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ABSTRAK 

 
Hotel merupakan salah satu sarana 

pendukung pariwisata yang sangat ber-
peran besar dalam mengembangkan dan 
menyukseskan dunia kepariwisataan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menge-
tahui apakah program pelatihan berpe-
ngaruh terhadap kinerja karyawan; untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh prog-
ram pelatihan bagi karyawan serta untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan 
program pelatihan bagi karyawan pada 
kitchen Semarak International Hotel 
Medan. 

Penelitian dilaksanakan di Semarak 
International Hotel Jl. Sisingamangaraja 
No. 50 Medan. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh karyawan yang ada di 
kitchen Semarak International Hotel 
Medan. Besar populasi dalam penelitian 
ini sebanyak 13 orang. Data yang diper-
oleh pada penelitian terlebih dahulu di-
tabulasikan kemudian dianalisis secara 
deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel (x) yaitu program pelatihan yang 
dilakukan pada kitchen Semarak Inter-
national Hotel Medan sudah berjalan 
dengan baik yaitu sebesar 91%. 

Variabel (y) yaitu kinerja yang telah 
diberikan oleh karyawan kitchen kepada 
perusahaan sejauh ini sudah baik yaitu 
sebesar 95%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan 43% responden menyata-
kan sangat setuju, 52% responden me-
nyatakan setuju dan 5% responden me-
nyatakan tidak setuju, hal ini berarti 
pelatihan memiliki pengaruh yang signi-
fikan terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci : Kinerja Karyawan, Hotel 
 

 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 

“Pariwisata telah menjadi salah satu 
industri terbesar didunia dan merupakan 
andalan utama dalam menghasilkan de-
visa di berbagai Negara” menurut Pitana 
dan Gayatri (2005 : 3). 

Selanjutnya Pitana dan Gayatri (2005 
: 4) mengatakan bahwa : “dengan mening-
katnya peranan pariwisata dalam pem-
bangunan ekonomi di berbagai Negara, 
pariwisata sering disebut sebagai pass-
port to development, new kind of sugar, 
tool for regional development, invisible 
export, non-polluting industry, dan se-
bagainya”. 

Hotel merupakan salah satu sarana 
pendukung pariwisata yang sangat ber-
peran besar dalam mengembangkan dan 
menyukseskan dunia kepariwisataan.  
Sesuai dengan definisi hotel berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos 
dan Telekomunikasi No. KM 94/HK-
103/MPPT – 87, menyatakan bahwa : 
“hotel adalah satu jenis akomodasi yang 
mempergunakan sebagian atau seluruh 
bangunannya untuk menyediakan jasa 
pelayanan penginapan, makan dan 
minum beserta jasa lainnya bagi umum 
yang dikelola secara komersil”. 

Menurut Bartono (2008 : 3) menga-
takan bahwa : “Food Product Department 
atau biasa juga disebut Kitchen Depart-
ment adalah salah satu department yang 
bertanggung jawab untuk mempersiapkan 
dan mengolah berbagai jenis makanan”. 

Di dalam pengolahan makanan yang 
baik guna memenuhi kebutuhan tamu 
akan makanan dan minuman seorang juru 
masak harus memiliki disiplin, skill yang 
cukup, pengetahuan, team work, memiliki 
fisik yang sehat dan bersih, bertanggung 
jawab atas pekerjaannya (Bartono, 2008 : 
6). 
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Penerapan teknologi baru saat ini 

juga sangat dibutuhkan untuk menunjang 
serta meningkatkan kinerja agar menjadi 
lebih efektif dan efisien.  Maka diperlukan 
program pelatihan yang dapat memacu 
kinerja karyawan agar operasional ber-
jalan dengan baik, program pelatihan juga 
bermanfaat bagi karyawan baru agar 

dapat beradaptasi dengan lingkungan 
kerja sebagaimana yang dikatakan Carell 
dan Kuzmts (1982 : 278). 

Berikut ini adalah laporan kegiatan 
pelatihan di Semarak International Hotel 
Medan : 

 
 

 
Tabel 1. Kitchen Staff Trainings Report 

No Date of  
training 

No of 
participants 

Training 
material 

Trainer Goal of Training 

Target Achieve-
ment 

1. 16/01 to 
16/03/ 
1998 

15 Hotel 
Knowledge 

- Mr.Teles 
Phorus 
Fernandez 

- Mr. Abdul 
Razak 
Kadir 

- Mr.Azizam 
- Mr.T. 

Nababan 

Gives the understanding 
and include the equip-
ments furthermore, all 
staff really understanding 
in operating equipments 
include operational pro-
cedures standard  

87 % 

2. 26-27/07 
/2000 

22 Basic Safety 
Training 

- Mr.R. 
Simbolon 

Dedicated to all em-
ployee in case fase the 
situation which need spe-
cial attention for emer-
gency.  This due to fire 
threatening, bomb thre-
atening, earth quake and 
how to use the fire 
extinguisher, hydrant, and 
evacuate victims. Gene-
rally this training to 
covered the employee in 
ease the situation  
happened also as a basic 
knowledge for staff 

83 % 

3. 15-17/04 
/2004 

22 Hygiene Mr. Lun idris Delivered the knowledge 
of being good production 
of food also for the staff 
itself.  The aim of this 
section is the hotelier 
could applied it on 
operation well 

74 % 

4. 06-09/02 
/2006 

12 Menu 
planning 

Mr. Lun idris Gives the menu planning 
design base on color and 
food material.  This is  
important to know as for  
related to the guest  
demand hunt 

69 % 

5. 10-30/09 
/2008 

12 Standart 
Recipe 

Mr. Lun idris Gives the understanding 
knowledge to the staff  
about how to make the  
food based on 
standardized recipes  

72 % 

6. 25/05 
/2009 

15 Tabble 
Manner 

- Mr.Lun 
idris 

- Mr. 
Daryono 

Applied the knowledge of 
how to behave to eat the 
food and serves thes 
guest in a restaurant   

76 % 

  
Berdasarkan laporan kegiatan pelati-

han pada kitchen Semarak International 
Hotel Medan di atas dapat dilihat bahwa 
setelah tahun 2009 tidak pernah melaku-
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kan kegiatan pelatihan lagi sampai se-
karang (2012), sehingga dapat menye-
babkan menurunnya kinerja karyawan 
kitchen Semarak International Hotel 
Medan, diantaranya menurunnya disiplin 
karyawan seperti keterlambatan dan ke-
tidakhadiran karyawan serta menurunnya 
kreatifitas karyawan dalam mengolah ma-
kanan. 

Berdasarkan dari uraian diatas pe-
nulis telah melakukan penelitian tentang 
“Pengaruh Program Pelatihan Terhadap 
Kinerja Karyawan pada Kitchen Semarak 
International Hotel Medan”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menge-
tahui apakah program pelatihan berpe-
ngaruh terhadap kinerja karyawan; untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh prog-
ram pelatihan bagi karyawan serta untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan 
program pelatihan bagi karyawan pada 
kitchen Semarak International Hotel 
Medan. 

 
METODE PENELITIAN 

 
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penulis memilih Lokasi penelitian di 
Semarak International Hotel Jl. Sisinga-
mangaraja No. 50 Medan 20217.  Waktu 
penelitian dilaksanakan pada tanggal 08 
Juni – 08 Juli 2012. 

 
B. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan obyek 
penelitian yang didalamnya terdapat sub-
jek yang dijadikan sumber data yang 
dibutuhkan oleh peneliti.  Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan 
yang ada di kitchen Semarak International 
Hotel Medan, dengan jumlah populasi 13 
orang.  Dan untuk sampel yang diambil 
adalah secara keseluruhan dari populasi 
yaitu sebanyak 13 orang. 

 
C. Intrumen Atau Alat Pengumpul 

Data 
 

1. Observasi (pengamatan) adalah me-
ngadakan pengamatan langsung ter-
hadap objek yang diteliti. 

2. Kuisioner adalah penelitian yang di-
lakukan dengan cara pengumpulan 
data melalui penyebaran angket atau 
daftar pertanyaan kepada responden 
sebanyak 13 orang. 

3. Wawancara adalah pengumpulan 
data dengan wawancara langsung 

objek-objek yang berkaitan dengan 
penelitian penulis. 

4. Studi kepustakaan adalah pengum-
pulan data dengan membaca buku 
yang berkaitan dengan penelitian 
penulis. 
 

D. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisa data, penulis 

menggunakan teknik analisis data des-
kriptif, yaitu teknik yang dipergunakan un-
tuk memecahkan masalah yang dihadapi 
dengan mengumpulkan data, mengklasi-
fikasikan dan menganalisis serta meng-
interprestasikan dengan menggunakan 
teori yang lazim diterima umum sehingga 
dapat memberikan suatu gambaran 
mengenai permasalahan dan cara untuk 
mengatasi masalah yang dihadapi. 
1. Untuk menguji hipotesis dilakukan 

teknik korelasi product moment 
dengan rumus : 

rxy = 
𝑛(∑ 𝑥𝑦)− (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑛(∑𝑥2− (∑𝑥)2[𝑛∑𝑦2)−(∑𝑦)2}]
 

 
         (Sugiono, 2003 : 183) 
Keterangan : 
rxy  =  Besarnya korelasi antara kedua 

variable x dan y 
n    = Jumlah sampel 
x    = Pelatihan 
y    = Kinerja 

Untuk mengukur hasil korelasi di-
gunakan skala Guilford dengan interval 
antara lain sebagai berikut : 
 
Tabel 2. Pedoman untuk memberikan 

interprestasi koefisien korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 

Sangat Lemah 
Lemah 
Sedang 

Kuat 
Sangat Kuat 

Sumber : (Sugiono, 2003 : 183) 
 
Selanjutnya nilai perhitungan koe-

fisien product moment (rxy) akan di uji 
tingkat signifikan dengan uji “t” 

t = 
𝑟𝑥𝑦√𝑛−2

√1−(𝑟𝑥𝑦)2
  

Dengan kriteria penguji taraf ά = 0,05 
sebagai berikut :  
jika t hitung > t table maka Ho di tolak, H1 
diterima berarti hipotesis diterima 
jika t hitung < t table maka Ho di terima, 
H1 ditolak berarti hipotesis ditolak 
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Keterangan : 
rxy  = Korelasi xy yang ditemukan 
n    = Jumlah sampel 
t  =  t hitung yang selanjutnya dikonsul-

tasikan dengan t table 
2. Untuk melihat seberapa besar pe-

ngaruh program pelatihan terhadap 
kinerja karyawan maka diuji dengan 
determinasi sebagai berikut : 
D = (r xy)2 x 100 % 
(Sudjana, 2001 : 370) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENELITIAN 
 

Dari hasil riset yang telah dilakukan 
pada kitchen Semarak International Hotel 
Medan tentang pengaruh pelatihan ter-
hadap kinerja karyawan pada kitchen 
Semarak International Hotel Medan, be-
rikut adalah hasil pembahasan dimana 
pelatihan sebagai variabel terikat (x) dan 
kinerja sebagai variable bebas (y) : 
 
Tabel 3. Sasaran Pelatihan harus tepat 

dilaksanakan pada setiap de-
partemen yang ada di hotel 

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

5 38,46 % 

2 Setuju 7 53,84 % 

3 Tidak Setuju 1 7,70 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 
5 orang responden (38,46%) menyatakan 
sangat setuju, 7 orang (53,84%) menya-
takan setuju dan 1 orang (7,70%) me-
nyatakan tidak setuju kalau sasaran 
pelatihan harus tepat dilaksanakan pada 
setiap departemen yang ada di hotel, 
karena menurut As,ad (1987 : 73) : “setiap 
pelatihan harus mempunyai sasaran yang 
jelas yang biasa diuraikan kedalam 
perilaku-perilaku yang dapat diamati dan 
diukur supaya bisa diketahui efektifitas 
dari pelatihan itu sendiri”. 
 
 
 
 
 

Tabel 4.  Pelatihan Trainer harus berkom-
petensi sesuai bidang yang 
dilatihnya  

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

5 38,46 % 

2 Setuju 8 61,54 % 

3 Tidak Setuju - 0 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 5 orang responden (38,46%) me-
nyatakan sangat setuju, dan 8 orang res-
ponden (61,54%) menyatakan setuju 
kalau pelatih/trainer harus berkompetensi 
sesuai bidang yang dilatihnya, karena 
menurut Satriono dan andree (2007 : 4) 
mengatakan bahwa : 

sebuah training bisa dikatakan ber-
hasil bila para peserta dapat me-
nerima dan mengalami peningkatan 
pengetahuan (knowledge), keteram-
pilan (skill) maupun perilaku (attitude) 
yang tepat dan diberikan oleh in-
struktur yang tepat pula serta meng-
gunakan metode dan media yang 
didesain khusus guna pencapaian 
peningkatan kinerja/ kompetensi kar-
yawan.  

Sementara menurut As,ad (1987 : 73) : 
“pelatih harus bisa mengajarkan bahan-
bahan pelatihan dengan metode tertentu 
sehingga peserta akan memperoleh 
pengetahuan keterampilan dan sikap yang 
diperlukan sesuai dengan sasaran yang 
diterapkan”. 
 
Tabel 5.  Bahan-bahan atau materi pelati-

han harus menarik dan sesuai 
dengan sasaran pelatihan 

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

4 30,77 % 

2 Setuju 6 46,15 % 

3 Tidak Setuju 3 23,08 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
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Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 4 orang responden (30,77%) me-
nyatakan sangat setuju, 8 orang res-
ponden (46,15%) menyatakan setuju, dan 
3 orang responden (23,08%) menyatakan 
tidak setuju kalau bahan-bahan atau 
materi  pelatihan harus menarik dan se-
suai dengan sasaran pelatihan, karena 
menurut As,ad (1987 : 73) menyatakan 
bahwa : “bahan-bahan latihan harus 
disusun berdasarkan sasaran pelatihan 
yang telah ditetapkan”. 
 
Tabel 6.  Metode pelatihan dapat memu-

dahkan operasional suatu pelati-
han di hotel 

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

3 23,08 % 

2 Setuju 8 61,54 % 

3 Tidak Setuju 2 15,38 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 3 orang responden (23,08%) me-
nyatakan sangat setuju, 8 orang res-
ponden (51,54%) menyatakan setuju, dan 
2 orang responden (15,38%) menyatakan 
tidak setuju kalau metode pelatihan dapat 
memudahkan operasional suatu pelatihan 
di hotel, karena menurut Abdulhak dan 
Ishak (1995:43) : “metode pembelajaran 
dalam pelatihan adalah prosedur yang 
teratur dan sistematis untuk membela-
jarkan seseorang dalam mencapai tujuan 
yang ditetapkan”.  Kedudukan metode be-
lajar dalam pelatihan tidak hanya ber-
fungsi untuk menyampaikan materi saja, 
tetapi juga termasuk mengelola kegiatan 
pembelajaran sehingga karyawan dapat 
belajar dengan baik untuk mencapai 
tujuan secara tepat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 7. Sarana dan prasarana pelatihan 
dilengkapi dengan baik 

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

4 30,77 % 

2 Setuju 8 61,54 % 

3 Tidak Setuju 1 7,69 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 4 orang responden (30,77%) me-
nyatakan sangat setuju, dan 8 orang res-
ponden (61,54%) menyatakan setuju, dan 
1 orang responden (7,69%) menyatakan 
tidak setuju kalau sarana dan prasarana 
pelatihan dilengkapi dengan baik, karena 
menurut Abdulhak dan Ishak (1995 : 24) 
mengatakan bahwa : 

kedudukan sarana dan fasilitas pe-
latihan memiliki 2 peran yaitu : se-
bagai penunjang dan sumber belajar, 
sebagai penunjang, sarana dan fasi-
litas dapat memperlancar atau mem-
bantu terjadinya pelatihan secara 
efektif, sedangkan sebagai sumber 
belajar, sarana dan fasilitas berisikan 
bahan belajar yang dapat mem-
perkuat atau memberikan perluasan 
pengetahuan dan keterampilan bagi 
peserta pelatihan dalam mempelajari 
bahan belajar yang ditetapkan.  

 
Tabel 8.  Dilakukan evaluasi setelah pela-

tihan  
N = 13 

No Jawaban 
Yang 

Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

2 15,38 % 

2 Setuju 11 84,62 % 

3 Tidak Setuju - 0 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 
 
 
 
 
 
 



 
89 

Elfitrah Desi Surya : Pengaruh Program Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan .……………... 

 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 2 orang responden (15,38%) me-
nyatakan sangat setuju, dan 11 orang res-
ponden (84,62%) menyatakan setuju 
kalau dilakukan evaluasi setelah pela-
tihan, karena menurut Satriono dan 
Andree (2007 : 06) : “evaluasi training 
yang diadakan secara kontinyu dan ter-
program dapat menemukan baik kekuatan 
maupun kelemahan dalam setiap pe-
nyelenggaraan training, hal ini dapat di-
jadikan acuan untuk lebih meningkatkan 
kualitas training yang diselenggarakan 
oleh perusahaan”. 
 
Tabel 9.  Program pelatihan dapat me-

ningkatkan prestasi kerja di 
kitchen  

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

8 61,54 % 

2 Setuju 5 38,46 % 

3 Tidak Setuju - 0 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 8 orang responden (61,54%) me-
nyatakan sangat setuju, dan 5 orang res-
ponden (38,46%) menyatakan setuju 
kalau program pelatihan dapat mening-
katkan prestasi kerja di kitchen, karena 
menurut Satriono dan Andree (2007 : 100) 
: “perubahan kinerja/prestasi kerja atau-
pun pencapaian target dan tujuan sering-
kali dipengaruhi oleh banyak faktor, di-
antaranya faktor eksternal, atasan, pelati-
han, incentive/gaji dan sebagainya”. 

Sementara menurut Nitisemito (1996: 
35), mendefinisikan bahwa : “pelatihan 
atau training sebagai suatu kegiatan yang 
bermaksud untuk memperbaiki dan me-
ngembangkan sikap, tingkah laku ket-
rampilan, dan pengetahuan dari karya-
wannya sesuai dengan keinginan perusa-
haan”. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 10.  Program pelatihan dapat me-
ningkatkan loyalitas karyawan  

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

6 46,15 % 

2 Setuju 7 53,85 % 

3 Tidak Setuju - 0 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 6 orang responden (46,15%) me-
nyatakan sangat setuju, dan 7 orang res-
ponden (53,85%) menyatakan setuju 
kalau program pelatihan dapat mening-
katkan loyalitas karyawan, karena me-
nurut Manullang (1990 : 47) menyatakan 
bahwa :  

manfaat nyata yang dapat diperoleh 
dengan adanya program pelatihan 
yang dilaksanakan oleh organisasi/ 
perusahaan terhadap karyawannya, 
yaitu sebagai berikut : 
a. Meningkatkan rasa puas karya-

wan. 
b. Pengurangan pemborosan. 
c. Mengurangi ketidakhadiran dan 

turn over karyawan. 
d. Memperbaiki metode dan sistem 

kerja. 
e. Menaikkan tingkat penghasilan. 
f. Mengurangi biaya-biaya lembur. 
g. Mengurangi biaya pemeliharaan 

mesin-mesin. 
h. Mengurangi keluhan-keluhan kar-

yawan. 
i. Mengurangi kecelakaan kerja. 
j. Memperbaiki komunikasi. 
k. Meningkatkan pengetahuan kar-

yawan. 
l. Memperbaiki moral karyawan. 
m. Menimbulkan kerja sama yang 

lebih baik. 
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Tabel 11.  Program pelatihan dapat me-

ningkatkan disiplin kerja di 
kitchen  

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

4 30,77 % 

2 Setuju 9 69,23 % 

3 Tidak Setuju - 0 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 4 orang responden (30,77%) me-
nyatakan sangat setuju, dan 9 orang res-
ponden (69,23%) menyatakan setuju 
kalau program pelatihan dapat mening-
katkan disiplin kerja di kitchen, karena 
menurut Manullang (1990 : 47) menya-
takan bahwa manfaat yang dapat di-
peroleh dengan adanya program pelatihan 
yang dilaksanakan oleh perusahaan ter-
hadap karyawannya salah satunya adalah 
mengurangi ketidakhadiran dan turn over 
karyawan. 
 
Tabel 12.  Program pelatihan dapat me-

ningkatkan kreatifitas karya-
wan dalam bekerja  

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

8 61,54 % 

2 Setuju 5 38,46 % 

3 Tidak Setuju - 0 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 8 orang responden (61,54%) me-
nyatakan sangat setuju, dan 5 orang res-
ponden (38,46%) menyatakan setuju 
kalau program pelatihan dapat mening-
katkan kreatifitas karyawan dalam be-
kerja, karena menurut Simamora (1999 : 
35) : “pelatihan adalah serangkaian ak-
tifitas yang dirancang untuk meningkatkan 
keahlian-keahlian, pengetahuan pengala-
man atau perubahan sikap seseorang”. 
Sehingga dapat meningkatkan kreatifitas 
seorang karyawan. 

Tabel 13.  Program pelatihan dapat me-
ningkatkan kerjasama antar 
sesama karyawan  

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

8 61,54 % 

2 Setuju 4 30,76 % 

3 Tidak Setuju 1 7,70 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 8 orang responden (61,54%) me-
nyatakan sangat setuju, 4 orang res-
ponden (30,76%) menyatakan setuju, dan 
1 orang responden (7,70%) menyatakan 
tidak setuju kalau program pelatihan dapat 
meningkatkan kerjasama antar sesama 
karyawan, karena menurut Manullang 
(1990 : 47) yang menyatakan bahwa 
manfaat yang dapat diperoleh dengan 
adanya  program pelatihan yang dilaksa-
nakan oleh perusahaan terhadap karya-
wannya salah satunya adalah menimbul-
kan kerja sama yang lebih baik. 
 
Tabel 14.  Program pelatihan dapat me-

ningkatkan kecakapan karya-
wan dalam bekerja  

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

6 46,15 % 

2 Setuju 6 46,15 % 

3 Tidak Setuju 1 7,70 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 6 orang responden (46,15%) me-
nyatakan sangat setuju, 6 orang res-
ponden (46,15%) menyatakan setuju, dan 
1 orang responden (7,70%) menyatakan 
tidak setuju kalau program pelatihan dapat 
meningkatkan kecakapan karyawan da-
lam bekerja, karena menurut Artasasmita 
dan Roni (1985 : 47) yang menyatakan 
bahwa : “pelatihan pada dasarnya adalah 
merupakan suatu peningkatan penge-
tahuan dan kecakapan agar karyawan 
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dapat mengerjakan suatu pekerjaan ter-
tentu”.  
 
Tabel 15.  Program pelatihan dapat me-

ningkatkan tanggung jawab 
seorang karyawan dalam 
bekerja  

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

7 53,85 % 

2 Setuju 6 46,15 % 

3 Tidak Setuju - 0 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 7 orang responden (53,85%) 
menyatakan sangat setuju, 6 orang 
responden (46,15%) menyatakan setuju 
kalau program pelatihan dapat 
meningkatkan tanggung jawab seorang 
karyawan dalam bekerja, karena menurut 
Mangkuprawira (2003 : 135) : “pelatihan 
pagi karyawan adalah suatu proses 
mengajarkan pengetahuan dan keahlian 
tertentu serta sikap agar karyawan 
semakin terampil dalam mampu 
melaksanakan tanggung jawabnya 
dengan semakin baik sesuai dengan 
standar”.  
 
Tabel 16.  Program pelatihan dapat me-

ningkatkan jenjang karir se-
orang karyawan  

N = 13 
No Jawaban 

Yang 
Tersedia 

Jumlah Persentase 

1 Sangat 
Setuju 

8 61,54 % 

2 Setuju 4 30,76 % 

3 Tidak Setuju 1 7,70 % 

4 Sangat Tidak 
Setuju  

- 0 % 

Jumlah 13 100 % 

Sumber : Hasil olahan kuisioner 2012 
 
Pada tabel di atas dapat dilihat 

bahwa 8 orang responden (61,54%) me-
nyatakan sangat setuju, 4 orang res-
ponden (30,76%) menyatakan setuju, dan 
1 orang responden (7,70%) menyatakan 
tidak setuju kalau program pelatihan dapat 
meningkatkan jenjang karir seorang kar-
yawan, karena menurut Carell dan 

Kuzmits (1982 : 278) yang menyatakan 
salah satu tujuan utama pelatihan adalah 
untuk menyiapkan karyawan dalam pro-
mosi. Promosi dalam hal ini adalah pro-
mosi dalam kenaikan jabatan seorang 
karyawan.  Sementara menurut Satriono 
dan Andree (2007 : 4) mengatakan 
bahwa: 

Sebuah training bisa dikatakan ber-
hasil bila para peserta dapat me-
nerima dan mengalami peningkatan 
pengetahuan (knowledge), keteram-
pilan (skill) maupun perilaku (attitude) 
yang tepat dan diberikan oleh in-
struktur yang tepat pula serta meng-
gunakan metode dan media yang 
didesain khusus guna pencapaian 
peningkatan kinerja/ kompetensi 
karyawan.  

 
Hasil analisis 

Berdasarkan analisis data, maka da-
pat disimpulkan dari kuisioner penelitian, 
yang akan digunakan dalam menghitung 
korelasi adalah sebagai berikut : 

a. ∑ x      =  140 
b. ∑ y      =  156 
c. ∑ x2     =  1580 
d. ∑ y2     =  1898 
e. ∑ x.y   =  1704 
Untuk mengetahui apakah hubungan 

variable x dengan y signifikan atau tidak, 
dapat diketahui melalui perhitungan 
berikut ini dengan menggunakan rumus 
korelasi product moment yaitu : 

 

rxy  = 
𝑛(∑𝑥𝑦)− (∑𝑥)(∑𝑦)

√{𝑛(∑𝑥2−(∑𝑥)2[𝑛∑𝑦2)−(∑𝑦)2}]

 

 

rxy  = 
13 𝑥 1704−(140)(156)

√13𝑥1580− (140)2[13𝑥1898−(156)2 

 

rxy  = 
22152−21840

√(20540−19600) 𝑥 (24674−(24336) 
 

 

rxy  = 
312

√940 𝑥 338 
 

 

rxy  = 
312

√317720 
 

 

rxy  = 
312

563,7 
 

 
rxy  = 0,581 
 
 
Dari hasil perhitungan yaitu rxy = 

0,581 adalah korelasi antara variabel 
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pelatihan (x) dengan variabel Kinerja Kar-
yawan (Y) adalah positif atau dengan kata 
lain, mempunyai hubungan positif. 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya 
hubungan tersebut dapat digunakan 
pedoman untuk memberikan interprestasi 
koefisien korelasi sebagai berikut : 
 
Tabel 17. Pedoman untuk memberikan 

interprestasi koefisien korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,000 

Sangat Lemah 
Lemah 
Sedang 

Kuat 
Sangat Kuat 

Sumber : (Sugiono, 2003 : 183) 
 
Berdasarkan hasil perhitungan diper-

oleh rxy = 0,581 maka pengaruh program 
pelatihan terhadap kinerja karyawan pada 
kitchen Semarak International Hotel 
Medan adalah sedang. 
 
Hipotesis 

Bila r – hitung > dari nilai r – tabel, 
maka hipotesis yang diajukan diterima 
atau korelasinya signifikan, selanjutnya 
bila r – hitung < dari nilai r – tabel maka 
hipotesis yang diajukan ditolak.  Dari data 
tersebut, maka nilai r – tabel dengan de-
rajat kebebasan (dk) = n – 2 = 13 – 2 = 11 
dan hasil dua arah  0,05 (5%) adalah 
sebesar 0,533.  Hal ini berarti nilai r – 
hitung > dari nilai r – tabel yaitu 0,581 > 
0,533 sehingga hipotesis diterima yang 
berarti terdapat pengaruh yang positif dari 
program pelatihan terhadap kinerja kar-
yawan pada kitchen Semarak Inter-
national Hotel Medan.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis  dan pem-

bahasan yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Bahwa variabel (x) yaitu program pe-

latihan yang dilakukan pada kitchen 
Semarak International Hotel Medan 
sudah berjalan dengan baik yaitu 
sebesar 91%. 

2. Variabel (y) yaitu kinerja yang telah 
diberikan oleh karyawan kitchen ke-
pada perusahaan sejauh ini sudah 
baik yaitu sebesar 95%. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang di-
lakukan penulis mengenai pengaruh 

program pelatihan terhadap kinerja 
karyawan pada kitchen Semarak 
International Hotel Medan bahwa 
43% responden menyatakan sangat 
setuju, 52% responden menyatakan 
setuju dan 5% responden menya-
takan tidak setuju, hal ini berarti 
pelatihan memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
 

B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan, penulis 

memberikan beberapa saran dan ma-
sukan dengan harapan dapat bermanfaat 
bagi hotel.  Saran tersebut antara lain : 
1. Hendaknya perusahaan lebih me-

ningkatkan program pelatihan secara 
periodik. 

2. Pada saat melakukan pelatihan agar 
perusahaan mempersiapkan sarana 
dan prasarana pelatihan yang sesuai 
dengan standar dan menyediakan 
pelatih atau trainer yang berkom-
peten di bidangnya. 

3. Diharapkan bagi karyawan kitchen 
dapat membina hubungan yang baik 
antar sesama agar tercipta suasana 
yang harmonis sehingga kerjasama 
antar karyawan dapat terjalin dengan 
baik demi mencapai tujuan bersama. 

4. Bagi para peneliti lain yang me-
lakukan penelitian tentang objek pe-
latihan, bahwa selain pelatihan ada 
faktor lain yang berpengaruh terha-
dap kinerja seorang karyawan, antara 
lain: motivasi (baik moril maupun 
materil), lingkungan kerja, dan gaya 
kepimpinan. 
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