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ABSTRAK 

 Sumber daya manusia adalah faktor yang paling menentukan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Karena, sumber daya manusia termasuk unsur dari kekuatan daya saing bangsa, untuk itu 

sumber daya manusia dituntut menjadi unggul dan profesional dalam kerjanya demi kemajuan dan 

pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah motivasi kerja dan 

pelatihan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Binatel Prima 

Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Binatel Prima Surabaya. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability sampling (sampling jenuh) atau melibatkan 
semua populasi sebanyak 40 responden. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian dan hipotesis menunjukkan bahwa motivasi kerja  dan pelatihan kerja 

secara simultan dan parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Binatel Prima Surabaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada uji parsial nilai sig motivasi kerja 

sebesar 0,040, dan nilai sig pelatihan kerja sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan secara parsial motivasi 

kerja dan pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan persamaan garis regresi 

diperoleh Y = 4,474 + 0,205 X1 + 0,313 X2 + e.  
 

Kata Kunci : motivasi kerja, pelatihan kerja, kinerja karyawan. 

 
ABSTRACT 

Human resources are the most determining factor in achieving company goals. Because human resources are 

part of the nation's competitive power, human resources are required to be superior and professional in their 

work for the advancement and achievement of company goals. The purpose of this study is to determine whether 

work motivation and job training have a significant effect on employee performance at PT. Binatel Prima 
Surabaya. The population in this study were all employees of PT. Binatel Prima Surabaya. The sampling 

technique in this study is non-probability sampling (saturated sampling) or involves the entire population of 40 

respondents. The method in this research is using multiple linear regression analysis method. Research results 

and hypotheses indicate that work motivation and job training simultaneously and partially have a positive and 

significant effect on employee performance at PT. Binatel Prima Surabaya. The results showed that in the 

partial test the sig value of work motivation was 0.040, and the sig value of job training was 0.000. This shows 

partially work motivation and job training have an effect on employee performance. While the regression line 
equation obtained Y = 4.474 + 0.205 X1 + 0.313 X2 + e. 

 

Keywords: work motivation, job training, employee performance. 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi 

oleh kinerja karyawannya. Setiap organisasi maupun 

perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan 

kinerja karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi 

tujuan organisasi akan tercapai. Salah satu usaha la in 

meningkatkan kinerja karyawan yaitu dengan memberikan 

motivasi. Motivasi dan kinerja adalah dua elemen yang 

konstruktif dan korelatif. Keduanya saling mensyaratkan dan 

tidak bisa dilepaskan dengan yang lain. Prestasi kerja 

pegawai akan rendah apabila tidak mempunyai motivasi 

untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebaliknya kalau 

pegawai tersebut mempunyai motivasi yang tinggi untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut maka pada umumnya 

tingkat kinerja pegawai akan tinggi. Motivasi kerja sebagai 

penggerak atau pendorong dalam diri seseorang untuk mau 

berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan 

tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. 

 

 Pelatihan berperan sebagai suatu proses 

pembelajaran sistematis yang mencakup penguasaan 

pegetahuan, meningkatkan ketrampilan, serta perubahan 

sikap dan perilaku guna meningkatkan kinerja karyawan. 

Jadi jika pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan berhasil 

maka kinerja karyawan akan meningkat dengan sendirinya. 
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 Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan 

oleh perusahaan tersebut. Semakin banyak karyawan yang 

mempunyai kinerja  tinggi, maka produktivitas perusahaan 

secara keseluruhan akan meningkat sehingga perusahaan 

akan dapat bertahan dalam persainganglobal. Karyawan 

dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawabnya secara efektif dan efisien. Keberhasilan karyawan 

dapat diukur melalui kepuasan konsumen, berkurangnya 

jumlah keluhan dan tercapainya target yang optimal. Kinerja 

karyawan PT. Binatel Prima juga dapat diukur melalui 

penyelesaian tugasnya secara efektif dan efisien serta 

melakukan peran dan fungsinya dan itu semua berhubungan 

linear dan berhubungan positif bagi keberhasilan suatu 

perusahaan. 

 

 Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh 

peneliti, peneliti menemukan adanya beberapa 

permasalahan yang mempengaruhi kinerja karyawan PT. 

Binatel Prima. Permasalahan yang dihadapi oleh PT.Binatel 

Prima yaitu selalu kurangnya semangat dalam bekerja. Hal 

ini bila ditelusuri lebih lanjut merupakan dampak dari 

kurangnya motivasi dan pelatihan karyawan dalam bekerja 

yang tercermin dari menganggurnya karyawan yang hanya 

memiliki keahlian di satu bidang saja pada PT.Binatel Prima 

yang dipandang kurang cocok dengan karyawan dimana 

karyawan yang tidak bekerja dikarenakan hanya menguasai 

satu bidang saja, yaitu dibidang pembangunan (contruction) 

yang berakibat jika tidak adanya pekerjaan yang diberikan 

konsumen (customer), maka karyawan tersebut tidak 

memiliki pekerjaan.  

 

 PT. Binatel Prima di Surabaya merupakan 

perusahaan jasa yang bergerak dibidang pembanguan atau 

kontruksi (Contractors - Renovation, Repointing And 

Restoration). Di dalam kondisi operasionalnya tentu sangat 

membutuhkan adanya motivasi dan pelatihan kerja yang baik 

agar mendapatkan hasil yang maksimal. Faktor motivasi dan 

pelatihan kerja dibutuhkan dalam PT. Binatel Prima di 

Surabaya karena faktor-faktor tersebut merupakan sarana 

penting pada perilaku organisasi dalam sebuah kinerja 

karyawan. Terciptanya kinerja karyawan yang baik 

merupakan dorongan utama motivasi dan pelatihan kerja, 

maka para karyawan akan merasakan bahwa dirinya 

merupakan bagian penting dari sebuah organisasi atau 

perusahaan. Dalam Pelatihan Kerja ada beberapa factor yang 

mempengaruhi sehingga dalam PT. Binatel Prima 

diperlukannya penelitian mengenai motivasi dan pelatihan 

kerja, karena motivasi dan pelatihan kerja di PT. Binatel 

Prima sangatlah kurang, itu disebabkan karena lingkungan 

yang kurang baik dan kurang nyaman. 

 

 Dalam keterkaitannya dengan kinerja karyawan, 

sudah seharusnya dibenahi agar karyawan pada PT. Binatel 

Prima dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan memberi 

hasil baik bagi perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah motivasi dan pelatihan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan. 

 

 Berdasarkan dari latar belakang yg terurai di atas 

serta pertimbangan – pertimbangan yang ada, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul : 

“Pengaruh Motivasi Kerja Dan Pelatihan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. Binatel Prima di 

Surabaya”. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian Sumber Daya Manusia 
 

 Menurut Mangkunegara (2001,35) manajemen 

sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, 

pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. Manajemen sumberdaya manusia dapat 

didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan 

pendayagunaan sumberdaya yang ada pada  individu 

(pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut 

dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk 

mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu 

karyawan. 

 

Pengertian Motivasi Kerja 
 

 Menurut Kadarisman (2012:278) motivasi kerja 

adalah penggerak atau pendorong dalam diri seseorang untuk 

berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik sesuai dengan 

tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. 

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli, di 

simpulkan bahwa motivasi ada lah suatu dorongan 

melakukan kegiatan yang berasal dari dalam dan luar diri 

karyawan untuk berperilaku dan bekerja dengan maksimal 

sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan. 

 

Pengertian Pelatihan Kerja  
 

 Pelatihan adalah suatu proses pembelajaran dengan 

suatu tujuan untuk kesempurnaan. Pada hakekatnya bahwa 

bagaimanapun juga orang akan selalu melalui proses 

pembelajaran dan begitu pula bahwa orang seharusnya tidak 

akan berhenti belajar setelah menamatkan sekolahnya 

(pendidikan formal) dan karena belajar adalah proses seumur 

hidup (life-long prosess) menurut T.Handoko (2007:107). 

 

Pengertian Kinerja 

 
 Menurut Cahyono (2005) menyatakan bahwa 

kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung 

berhubungan dengan produksi barang atau penyampaian 

jasa. Informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu 

hal yang sangat penting digunakan untuk mengevaluasi 

apakah proses kinerja yang dilakukan organisasi selama ini 

sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. 

Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang 

justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang mempunyai 

informasi tentang kinerja dalam organisasinya.
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Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2011:96) Hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dengan 

hipotesis yang diajukan oleh penulis sebagai berikut :  

H1 :  Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Binatel Prima 

H2 : Pelatihan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Binatel Prima 

H3 : Motivasi dan Pelatihan Kerja berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap Kinerja Karyawan pada PT.  

Binatel Prima 

 

METODE PENELITIAN 

 

Populasi Dan Sampel  

 
 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

PT.Binatel Prima Surabaya dengan jumlah karyawan 40 

orang. Dan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah sampling Jenuh yaitu teknik penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Sampel dalam penelitian ini adalah: seluruh karyawan  

PT. Binatel Prima  yang berjumlah 40 orang. 

 

Teknik Analisis 

 
1. Uji Validitas 

2. Uji Reliabilitas 

3. Uji Asumsi Klasik 

4. Analisis Regresi Linier Berganda  

5. Koefisien Determinasi 

6. Uji t (Parsial) dan Uji F (Simultan) 

 

 

 

 

 

 

 
 

PEMBAHASAN 

 

Uji Asumsi Klasik 

 

A. Uji Normalitas  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.02726021 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .136 

Positive .136 

Negative -.111 

Test Statistic .136 

Asymp. Sig. (2-tailed) .060c 

a. Test distribution is Normal. 

 

 
Nilai Asymp, Sig. (2-tailed) 0,060 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. 

 

 

B. Uji Multikolinearitas 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandar

dized 

Coefficient

s 

Standar

dized 

Coefficie

nts 

t 

Si

g. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Const

ant) 

4.4

74 

2.15

0 
 

2.0

81 

.0

44 
  

Motiva

si 

Kerja 

.20

5 

.096 .239 2.1

33 

.0

40 

.896 1.1

16 

Pelatih

an 

Kerja 

.31

3 

.054 .653 5.8

33 

.0

00 

.896 1.1

16 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 
Nilai Tolerance Variable X1 0,896 > 0,10 dan nilai VIF 

1,116 < 10,00 artinya tidak terjadi multikolinieritas. 

Sedangkan nilai Tolerance Variable X2 0,896  > 0,10 dan 

nilai VIF 1,116 < 10,00 artinya tidak terjadi 

multikolinieritas. 

 

 



 

C. Uji Heteroskedastisitas 

 

Dapat diketahui bahwa tidak ada heteroskedastisitas 

karena gambar tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0. 

 

Analisi Regresi Linear Berganda 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant

) 

4.47

4 

2.150 
 

2.08

1 

.04

4 

Motivasi 

Kerja 

.205 .096 .239 2.13

3 

.04

0 

Pelatihan 

Kerja 

.313 .054 .653 5.83

3 

.00

0 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 

 Y = 4,474 + 0,205 X1 + 0,313 X2 + e 

 

 Nilai konstanta pada variabel Y menunjukkan 

angka 4,474 yang artinya angka tersebut menyatakan 

besarnya variabel kinerja karyawan (Y). Apabila motivasi 

kerja (X1), pelatihan kerja (X2) dalam keadaan konstan 

maka besarnya tingkat kinerja karyawan (Y) adalah 

sebesar 4,474. 

 Nilai koefisien regresi motivasi kerja (X1) 

menunjukkan angka sebesar 0,205, yang berarti bahwa 

motivasi kerja (X1) memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan (Y). Apabila variabel motivasi kerja 

(X1) naik satu satuan maka kinerja karyawan (Y) akan 

meningkat sebesar 0,205. Dengan asumsi bahwa variabel 

lain konstan. 

 Nilai koefisien regresi pelatihan kerja (X2) 

menunjukkan angka sebesar 0,313, yang berarti bahwa 

pelatihan kerja (X2) memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan (Y). Apabila variabel pelatihan kerja 

(X2) naik satu satuan maka kinerja karyawan (Y) akan 

meningkat sebesar 0,313. Dengan asumsi bahwa variabel 

lain kosntan. 

 

 

Uji t ( Parsial) 
 

Uji t dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:  

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant

) 

4.47

4 

2.150 
 

2.08

1 

.04

4 

Motivasi 

Kerja 

.205 .096 .239 2.13

3 

.04

0 

Pelatihan 

Kerja 

.313 .054 .653 5.83

3 

.00

0 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

 

 

Dari hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa :  

 

1. .Dapat diketahui dari variabel motivasi kerja (X1) 

menunjukan nilai sig 0,040 > 0,05, maka Ho1 

diterima dan Ha1 ditolak. Variabel X1 mempunyai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  yakni 2,133 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  2,02619. Jadi 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dapat disimpulkan bahwa variable 

motivasi kerja (X1) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Dapat diketahui dari variabel pelatihan kerja (X2) 

menunjukan nilai sig 0,000 > 0,05, maka Ho2 

diterima dan Ha2 ditolak. Variabel X2 mempunyai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  yakni 5,833 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  2,02619. Jadi 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dapat disimpulkan bahwa variable 

pelatihan kerja (X2) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

 
 

 

 

 



Uji F ( Simultan) 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 57.820 2 28.910 25.991 .000b 

Residual 41.155 37 1.112   

Total 98.975 39    

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan 

b. Predictors: (Constant), Pelatihan Kerja, Motivasi 

Kerja 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 

25,991 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,000. Nilai 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  (25,991) > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (3,25), dan nilai sig.  0,000 < 

0,05, maka Ho ditolak, yang berarti adanya pengaruh 

motivasi kerja dan pelatihan kerja secara simultan 

terhadap kinerja karyawan.  

 

 

Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .764a .584 .562 1.055 

a. Predictors: (Constant), Pelatihan Kerja, Motivasi 

Kerja 

 
 Nilai koefisien determinasi atau R2 digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel tak bebas atau 

variabel terikat (Y) yaitu variabel kinerja karyawan. 

Hasil dari perhitungan SPSS diperoleh nilai R2 = 0.584 

yang berarti bahwa sebesar 58.4% kinerja karyawan 

dapat dijelaskan oleh variabel motivasi kerja (X1) dan 

pelatihan kerja (X2). Sedangkan sisanya 41.6% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang diteliti. 

 

SIMPULAN 
 

Berdasarkan penelitian tentang Pengaruh Motivasi Kerja 

dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Binatel Prima di Surabaya maka berdasarkan hasil 

pengujian yang diperoleh, maka peneliti mengambil 

beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah 

dan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Kesimpulan yang dapat diambil terdiri dari:  

1. Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Binatel Prima di Surabaya. 

karena besarnya nilai signifikansi variabel bebas 

sebesar 0,040 < 0.05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa hipotesis yang berbunyi “Motivasi Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan”, dinyatakan terbukti. 

2. Pelatihan Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Binatel Prima di Surabaya. 

karena besarnya nilai signifikansi variabel bebas 

sebesar 0,000 < 0.05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa hipotesis yang berbunyi “Pelatihan Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan”, dinyatakan terbukti. 

3. Motivasi Kerja dan Pelatihan Kerja secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap 

karyawan PT. Binatel Prima di Surabaya. karena 

besarnya nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 < 

0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 

yang berbunyi “motivasi kerja dan pelatihan 

kerja berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap kinerja karyawan”, dinyatakan terbukti. 

 

SARAN 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan 
diatas, maka peneliti akan memberikan saran dan 
masukan yang perlu diperhatikan oleh pihak PT. 
Binatel Prima di Surabaya guna perbaikan 
kedepannya, saran tersebut terdiri dari: 

1. Bagi Perusahaan 
 Dalam rangka peningkatan kinerja 
karyawan disarankan kepada PT. Binatel Prima di 
Surabaya    dengan adanya 
penghargaan kepada karyawan yang berprestasi 
karyawan akan termotivasi akan  
 berlomba-lomba untuk memperliatkan  
hasil kerja terbaik nya. Untuk pelatihan kerja 
diharapkan   setiap minggu nya atau 
bulanan perusahaan mengadakan pelatihan kerja 
biar karyawan    mempunyai 
wawasan dan skil yang luas guna meningkatkan 
kinerja nya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 
 Bagi peneliti lanjutan, diharapkan meneliti 
variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja  
 karyawan seperti kompensasi, komunikasi, 
budaya kerja, pemberdayaan karyawan dan lain-
lain. 
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