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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon 
masyarakat terhadap kebijakan produk yang dilakukan 
oleh bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. 
Diambil secara purposif, objek penelitian pada BRI 
Cabang Bogor, dengan jumlah responden 45 orang. 
Data yang dikumpulkan terdiri atas 2 aspek, yakni 
tingkat kinerja dan tingkat kepentingan dari 10 peubah, 
yakni: (a) keamanan, (b) ATM, (c) suku bunga, (d) 
prosedur menabung, (e) pelayanan, (f) promosi, (g) 
lokasi, (h) kantor cabang, (i) akses transportasi dan (j) 
keamanan lokasi. Pengukuran data dilakukan dengan 
menggunakan Skala Likert (1 s/d 5). 
Alat analisis yang digunakan adalah Boston Consulting 
Group Model yang membagi tanggapan responden dalam 
4 kuadran. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keung-gulan BRI 
adalah pada peubah: (a) Keamanan dan (g) Lokasi 
strategis dan hal ini perlu diper-tahankan. Sedangkan 
peubah yang menjadi prioritas adalah (c) upaya 
meningkatkan tingkat suku bunga, (b) memperbanyak 
jumlah ATM, (f) meningkatkan promosi dan (i) 
meningkatkan akses transportasi. 
 
Kata Kunci: Kebijakan produk. 
 

ABSTRACT 

The purpose of the research was to understand 
consumer’s responses to product policy taken by Bank 
Rakyat Indonesia Cabang Bogor in collecting fund from 
society. Samples were determined purposively which the 
number was 45 respondents. 
Data collected comprises 2 aspects, i.e. level of 
performance and level of importance, from 10 variables 
namely: (a) security, (b) ATM, (c) interst rate, (d) saving 
procedures, (e) services, (f) promotion, (g) strategic 
location, (h) branch offices, (i) accessibility, and (j) 
location security. The measurements of the data used 
LikertScale (1-5). The data was analysed using Boston 
Consulting Group Model which divides responses into 4 
quadrants. 
The result of the research shows that the following 
variables are BRI’s strength points, namely: (a) security, 
and (g) strategic location. They need to maintain. 
Meanwhile, prioritized variables are: (c) to increase 
interest rate, (b) to increase the umber of ATM, (f) to 
enhance promotion and (i) to improve transportation 
access. 

 
Keyword: Product policy. 

PENDAHULUAN 

Agar Perusahaan dapat meningkatkan kualitas 
karyawannya, maka perusahaan perlu mempersiapkan 
karyawan yang terampil  dalam mengerjakan 
pekerjaannya baik secara cepat maupun secara tepat, 
agar perusahaan dapat menunjang pembangunan 
perusahaan atau kemajuan perusahaan maka perlu 
dipersiapkan tenaga yang profesional untuk 
menanganinya. Pelatihan yang berencana, terarah, 
bertahap dan terus menerus, merupakan satu cara yang 
efektif dan efisien untuk merubah keterampilan dan 
kemampuan karyawan agar lebih meningkat dari 
sebelumnya. 

Pelatihan itu sendiri merupakan bagian dari suatu 
proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan 
kemampuan operasional atau keterampilan khusus 
seseorang atau sekelompok orang. Pelatihan lebih 
berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau 
keterampilan karyawan yang sudah menduduki suatu 
pekerjaan atau tugas tertentu. Pelatihan dapat 
dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Oleh 
karena itu setiap perusahaan yang ingin berkembang, 
maka pelatihan bagi karyawannya harus memperoleh 
perhatian yang besar.  

Pentingnya pelatihan bagi suatu perusahaan adalah 
sebagai berikut : 
a. Karyawan yang menduduki suatu jabatan tertentu 

dalam perusahaan, belum tentu mempunyai 
kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang 
diperlukan dalam jabatan tersebut. 

b. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, 
tentunya akan mempengaruhi perusahaan terutama 
bagi karyawan operasional. 

c. Promosi dalam suatu perusahaan adalah suatu 
keharusan, apabila perusahaan itu ingin 
berkembang, kadang – kadang kemampuan seorang 
karyawan yang akan dipromosikan ini masih belum 
cukup. 
Pentingnya pelatihan seperti diuraikan diatas 

bukanlah semata–mata bagi karyawan yang bersangkutan 
tetapi juga merupakan keuntungan bagi perusahaan. 
Karena dengan meningkatkan kemampuan / keterampilan 
para karyawan berarti perusahaan yang bersangkutan 
akan memperoleh keuntungan pula. 

 
METODE PENELITIAN  

A. Asumsi  
Penulis berasumsi dengan diadakannya pelatihan 

yang berencana, terarah, bertahap dan terus menerus, 
merupakan satu cara yang efektif dan efisien untuk 
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merubah keterampilan dan kemampuan karyawan untuk 
menjadi lebih baik.  

B. Premis  

Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan 
premis sebagai berikut : 
1. Pemberian program pelatihan dapat memberikan 

manfaat yang besar untuk kemajuan dan 
pengembangan kualitas karyawan. 

2. Dengan pelatihan dapat menunjang peningkatan atau 
produktifitas layanan. 

C. Hipotesa  

Pengaruh program pelatihan terhadap kwalitas kerja 
karyawan sangat membantu pengelola untuk melihat 
karyawan mana yang mempunyai kwalitas terbaik yang  
akan menimbulkan persaingan yang sehat antar 
karyawan.  

D. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan penulis adalah data 
pelaksanaan dan hasil pelatihan berupa kuesioner yang 
bersumber pada PT. FIF Cabang Bogor. 

Tabel 1 
Jenis dan Sumber Data 

NO Jenis Data Satuan Sumber 
Data 

I. Kualitatif 
1. Visi, Misi - Internal 
2. Struktur Organisasi - Internal 
3. Sejarah Perusahaan - Internal 
4. Job Description - Internal 

II. Kuantitatif 
1. Data Kuesioner Kualitas 

Kerja 
- Internal 

2. Data Koefisien korelasi Rank 
Spearmen 

- Internal 

 

E. Instrumen Penelitian Program Pelatihan  

a. Definisi Konseptual ~ Program pelatihan adalah 
suatu proses pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 
karyawan guna memenuhi persyaratan pada jabatan 
tertentu, Untuk pencapaiannya keberhasilan yang 
diharapkan maka dalam variabel pelatihan indikatornya 
sebagi berikut : (1) Perencanaan Pelatihan, (2) Tujuan 
Pelatihan, (3) Penggunaan media pelatihan dan (4) 
Penilaian pelatihan 

b. Definisi Operasional ~ Skor program pelatihan 
adalah total skor yang diperoleh dari kuisioner yang 
dibagikan kepada responden. Skor untuk pernyataan 
positif masing–masing adalah : Sangat Setuju=5, 
Setuju=4, Ragu–Ragu=3, Tidak Setuju=2, Sangat Tidak 
Setuju=1.  Sebaliknya skor untuk pertanyaan yang negatif 
adalah Sangat Setuju=1, Setuju=2, Ragu–Ragu=3, Tidak 
Setuju=4, Sangat Tidak Setuju=5. Jumlah pertanyaan 
kuestioner Program Pelatihan (X) adalah 15 buah, 
sehingga skor terendah (minimum) jawaban responden 
adalah 15 (15 x 1 = 15) sedangkar skor maksimum 
jawaban responden adalah 75 (15 x 5 = 75) 

c. Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Program 
Pelatihan~ Sebaran butir pernyataan yang disusun 
berdasarkan indikator pada variabel program Pelatihan 
diketahui pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Kisi – kisi Instrumen Program Pelatihan 

No Indikator 
Pernyataan Jumlah Soal 

Positif Negatif + -   

1 
Perencanaan 
Pelatihan 1,2,3 13 3 1 4 

2 Tujuan Pelatihan 4,10 12 2 1 3 

3 Penggunaan media 
pelatihan 6,9,15 8,11,7 3 3 6 

4 Penilaian pelatihan 14 5 1 1 2 
Jumlah  9 6 15 

F. Instrumen Penelitian Kualitas Kerja  

a. Definisi Konseptual ~ Kualitas Kerja adalah suatu 
proses nilai akhir yang meningkat dari kemunduran 
menjadi peningkatan suatu pekerjaan yang lebih baik 
sebelumnya, Adapun indikator untuk mengukur kualitas 
kerja adalah (1) Team Work, (2) Evaluasi Kerja (3) 
Kemauan dan Keinginan (4) Dukungan Peralatan 

b. Definisi Operasional ~ Skor Kualitas Kerja adalah 
total skor yang di peroleh dari kuesioner ang dibagikan 
kepada responden. Skor untuk pernyataan positif masing 
– masing adalah : Sangat Setuju = 5, Setuju = 4, Ragu – 
Ragu = 3, Tidak Setuju = 2, Sangat Tidak Setuju = 1.  
Sebaliknya skor untuk pertanyaan yang negatif adalah 
Sangat Setuju = 1, Setuju = 2, Ragu – Ragu = 3, Tidak 
Setuju = 4, Sangat Tidak Setuju = 5. Jumlah pertanyaan 
kuestioner Kualitas Kerja (Y) adalah 15 buah, sehingga 
skor terendah (minimum) jawaban responden adalah 15 
(15 X 1 = 15) sedangkar skor maksimum jawaban 
responden adalah 75 (15 X 5 = 75). 

c. Kisi-kisi Penyusunan Instrumen Kualitas Kerja ~ 
Sebaran butir pernyataan yang disusun berdasarkan 
indikator pada variabel Kualitas Kerja diketahui pada 
tabel 3. 
Tabel 3. Kisi – kisi Instrumen Kualitas Kerja 

N
o Indikator 

Pernyataan Jumlah Soal 
Positif Negatif + -   

1 Team work 1,2,3,4 6 3 1 4 

2 Evaluasi kerja 7,9,5 11,12 3 2 5 
3 Kemauan dan keinginan 8 13,14 1 2 3 
4 Dukungan peralatan 2,15 10 2 1 3 

Jumlah  9 6 15 

G. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen  
1.  Pengujian Validitas Instrumen Pelatihan 

Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 
responden yang ditunjukan pada tabel berikut, 
maka terdapat hasil analisis item ditunjukan pada 
tabel berikut . 

Tabel 4 Rekapitulasi hasil Uji Validitas Pelatihan (X) 
No 

Pertanyaan r Hitung r Tabel Status 

1 0,6124 0,361 Valid 
2 0,3786 0,361 Valid 
3 0,4411 0,361 Valid 
4 0,4043 0,361 Valid 
5 0,3855 0,361 Valid 
6 0,5041 0,361 Valid 
7 0,5791 0,361 Valid 
8 0,7052 0,361 Valid 
9 0,7179 0,361 Valid 
10 0,5045 0,361 Valid 
11 0,6178 0,361 Valid 
12 0,6929 0,361 Valid 
13 0,7204 0,361 Valid 
14 0,6065 0,361 Valid 
15 0,3655 0,361 Valid 
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Dari tabel hasil perhitungan yang dilakukan 
penulis, ternyata semua butir dengan sekor total 
diatas 0,361, sehingga semua butir instrumen 
program pelatihan dinyatakan Valid. Butir yang 
memiliki validitas tertinggi adalah butir 13 (Tiga 
Belas), dengan koefisien korelasi sebesar 0,7240 
dan yang paling rendah adalah butir nomor 15 
(Lima Belas), dengan koefisien korelasi sebesar 
0,3655. 

2.  Pengujian Validitas Instrumen Kualitas Kerja  
Berdasarkan data yang terkumpul dari 30 

responden yang ditunjukan pada tabel berikut, 
maka terdapat hasil analisis item yang ditunjukan 
pada tabel berikut . 

Tabel 5 
Rekapitulasi hasil Uji Validitas Kualitas Kerja (Y) 

No 
Pertanyaan r Hitung r Tabel Status 

1 0,4367 0,361 Valid 
2 0,4792 0,361 Valid 
3 0,4396 0,361 Valid 
4 0,4036 0,361 Valid 
5 0,4019 0,361 Valid 
6 0,4104 0,361 Valid 
7 0,3974 0,361 Valid 
8 0,4669 0,361 Valid 
9 0,4158 0,361 Valid 
10 0,3910 0,361 Valid 
11 0,4170 0,361 Valid 
12 0,3698 0,361 Valid 
13 0,3709 0,361 Valid 
14 0,4088 0,361 Valid 
15 0,3654 0,361 Valid 

 
Dari tabel hasil perhitungan yang dilakukan 

penulis, ternyata semua butir dengan sekor total 
diatas 0,361, sehingga semua butir instrumen 
program pelatihan dinyatakan Valid. Butir yang 
memiliki validitas tertinggi adalah butir 8 
(Delapan), dengan koefisien korelasi sebesar 
0,4669 dan yang paling rendah adalah butir nomor 
12 (Dua Belas), dengan koefisien korelasi sebesar 
0,3698. 

3. Pengujian Reliabilitas Instrumen Program 
Pelatihan  

Pengujian relibilitas instrumen dilakukan 
dengan internal consistency dengan teknik Belah 
Dua (Split Half) yang dianalisis dengan rumus 
Spearmen Brown. Untuk keperluan itu, maka butir 
– butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, 
kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap. 
Tabel data mengenai relibilitas untuk item ganjil 
dan genap dapat dilihat pada lampiran. 

Adapun rumus Spearman Brown adalah sebagai 
berikut : 

b

b

r
rr



1

.2
1

    = 
85,01

85,0.2


    = 0,92 

Jadi relibilitas instrumen Program pelatihan 
setelah dihitung adalah sebesar 0,92. Karena 
berdasarkan uji coba instrumen ii sudah valid dan 
reliabel seluruh butirnya, maka instrumen 
digunakan untuk mengukur dalam rangka 
pengumpulan data. Untuk tabel reliabilitas X 
terdapat pada halaman lampiran. 

4.  Pengujian Reliabilitas Instrumen Kualitas Kerja 

b

b

r
rr



1

.2
1

 = 
53,01

53,0.2


 = 0,69 

Jadi reliabilitas instrumen Program pelatihan 
setelah dihitung adalah sebesar 0,69. Karena 
berdasarkan uji coba instrumen ii sudah valid dan 
reliabel seluruh butirnya, maka instrumen 
digunakan untuk mengukur dalam rangka 
pengumpulan data. Untuk tabel relibilitas Y 
terdapat pada halaman lampiran. 

 

H. Alat dan Teknik Pengumpulan Data  
Alat teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah: (1) Observasi Langsung, (2) Wawancara 
Pribadi, (3) Penyebaran Kuisioner dan (4) Studi 
Pustaka 

 

I. Teknik Penganalisaan Data 
1. Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu 

populasi, penulis menggunakan rumus Slovin : 
 
 

Keterangan : 
n = Ukuran sampel 
N = Ukuran populasi  
e = Nilai koitis (batas ketelitian yang diijinkan 
dengan tingkat kesalahan sebanyak 5% (0,05). 

2. Menetapkan hasil jawaban angket tentang 
pengaruh pelatihan tenaga kerja terhadap tingkat 
produktivitas karyawan pada perusahaan FIF. 
Dimana pelatihan sebagai variabel X dan kualitas 
kerja karyawan sebagai variabel Y. 

3. Menentukan nilai dari setiap angket yang 
terkumpull dengan menggunakan skala Linkert. 
Karena untuk keperluan analisa kuantitatif maka 
jawaban itu dapat diberi skor,  yaitu : 
a. Jawaban sangat setuju   
b. Jawaban setuju 
c. Jawaban Ragu – ragu  
e. Jawaban Tidak Setuju 
f. Jawaban Sangat Tidak Setuju    

4. Menghitung koefisien korelasi rank dengan 
menggunakan rumus Spearman guna menguji 
keeratan derajat keterkaitan. 

       
  
 
 

Dimana :  

id = Selisih dari pasangan rankr ke i  

n  = Banyaknya pasangan   rankr  
Nilai dari koefisien koefisien korelasi 
dilambangkan dengan nilainya berkisar antara –1 
sampai dengan +1 yang intinya dapat dijelaskan 
menurut korelasi produk moment, sebagai 
berikut: 
- Jika r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan 

keduannya lemah atau tidak ada hubungan. 
- Jika r  = -1 atau mendekati – 1, maka 

hubungan keduanya sempurna dan negatif atau 
hubungan keduanya sangat kuat dan negatif. 

- Jika r = + 1 atau mendekati + 1, maka 
hubungan keduanya kuat dan positif atau 
hubungan keduanya sangat kuat dan negatif. 

Adapun batas – batas tinggi rendahnya derajat 
keeratan kedua Variabel dapat diinterprestasikan 
sebagai berikut : 

2.1 eN
Nn




 1
61

2

2



 
nn

d i
rankr 
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Jika  0,00 - 0,199 Sangat rendah  
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Cukup 
0,60 – 0,799 Tinggi 
0,80 – 1,60   Sangat Tinggi 

5. Menguji hipotesa dengan langkah – langkah 
sebagai berikut 
a. Menentukan hipotesa penelitian  
   

OH  : YP  = 0 

    
iH  : YP   > 0 

b. Menentukan taraf signifikan dengan  = 0,05 
dengan dk = n – 2. 

c. Uji statistik dengan rumus distribusi Student  

   t  = 
21
2

r
nr


  

Dimana keterangannya yaitu : 
t  = Distribusi Student 
r  = koefisien Korelasi 
n  = Jumlah sample 

d. Kriteria penolakan oH  

Terima oH  jika hitungt  < tabelt  

Tolak oH  jika hitungt  > tabelt  

e. Mencari koefisien Korelasi dgn menggunakan 
rumus koefisien deternimasi untuk mengetahui 
derajat hubungan antara Variabel X dan Y 
yaitu dengan menggunakan rumus : 
    

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Pelatihan yang Dilakukan Perusahaan 

Pemasaran sering digambarkan seni menjual produk, 
akan tetapi bagian terpenting dari pemasaran adalah 
bukan menjual tetapi pemasaran yaitu proses 
mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa 
sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan. 
Untuk itu dibutuhkan karyawan yang terampil dan 
terlatih dalam menanggapinya. Dan pelatihan akan 
menjadi sarana untuk menciptakan sumberdaya manusia 
yang siap kerja.  

Materi training yang dilakukan oleh PT. FIF adalah  
1. Budaya FIF (nilai – nilai yang diadopsi sebuah 

perusahaan yang akan memberi ritme kerja pada 
orang – oarang yang ada dalam perusahaan tersebut). 

2. 3 C Value (creative, courage dan love chage). 
3. AMS (Analisis Manajemen Sistem) 
4. Etika bisnis dan kerja (sistem nilai moral yang dianut 

perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan 
lingkungan internal dan eksternal). 

5. Costumer service (mengenal dan melakukan 
pelayanan kepada pelanggan). 

 
Agar sasaran program training ini tercapai, trainer harus 
selalu mengacu pada : 
1. Standar Library 
2. Kartu Training ~ Menggunakan gambar – gambar dan 

kata – kata untuk menunjukan langkah – langkah 
utama dalam menyiapkan produk, mengoperasikan 
alat dan customer service 

3. Traching Chart ~ Merupakan catatan bahwa training 
telah diselesaikan oleh setiap orang atau member. 

4. Program Pengembangan Karir ~ Peningkatan jenjang 
karir setiap karyawan dapat dilihat pada program 
pegembangan karir yang memuat segala persyaratan, 
lama berkerja pada suatu kondisi serta program – 
program pelatihan yang harus ditaati untuk mencapai 
karir pada tinggkat berikutnya,. 

5. Team Member Development Chart~Catatan pengem-
bangan pelatihan yang telah berhasil diikuti oleh 
setiap karyawan. 
Di dalam melatih karyawan PT. FIF perusahaan 

menggunakan 3 (tiga) metode, dari ketiga metode 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1 Show and Tell 

Memperagakan dan menjelaskan apa yang kita 
peragakan dengan tahapan – tahapan sesuai prosedur 
dengan mengacu pada kartu Training, tahapan – 
tahapannya yaitu  
a Preparation yaitu persiapan peralatan yang akan 

diperagakan. 
b Peragaan yaitu Melakukan kegiatan peragaan 

pelatihan  dan menjelaskan pelatihan tersebut 
sesuai dengan prosedur kartu training. 

c Closing yaitu merapikan tempat yag telah dipakai 
untuk peagaan dan peralatannya (Clean As You 
Go). 

2 Guided Practice 
Memberikan kesempatan kepada training untuk 
melakukan peragaan dibawah bimbingan instruktur 
dengan alat – alat bantu sesuai dengan materi yang 
diajarkan. 

3 Follow Up 
Menindak lanjuti dan mengawasi apakah yang 
dilakukan tarining sesuai denga kartu training  dan 
bimbingan yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Selain mengacu pada metode – metode yang 
disebutkan di atas, peserta training juga harus mengacu 
pada AMS (Analisis Manajemen Sistem). Dimana AMS ini 
berhubungan dengan : 
1 Fokus pada pelanggan yaitu kepuasan pelanggan. 
2 Partisifasi Total yaitu melibatkan seluruh karyawan. 
3 Inovasi – Improvement yaitu putaran siklus PDCA 

(Plan, Do, Check, Action). 
DimanaTraining akan diarahkan pada 

pembentukan mentalitas yang dasarnya terdapat dalam 
AMS ini. Mentalitas dasar dimaksud merupakan sikap 
mental yang mendasar, cara berfikir dan bertindak dalam 
melaksanakan pekerjaan sehari – hari yang sesuai dengan 
sistem nilai Astra. Sistem Nilai Astra adalah adalah dasar 
dari norma – norma yang dijadikan pengajaran secara 
moral untuk menetapkannya yaitu : 
1 Hal – hal yang baik dan buruk. 
2 Hal – hal yang terpuji dan tercela. 
3 Hal – hal yang dihargai dan tidak dihargai.  

Bila perusahaan sudah dapat mengembangkan 
mentalitas dasar dari training tersebut maka peserta 
training diharapkan dapat : 
1 Focus pada pelanggan  

a Kualitas adalah nilai tambah bagi pelanggan maka 
perusahaan yang memperhatikan pelanggannya 
yaitu perusahaan yang bukan hanya mampu 
bertahan tetapi juga yang menghasilkan produk 
dengan kualitas yang tidak terduga. 

b Kualitas adalah QCDSM dimana pengertian dari 
QCDSM yaitu Quality, Cost, Delivery, Safety and 

%1002  rkd
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Morale dimana kelima komponen tersebut saling 
terkait. 

2 Focus pada PDCA (Plan, Do, Check, Action). 
3 Focus pada fakta dan data. 
4 Focus pada kerja sama. 
5 Focus pada keunggulan. 

B. Analisa Hubungan Program Pelatihan Terhadap 
Kualitas Kerja Karyawan 

 
UJI NORMALITAS DATA PROGRAM PELATIHAN  
Rentang  = Skor terbesar – skor terkecil 
 = 57 – 19 = 38 
Kelas  = 1+ (3,3) log n 
 = 1+ (3,3) log 30 
 = 1+ (3,3) 1,4771 
 = 5,8 atau 6 
Panjang Kelas = 

kelas
cilsekorterkesarSekorterbe  = 

6
38  = 6 

Tabel 7. Pengujian Normalitas data Program Pelatihan 

N
o 

Interval of
 

hf
 

)( ho ff 
 

2)( ho ff 
 

h

ho

f
ff 2)(   

1 19 – 25 4 1 3 9 9 
2 26 – 32 8 4 4 16 4 
3 33 – 39 4 10 -6 36 3,6 
4 40 – 46 5 10 -5 25 2,5 
5 47 – 53 6 4 2 4 1 
6 54 – 60 3 1 2 4 4 
 Jumlah 30 30 0 94 24,1 

 
Jadi TabelHitung xx 22  , sedang harga Chi Kuadrat ( 2x ) 

hitung = 24,1. Harga tersebutselanjutnya dibandingkan 
pula dengan harga  Chi Kuadrat ( 2x ) tabel, dengan 
derajat kebebasan (dk) 30  – 1 = 29. Bila dk = 29 dan 
taraf kesalahan = 5 %, maka harga Chi Kuadrat ( 2x ) tabel 
= 42,557. Karena harga Chi Kuadrat ( 2x ) hitung lebih 
kecil dari harga Chi Kuadrat tabel (24,1< 42,557), maka 
kesimpulan data program pelatihan berada pada sebaran 
normal. 

 
UJI NORMALITAS DATA KUALITAS KERJA 

Pengujian normalitas data kualitas kerja dapat 
dilakukan dengan teknik uji chi kuadrat ( 2x ). Adapun 
persyaratan data dapat disebut mempunyai sebaran 
normal adalah TabelHitung xx 22  . Berikut hasil perhitungan 
uji normalitas data Kualitas Kerja : 
Rentang  =  Sekor terbesar – sekor terkecil 
 =  34 – 15 = 19 
Kelas  =  1+ (3,3) log n 
 =  1+ (3,3) log 30 
 =  1+ (3,3) 1,4771 
 =  5,8 atau 6 
Panjang Kelas  =  

kelas
cilsekorterkesarSekorterbe   = 

6
19  = 3 

 
Tabel 8. Pengujian Normalitas data Kualitas Kerja 

No Interval of  hf
 

)( ho ff   2)( ho ff   
h

ho

f
ff 2)(   

1 15 – 18 6 1 5 25 25 
2 19 – 22 8 4 4 16 4 
3 23 – 26 7 10 -3 9 0,9 
4 27 – 30 4 10 -6 36 3,6 
5 31 – 34 5 4 1 1 0,25 
6 35 – 38 0 1 -1 1 1 
 Jumlah 30 30 0 88 34,75 

Jadi TabelHitung xx 22  , sedang harga Chi Kuadrat 
( 2x ) hitung = 34,75. Harga tersebut selanjutnya 
dibandingkan pula dengan harga  Chi Kuadrat ( 2x ) tabel, 
dengan derajat kebebasan (dk) 30  – 1 = 29. Bila dk = 29 
dan taraf kesalahan = 5 %, maka harga Chi Kuadrat ( 2x ) 
tabel = 42,557. Karena harga Chi Kuadrat ( 2x ) hitung 
lebih kecil dari harga Chi Kuadrat tabel (34,75< 42,557), 
maka kesimpulan data Kualitas Kerja berada pada 
sebaran normal. 

UJI STATISTIK ANALISA REGRESI  
Untuk mencari hubungan fungsional antara 

program pelatihan sebagai variabel bebas (X) dengan 
kualitas kerja sebagai variabel terikat (Y), penulis 
menggunakan rumus Regresi sebagai berikut 

XbYa *  

 
  




 22 )(

)(*)(*
XXn

YXXYn
b

 

Dengan menggunakan rumus di atas, penulis 
memerlukan tabel sebagai alat bantu. Tabel terdapat 
dalam lampiran. Adapun hasil perhitungan yang penulis 
peroleh sebagai mana halnya dapat dilihat dari tabel 
diatas sebagai berikut : 

1151 X     713Y  

  26840XY     479372X  

  177992Y      37,38X  77,23Y  

Dengan perhitungan tersebut penulis dapat menghitung 
koefisien regresinya : 

XbYa *  
)37,38*14,0(77,23  3718,577,23   14,29  

 
  




 22 )(

)(*)(*
XXn

YXXYn
b

 
2115147937*30
713*115126840*30




  

13248011438110
81995805200





113309
14750

 14,0  

 
Dengan demikian persamaan regresi dari data – data yang 
sudah diolah tersebut adalah sebagai berikut : 

Y = 29,14 + 0,14 X 

C. Pengaruh Pelatihan Terhadap Peningkatan 
Produktivitas Kerja Pegawai 
 
Lancar tidaknya kegiatan perusahaan tergantung 

kepada kemampuan karyawannya dan cara pengelolan 
karyawan–karyawan tersebut sehingga dalam pengelolaan 
tadi perusahaan setidaknya mempunyai sebuah gambaran 
mengenai orang–orang yang akan membangun dan 
memajukan perusahaan tersebut, maka salah satu 
kegiatan untuk memberikan keahlian kepada 
karyawannya yaitu dengan diadakannya pelatihan, 
sehingga dalam melakukan pelatihan tersebut dapat 
dikembangkan secara optimal kualitas–kualitas karyawan 
yang tidak terlatih.  

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan 
program pelatihan yang dilakukan perusahaan tersebut 
berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kerja dalam 
hal ini penulis akan menganalisa data dengan metode 
Analisa koefisien korelasi spearman Rank yaitu untuk 
mengetahui derajat keterkaitan antara pengaruh 
program pelatihan dengan kualitas kerja karyawan pada 
perusahaan tersebut. 

Adapun data program pelatihan dan kualitas kerja 
karyawan PT. FIF cabang Bogor yang diambil dari 
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Questioner yang disebarkan kepada 30 orang karyawan 
yang bekerja pada perusahan tersebut. 

 
Tabel 11 Perhitungan Statistik Daftar Analisa Program Pelatihan dan 
Kualitas Kerja 

 
Dari data yang telah disajikan pada tabel di atas, 

maka koefisen korelasi antara pelatihan tenaga kerja (X) 
dengan tingkat kualitas kerja karyawan (Y) dapat 
dihitung dengan menggunakan rumus rank spearmen 
sebagai berikut : 
a. Menghitung koefisien korelasi rank dengan 

menggunakan rumus rank Spearmen guna menguji 
keeratan derajat keterkaitan. 

    rankr   = 
 1

6
1 2

2


 

nn
d i  

Dimana :  

id = Selisih dari pasangan rankr ke i  

n  = Banyaknya pasangan   rankr  

 rankr  =    
 1

6
1 2

2


 

nn
d i  =   

 13030
),25749,1(61 2 

  

 = 
970,26

5,495,101   =   389,01   

 = 0,611 
Dengan demikian koefisien korelasi yang 

diperoleh sebesar rrank 0,611. Hal ini menunjukan 
derajat hubungan yang positif bahwa ada korelasi 
antara pelatihan tenaga kerja dengan kualitas kerja 
karyawan. 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya derajat 
keeratan hubungan variabel X dengan variabel Y 
dapat dilihat pada tabel interpretasi tentang batas – 
batasnya sebagi berikut : 

Tabel 12 Interprestasi Nilai r 
Besarnya Nilai r Interprestasi 

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

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Tinggi 
Sangat Tinggi 

 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa r 
sama dengan 0, 611 termasuk kedalam hubungan yang 
tinggi. 

r = 0, 60 < 0,611 < 0, 799 
 Sehingga antara pelatihan tenaga kerja 

dengan tingkat kualitas kerjanya karyawannya 
memiliki hubungan yang tinggi atau dengan kata lain 
pelatihan berpengaruh terhadap tingkat kualitas kerja 
karyawan. 

b. Pengujian Hipotesis 
Setelah koefisien korelasi dari kedua variable 
diketahui maka langkah selanjutnya adalah menguji 
hipotesis penelitiannya dengan langkah – langkah 
sebagai berikut : 
Menetapkan Hipotesis dimana  

OH  : YP   = 0 (Tidak ada hubungan antara Xdan Y) 

iH  : YP   > 0 (Ada hubungan positif antara X dan Y) 

Taraf signifikan   = 0,05 dan dk = n – 2  
c. Uji statistik dengan rumus distribusi Student dimana   

n = 30 dan nilai rrank = 0,611 diperoleh  

t  =  
21
2

r
nr


  

 = 
2611,01
230611,0



   =  
626679,0
233108,3 = 5,159 

d. Menetukan daerah penolakan hipotesis yaitu  
  Terima 

oH  jika 
hitungt  < 

tabelt  

 Tolak oH  jika 
hitungt  > 

tabelt  

Berdasarkan  perhitungan 
hitungt  sebesar 5,159 dan 

tabelt  

dengan menggunakan taraf signifikan   = 0,05 dan dk 
= n – 2 = 48 adalah sebesar 2,048 hal ini berarti 

bahwa hitungt  > tabelt   5,159 > 2,048  

Maka 
oH  ditolak dan 

iH  diterima, karena iH diterima 

maka terdapat hubungan yang positif maksudnya 
adalah terdapat hubungn yang kuat antara pelatihan 
tenaga kerja (variable X) dengan tingkat kualitas 
kerja karyawan (variable Y) pada PT. FIF cabang 
Bogor.  

e. Perhitungan koefisien Determinasi 
Untuk mengetahui besarnya derajat hubungan antara 
Variabel X terhadap variable Y , maka perlu dicari 
besarnya koefisien determinasi terlebih dahulu 
dengan nilai rankr  = 0,611 yaitu : 

%1002  rkd  
 = %100)611,0( 2   
 = 0,373321 %100  
 = 37,33 % 

Nilai tersebut berarti variable pelatihan tenaga kerja 
mempengaruhi kualitas kerja karyawan sebesar 37,33 
%. Dan sisinya sebesar 62,67 % dipengaruhi oleh faktor 
lainnya. Maksunya adalah pelatihan bukanlah satu – 
satunya faktor yang mempengaruhi kualitas kerja 
akan tetapi lebih banyak lagi yang dipengaruhi oleh 
faktor lain selain pelatihan, misal  yaitu seperti 
disiplin kerja dan faktor luar lainnya. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut. 

NO X Y Rank X Rank Y 1b  2
1b  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

50 
52 
52 
40 
32 
52 
42 
30 
31 
29 
50 
54 
55 
45 
35 
38 
57 
19 
20 
23 
22 
32 
31 
45 
44 
35 
27 
48 
28 
33 

15 
17 
33 
18 
16 
19 
20 
21 
34 
21 
22 
22 
23 
20 
23 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
29 
28 
17 
18 
30 
20 
31 
31 
32 

7,5 
5 
5 
14 

19,5 
25 
13 
23 

21,5 
24 
7,5 
3 
2 

10,5 
16,5 
15 
1 
30 
29 
27 
28 

19,5 
21,5 
20,5 
22 

16,5 
26 
9 
25 
18 

30 
3 
2 

25,5 
29 
18 
22 

19,5 
1 

19,5 
17,5 
17,5 
15,5 
12 

15,5 
14 

12,5 
22,5 
20 

20,5 
19 
7 
28 

27,5 
25,5 
10 
22 
4,5 
21 
13 

-12,5 
2 
3 

-11,5 
9,5 
7 
-9 
3,5 
10,5 
4,5 
-10 
5,5 

-13,5 
-1,5 

1 
1 

-11,5 
7,5 
9 

6,5 
9 

12,5 
-6,5 
-7 

-3,5 
6,5 
4 

4,5 
4 
5 

156,25 
4 
9 

132,25 
90,25 

49 
81 

12,25 
110,25 
20,25 
100 

30,25 
182,25 
2,25 

1 
1 

132,25 
56,25 

81 
42,25 

81 
156,25 
42,25 

49 
12,25 
42,25 

16 
20,25 

16 
25 

T O T A L 1.749,25 

Sugiyono (1996,183) 
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1. Perusahan PT. FIF Cabang Bogor adalah salah satu 
perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan dan 
penjualan motor, khususnya  PT. FIF Cabang Bogor ini 
membiayai dan menjual motor Honda. Dan sejauh ini 
PT. FIF Cabang Bogor melakukan peningkatan kualitas 
kerja karyawannya yaitu dengan cara melakukan 
pelatihan yang berencana, terarah, bertahap dan 
terus menerus. 

2. Program pelatihan yang di tetapkan oleh PT. FIF 
Cabang Bogor telah memberikan peningkatan kualitas 
kerja karyawan yang cukup memuaskan karena ini 
dapat dilihat dari tabel interprestasi yang 
menunjukan adanya hubungan yang tinggi antara 
pelatihan dengan kualitas kerjakaryawan. 

3. Kegiatan program pelatihan dipandang sangat penting 
bagi perkembangan perusahaan karena berperan 
sebagai motivator dan pendorong bagi peningkatan 
kualitas kerja karyawan. 

4. Pelatihan bukan hanya salah satu faktor terpenting 
yang dapat mempengaruhi kualitas kerja, karena ini 
dapat dilihat dari perhitungan koofisien determinasi 
yang menunjukan bahwa ada faktor – faktor lain yang 
mempengaruhi kualitas kerja sebesar 62,67%. 

5. Bahwa hubungan antara korelasi atau pelatihan yang 
dilakukan oleh PT. FIF Cabang Bogor dengan tingkat 
kualitas kerja karyawan sangat erat, karena selisih 
antara karyawan program pelatihan sebesar 0,611, 
maksudnya adalah   ada hubungan yang erat antara 
pelatihan kerja dengan dengan kualitas kerja 
karyawan yang dilakukan oleh perusahaan PT. FIF 
Cabang Bogor. 
 

Saran 

1. Dalam kegiatan pelatihan tersebut, sebaiknya 
karyawan yang mempunyai prestasi yang memuaskan 
dapat diberikan kompensasi berupa hadiah atau  
uang. Karena hal ini dapat memicu karyawan lain 
untuk melakukan hal tersebut dengan sebaik – 
baiknya sehingga akan terjadi persaingan antar 
karyawan yang sehat. 

2. Sebaiknya PT. FIF Cabang Bogor dalam melakukan 
pelatihan dilakukan secara  berencana, terarah, 
bertahap dan terus – menerus dengan program 
pelatihan sesuai dengan kopetensi dan tanggung 
jawabnya secara reguler tahunan, sehingga hal ini 
dapat menjadi suatu acuan penilaian dari tahun – 
ketahun  

3. Dalam melaksanakan program pelatihan perusahaan 
haruslah memilih waktu yang tepat bagi karyawan, 
agar karyawan tidak perlu menukar jam kerja 
dengan karyawan lain sehingga dengan demikian 
perusahaan dapat menggunakan waktu dengan 
sebaik – baiknya. 

4. Dalam melakukan penilaian di dalam pelatihan 
sebaiknya penilai menghilangkan hallo effect yaitu 
adanya kerjasama yang menguntungkan antar orang 
yang saling kenal, karena hal ini dapat 
mengakibatkan indeks penilaian pelatihan bagi 
karyawan tidak memberikan gambaran nyata dari 
karyawan. 

5. Untuk meningkatkan kualitas kerja karyawannya 
hendaknya perusahaan menggunakan sebagian 
pelatih dari luar, sehingga dapat saling bertukar 
pengalaman atau keahlian. 

6. Membuat program pelatihan yang mengutamakan 
kerjasama team (team work). 
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