kepada 
peningkatan produktivitas kerja 
perusahaan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan 
bahwa pelatihan dan insentif memegang 
peranan penting dalam usaha me-
ningkatkan efektivitas kerja karyawan itu 
sendiri, dimana insentif yang diberikan 
akan dapat memacu karyawan untuk 
bekerja secara maksimal demi pe-
ningkatan produktivitas kerja perusahaan, 
sedangkan pelatihan untuk memacu 
karyawan agar lebih giat lagi sehingga 
terpilih untuk mengikuti berbagai program 
pelatihan yang dilaksanakan oleh 
karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
penulis tertarik untuk mengambil judul: 
”Pengaruh Pelatihan dan Insentif 
Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan di 
” PT. Hilon Sumatera Utara Medan”. 
 
Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
penulis dapat mengidentifikasikan per-
masalahan sebagai berikut : 
1. Apakah pelatihan berpengaruh ter-

hadap efektivitas kerja karyawan di 
”PT. Hilon Sumatera Utara Medan” 

2. Apakah insentif berpengaruh ter-
hadap efektivitas kerja karyawan di 
”PT. Hilon Sumatera Utara Medan” 

3. Apakah pelatihan dan insentif 
berpengaruh terhadap efektivitas kerja 
karyawan di ”PT. Hilon Sumatera 
Utara Medan” 

 
Batasan dan Rumusan Masalah 
1. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas serta membatasi 
ruang lingkup permasalahan, maka 

penulis merasa perlu membuat batasan 
masalah pada pelatihan dan insentif 
terhadap efektivitas kerja karyawan di 
”PT. Hilon Sumatera Utara Medan” 

 
2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian awal yang 
dilakukan penulis, maka dijumpai adanya 
masalah, yaitu : “Berapakah besar 
pengaruh pelatihan dan insentif terhadap 
efektivitas kerja karyawan di ”PT. Hilon 
Sumatera Utara Medan”  
a. Bagaimana Pengaruh Pelatihan ter-

hadap Efektivitas Kerja Karyawan. 

b. Bagaimana Pengaruh Insentif ter-

hadap Efektivitas Kerja Karyawan. 

c. Bagaimana Pengaruh Pelatihan dan 

Insentif terhadap Efektivitas Kerja 

Karyawan. 

Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penulis melakukan 

penelitian adalah untuk mendeskripsikan 
seberapa besar pengaruh pelatihan dan 
insentif terhadap efektivitas kerja 
karyawan di ” PT. Hilon Sumatera Utara 
Medan” 
a. Untuk mengetahui Pengaruh 

Pelatihan terhadap Efektivitas Kerja 
Karyawan. 

b. Untuk mengetahui Pengaruh Insentif 
terhadap Efektivitas Kerja Karyawan. 

 
LANDASAN TEORI 

 
Pengertian Insentif 

Guna lebih mendorong produktivitas 
kerja yang lebih tinggi banyak organisasi 
yang menganut sistem insentif sebagai 
bagian dari sistem imbalan yang berlaku 
bagi karyawannya. Berbagai sistem 
insentif yang dikenal dewasa ini yaitu 
sistem insentif pada tingkat individual dan 
sistem insentif kelompok. Sebelum mem-
bahasnya terlebih dahulu kita mencari 
pengertian tentang insentif. 

Menurut Handoko (2000 : 85), insentif 
adalah suatu pemberian atau dorongan 
kepada seseorang atau kelompok yang 
bertujuan untuk merangsang agar me-
lakukan pekerjaan lebih giat. 

Adapun pengertian insentif menurut 
Winardi (2000 : 44) 
a. Suatu stimulasi ekstra organik, yang 

dikombinasi dengan suatu faktor intra 
organik atau lebih guna menimbulkan 
aktifitas. 
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b. Suatu stimulasi ekstra non organik, 

yang ditujukan untuk mengarahkan 
kelakuan tertentu atau untuk 
mempertahankan kelakuan tertentu. 
Menurut Winardi (2000: 48), secara 

umum peranan insentif dalam manajemen 
sebagai berikut : 
a. Sebagai perangsang bagi para 

pegawai agar lebih giat melakukan 
kegiatan. 

b. Sebagai alat motivasi kepada para 
pegawai atau karyawan agar bekerja 
lebih baik dan berkualitas. 

c. Sebagai alat untuk berpacu bagi para 
pegawai atau para pekerja. 

  
Pada umumnya pemberian insentif 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: 
a. Financial Incentif 

Yaitu suatu penghargaan yang 
diberikan oleh perusahaan-
perusahaan yang merupakan balas 
jasa atau prestasi kerja seseorang 
atau sesuatu hasil istimewa yang 
dicapai seseorang karyawan dalam 
melaksanakan tugas yang diberikan 
kepadanya yang dapat dinilai dengan 
uang. Pemberian insentif yang ber-
sifat keuangan ini bukan saja meliputi 
uang atau gaji yang sesuai, tetapi 
juga kemungkinan untuk memperoleh 
bagian dari keuntungan yang didapat 
perusahaan, kesejahteraan, ke-
sehatan dan jaminan hari tua. 
 

b. Non Finacial Intensif 
Yaitu suatu penghargaan yang 
diberikan perusahaan yang me-
rupakan perangsang atau sebagai 
pendorong, dimana penghargaan 
yang diberikan perusahaan itu tidak 
dinilai dengan uang akan tetapi 
diberikan dalam bentuk sebagai 
berikut : 
1) Penempatan yang tepat bagi 

seorang pegawai atau karyawan. 
2) Adanya pendidikan dan latihan 

bagi karyawan  
3) Promosi yang berhubungan erat 

dengan kemampuan para 
karyawan. 

4) Pekerjaan yang terjamin 
5) Turut sertanya pegawai dalam 

pengambilan keputusan 
6) Kondisi pekerjaan yang menye-

nangkan 
 

c. Social Incentif 

Agar pemberian rangsangan yang 
berwujud tingkah laku yang di-
harapkan anggota organisasi dari 
teman-temannya didalam organisasi 
tersebut. Social Incentif disini 
merupakan rangsangan yang ber-
wujud sikap atau tingkah laku yang 
diberikan oleh anggota suatu 
kelompok. 

 
Pengertian Pelatihan 

Pelatihan yang diberikan kepada 
karyawan dalam suatu perusahaan 
adalah menjadi tanggung jawab dari 
suatu perusahaan. Dalam pelaksanaan 
dari pelatihan tersebut, pimpinan 
perusahaan dapat menggunakan tenaga 
ahli atau pelatihan yang telah mempunyai 
pengetahuan dan kemampuan dibidang 
latihan tersebut. Walaupun demikian 
tanggung jawab dari tugas-tugas tersebut, 
tetap berada pada pimpinan perusahaan. 
Dalam usaha untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan karyawan, 
maka sebelumnya perlu diketahui 
pengertian pelatihan. 

Menurut Nitisemito (2001 : 86) 
pelatihan adalah suatu kegiatan dari 
perusahaan atau instansi yang ber-
maksud untuk dapat memperbaiki dan 
mengembangkan sikap, tingkah laku, 
keterampilan dan pengetahuan dari 
pegawainya, sesuai dengan keinginan 
perusahaan yang bersangkutan.  

Simamora (2001 : 286) menge-
mukakan bahwa “pelatihan merupakan 
penciptaan suatu lingkungan dimana para 
karyawan dapat memperoleh atau mem-
pelajari sikap keterampilan-keterampilan, 
pengetahuan dan prilaku yang spesifik 
yang berkaitan dengan pekerjaanya. 

Sedang menurut Ranupandojo (2005 
: 77) training adalah kegiatan yang 
memperbaiki kemampuan kerja se-
seorang dalam kaitannya dalam  aktifitas 
ekonomi.  

Moekijat (2003 : 15), menjelaskan 
latihan adalah proses membantu pegawai 
untuk memperoleh efektivitas dalam 
pekerjaan mereka yang sekarang atau 
yang akan datang dalam memegang 
keberhasilan program pelatihan.  

 
Tujuan Pelatihan  

Menurut Moekijat (2003 : 55) tujuan 
umum dari pada pelatihan adalah:  
a. Untuk mengembangkan keahlian 

sehingga pekerjaan dapat diselesai-



 
135 

Mhd. Nelson Pinem : Pengaruh Pelatihan dan Insentif Terhadap ............……………………... 

 
kan dengan lebih cepat dan lebih 
efektif.  

b. Untuk mengembangkan pengetahuan 
sehingga pekerjaan dapat diselesai-
kan secara rasional.  

c. Untuk mengembangkan sikap, se-
hingga menimbulkan kerja sama 
dengan teman-teman pegawai dan 
pimpinan.  

 
Pengertian Efektivitas Kerja 

Gibson  (2000 : 30) mengatakan efek-
tivitas adalah menggambarkan seluruh 
siklus input-proses-output. 

Menurut Nitisemito (2001 : 42) efektif 
adalah pencapaian tujuan atau hasil 
dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-
faktor tenaga, waktu, biaya, fikiran alat 
dan lain-alat yang telah dikeluarkan/ 
digunakan. Hal ini berarti bahwa 
pengertian efektivitas yang dipentingkan 
adalah semata-mata hasil atau tujuan 
yang dikehendaki. 

Pengertian efektifitas dapat dilihat 
dari beberapa kutipan sebagai berikut: 
menurut Bambang (2004 : 59), mem-
berikan pengertian: “Efektivitas kerja 
adalah pencapaian sasaran menurut 
perhitungan terbaik mengenai suasana 
dan kemungkinan laba”  

Menurut Miftah (2000 : 108),  meng-
artikan efektifitas kerja yaitu suatu 
keadaan yang mengandung pengertian 
yang mengenai terjadinya suatu efek atau 
akibat yang dikehendaki, kalau seseorang 
melakukan suatu perbuatan dengan 
maksud tertentu yang memang di-
kehendakinya, maka perbuatan tersebut 
dikatakan efektif kalau menimbulkan atau 
mencapai maksud sebagaimana yang 
dikehendaki. Defenisi ini memberikan 
lebih jelas, hal ini dapat dilihat pada 
kalimat yang berbunyi, “ dikatakan efektif 
kalau menimbulkan akibat atau maksud 
sebagaimana yang dikehendaki”. Suatu 
dikatakan efektif dapat dilihat dari aspek 
hasil yang dicapai. Dan pengertian-
pengertian yang telah dipaparkan di atas 
disederhanakan sebagai berikut : 
“efektifitas merupakan kemampuan untuk 
memilih tujuan yang tepat atau arah yang 
tepat dalam mencapai suatu tujuan “.  
 

POPULASI DAN SAMPEL 
 
1. Populasi 

Populasi adalah generalisasi dari 
keseluruhan subjek dan objek penelitian 

yang ada. Dalam penelitian ini, yang 
menjadi populasi adalah seluruh 
karyawan yang ada di ” PT. Hilon 
Sumatera Utara Medan” Jl. Let jen. Jamin 
Ginting Km.11 Medan Tuntungan., yang 
berjumlah lebih kurang 150 orang 
karyawan. 
 
2. Sampel 

Menurut Arikunto Suharsimi, 2005, 
apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 
baik diambil semua sehingga penelitian-
nya merupakan penelitian populasi. 
Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih 
dari 100 orang dapat diambil antara 10 – 
15 % atau 20 – 25 % atau lebih”, maka 
yang diambil adalah 25 % dari jumlah 
populasi yang ada di PT. Hilon Sumatera 
Utara Medan” Jl. Let jen. Jamin Ginting 
Km.11 Medan Tuntungan. atau sekitar 
38 orang, dengan menggunakan teknik 
penarikan random sampling. 
 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
 

Untuk memperoleh data serta 
informasi yang dibutuhkan, digunakan 
teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Angket (Quesioner) 

Yaitu dengan membagikan daftar 
pertanyaan yang berisi pertanyaan – 
pertanyaan yang berjumlah 10 per-
tanyaan. 
 

2. Study Dokumen dan Kepustakaan 
Yaitu mempelajari data atau laporan-
laporan perusahaan serta literatur-
literatur yang relevan dengan pene-
litian. 

3. Teknik wawancara 
Wawancara (interview) yaitu tanya 
jawab dengan cara mengadakan 
komunikasi langsung pada  pihak 
yang terkait untuk memperoleh data 
dan informasi yang diinginkan. 
 

TEKNIK ANALISIS DATA 
  

Untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh pelatihan dan insentif terhadap 
efektivitas kerja karyawan, maka dipakai 
perhitungan dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
1. Regresi linier berganda 

Y   =  a + b1x1 + b2x2 + e 
y =   Efektivitas kerja  
                  karyawan 
a =   Nilai y, apabila x1 = x2 
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b1, b2 = Koefisien regresi ber-

ganda 
x1 =   Pelatihan 
x2 =   Insentif 
e =  konstanta 
 

2. Uji t 
Kemudian untuk menguji kebenaran 
hipotesis secara parsial diuji dengan 
uji t:  

2r1

2nr
t




  

 
3. Uji F 

Kemudian digunakan Uji F untuk 
mengetahui pengaruh variabel bebas 
secara bersama-sama terhadap 
variabel terikat dengan rumus uji F 
sebagai berikut: 

   1/1

/
2

2




knR

kR
Fh  

4. Uji D 
Kemudian untuk mengetahui sejauh 
mana persentase pengaruh pelatihan 
dan insentif terhadap efektivitas kerja 
karyawan adalah dengan mengguna-
kan rumus Determinan yaitu : 
D  = r2  . 100 %. 
 

ANALISIS DAN EVALUASI 
 

A. Analisis  
Dalam pembahasan ini penulis akan 

menguraikan secara rinci data-data 
angket setelah di sebarkan dan diisi oleh 
responden, untuk itu penulis akan 
mengolah dengan jalan mentabulasikan 
data dari tiap-tiap aspek pertanyaan. 

Penyajian data identitas responden 
bertujuan untuk mengenal keadaan 
responden yang diteliti, sehingga lebih 
memudahkan pemahaman permasalahan 
yang diperoleh dalam penelitian. 

 
Tabel 1. Distribusi Jawaban Responden tentang Identitas Responden Berdasarkan Usia 

No Usia (tahun) Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 

21 – 30 
31 – 40 
41 – 50 

51 – keatas 

20 
8 
5 
5 

52,63 
21,05 
13,05 
13,05 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : PT.Hilon Sumatera Utara Medan 2012. 
  

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa 
mayoritas responden berusia 21 – 30 

tahun sebanyak 20 orang (52,63%), 
sedangkan selebihnya di atas 30 tahun. 

 
Tabel 2. Distribusi Jawaban Responden tentang Identitas Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

No Jenis Kelamin Sampel Persentase (%) 

1 
2 

Laki-laki 
Perempuan 

10 
28 

26,31 
73,68 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : PT.Hilon Sumatera Utara Medan 2012.  
 
Dari tabel 2 dapat dilihat mayoritas 

responden berjenis kelamin perempuan 
sebanyak 28 orang (73,68 %) dan 10 
orang (26,31 %) adalah laki-laki 

 
Tabel 3. Distribusi Jawaban Responden tentang Identitas Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 

SMU 
D-3 
S-1 

20 
8 
10 

52,63 
21,05 
26,31 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : PT.Hilon Sumatera Utara Medan 2012. 
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Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa 

mayoritas responden adalah SMU 
sebanyak 20 orang (52,63 %). 

 
 

 
Variabel Bebas (x1) Pelatihan 
 
Tabel 4.  Distribusi Jawaban Responden tentang Karyawan yang telah mengikuti pelatihan 

akan lebih bersemangat dalam bekerja 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

20 
8 
9 
1 
- 

52,63 
21,05 
23,68 
2,63 

- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 2012. 
  

Hasil jawaban responden tersebut 
yang menyatakan sangat setuju bahwa 
karyawan yang telah mengikuti pelatihan 

akan lebih bersemangat dalam bekerja 
sebesar 52,63 %. 

 
Variabel Bebas (x2) Insentif  
 
Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden tentang Bila target penjualan tercapai Bapak/Ibu 

akan mendapatkan bonus 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

23 
12 
2 
1 
- 

60,52 
31,57 
5,26 
2,63 

- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 2012. 
  

Hasil jawaban responden tersebut 
yang menyatakan sangat setuju bahwa 
bila target penjualan tercapai Bapak/Ibu 

akan mendapatkan bonus sebesar 60,52 
%. 

 
Tabel 6.  Distribusi Jawaban Responden tentang Bagi karyawan yang berprestasi akan 

mendapatkan penghargaan 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

26 
10 
1 
1 
- 

68,42 
26,31 
2,63 
2,63 

- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 2012. 
 

Hasil jawaban responden tersebut 
yang menyatakan sangat setuju bahwa 
bagi karyawan yang berprestasi akan 

mendapatkan penghargaan sebesar 
68,42 %. 
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Tabel 7. Distribusi Jawaban Responden tentang Penghargaan merupakan bagian dari 

insentif 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

23 
12 
2 
1 
- 

60,52 
31,57 
5,26 
2,63 

- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 2012. 
 

Hasil jawaban responden tersebut 
yang menyatakan sangat setuju bahwa 

penghargaan merupakan bagian dari 
insentif sebesar 60,52 %. 

 
Tabel 8. Distribusi Jawaban Responden tentang Bagi karyawan yang berprestasi akan 

mendapatkan fasilitas kendaraan 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

26 
10 
2 
- 
- 

68,42 
26,31 
5,26 

- 
- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 2012. 
 
Variabel Terikat (y) Efektivitas kerja karyawan 
 
Tabel 9. Distribusi Jawaban Responden tentang Suasana lingkungan kerja mendukung 

terciptanya efektivitas kerja 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

26 
9 
2 
1 
- 

68,42 
23,68 
5,26 
2,63 

- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 2012. 
  

Hasil jawaban responden tersebut 
yang menyatakan sangat setuju bahwa 
suasana lingkungan kerja mendukung 

terciptanya efektivitas kerja sebesar 68,42 
%. 

 
Tabel 10.   Distribusi Jawaban Responden tentang Karyawan selalu mengikuti pendidikan 

dan latihan agar dapat efektif dalam bekerja 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

26 
10 
1 
1 
- 

68,42 
26,31 
2,63 
2,63 

- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 2012. 
  

Hasil jawaban responden tersebut 
yang menyatakan sangat setuju bahwa 
karyawan selalu mengikuti pendidikan 

dan latihan agar dapat efektif dalam 
bekerja sebesar 68,42 %. 
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Tabel 11.  Distribusi Jawaban Responden tentang Efektivitas kerja karyawan akan 

terlaksana apabila ada kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

20 
8 
9 
1 
- 

52,63 
21,05 
23,68 
2,63 

- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 20112 
  

Hasil jawaban responden tersebut 
yang menyatakan sangat setuju bahwa 
efektivitas kerja karyawan akan ter-

laksana apabila ada kemudahan dalam 
melaksanakan pekerjaan sebesar 52,63 
%. 

 
Tabel 12.  Distribusi Jawaban Responden tentang Karyawan selalu mengikuti pendidikan 

dan latihan agar dapat efektif dalam bekerja 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

26 
10 
1 
1 
- 

68,42 
26,31 
2,63 
2,63 

- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 2012. 
  

Hasil jawaban responden tersebut 
yang menyatakan sangat setuju bahwa 
karyawan selalu mengikuti pendidikan 

dan latihan agar dapat efektif dalam 
bekerja sebesar 68,42 %. 

 
Tabel 13. Distribusi Jawaban Responden tentang Efektivitas kerja karyawan akan terlaksana 

apabila ada kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

20 
8 
9 
1 
- 

52,63 
21,05 
23,68 
2,63 

- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 20112 
  

Hasil jawaban responden tersebut 
yang menyatakan sangat setuju bahwa 
efektivitas kerja karyawan akan ter-

laksana apabila ada kemudahan dalam 
melaksanakan pekerjaan sebesar 52,63 
%. 

 
Tabel 14.  Distribusi Jawaban Responden tentang Karyawan selalu mengikuti pendidikan 

dan latihan agar dapat efektif dalam bekerja 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

26 
10 
1 
1 
- 

68,42 
26,31 
2,63 
2,63 

- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 2012. 
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Hasil jawaban responden tersebut 

yang menyatakan sangat setuju bahwa 
karyawan selalu mengikuti pendidikan 

dan latihan agar dapat efektif dalam 
bekerja sebesar 68,42 %. 

 
Tabel 15. Distribusi Jawaban Responden tentang Efektivitas kerja karyawan akan terlaksana 

apabila ada kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan 

No Kategori Sampel Persentase (%) 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat setuju 
Setuju 
Ragu-ragu 
Tidak setuju 
Sangat tidak setuju 

20 
8 
9 
1 
- 

52,63 
21,05 
23,68 
2,63 

- 

Jumlah 38 100.00 

Sumber : Angket, 20112 
  

Hasil jawaban responden tersebut 
yang menyatakan sangat setuju bahwa 
efektivitas kerja karyawan akan ter-
laksana apabila ada kemudahan dalam 
melaksanakan pekerjaan sebesar 52,63 
%. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 
Dari uraian-uraian sebelumnya, 

penulis mencoba mengambil beberapa 
kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji parsial, terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pe-
latihan (X1) terhadap efektivitas kerja 
(Y). 

2. Berdasarkan uji parsial, terdapat juga 
pengaruh yang signifikan antara 
insentif (X2) terhadap efektivitas kerja 
(Y). 

3. Berdasarkan uji simultan, terdapat 
pengaruh yang signifikan antar pe-
latihan (X1) dan insentif (X2) terhadap 
efektivitas kerja (Y). 

4. Berdasarkan kontribusi variabel (uji 
determinasi), diperoleh nilai kontribusi 
variabel pelatihan (X1) dan insentif 
(X2) terhadap efektivitas kerja (Y) 
sebesar 87,7% dan sisanya di-
pengaruhi faktor lain yang tidak diteliti 
pada pada penelitian ini. 
 

B. Saran 
1. Dengan adanya pendidikan dan pe-

latihan yang diberikan kepada 
karyawan diharapkan kreatifittas mau-
pun kerjasama antar karyawan dengan 
karyawan, karyawan dengan top 
manajemen dapat tercapai.. Dengan 
menerapkan pendidikan dan pelatihan 
yang disesuaikan dengan keahlian dan 

disiplin ilmu yang dimiliki karyawan 
akan lebih mudah untuk dikembang-
kan dan diberdayagunakan demi ke-
pentingan dan kemajuan perusahaan 
di masa  yang akan datang. 

2. Diharapkan perusahaan dalam mem-
berikan diklat lebih menitikberatkan 
kepada kecermatan dan ketelitian 
karyawan dalam menganalisis setiap 
pekerjaan yang diberikan kepadanya 
agar tercipta efektivitas kerja sehingga 
produktivitas kerja karyawan secara 
keseluruhan meningkat. 

3. Dalam pemberian insentif, kadang 
pihak perusahaan lebih mementingkan 
jabatan yang lebih tinggi yang 
disebabkan tingkat pendidikan dan ke-
dekatan dengan pihak top manajemen. 
Jadi hendaknya hal tersebut dihilang-
kan agar dapat memberikan semangat 
dan kegaiarahan kerja yang baru 
kepada karyawan dimana insentif yang 
diberikan juga sama fasilitasnya 
dengan karyawan yang berada di top 
manajemen. Karena karyawan me-
rupakan ujung tombak perusahaan 
dalam meningkatkan produktivitas 
kerja baik untuk karyawan maupun 
perusahaan itu sendiri. 
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