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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang. Untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel pelatihan dan kompensasi terhadap variabel kinerja karyawan digunakan analisis 

regresi linier berganda dengan uji F dan uji t. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

explanatory research untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel yang diteliti. Jumlah 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 298 staf/karyawan Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kota Malang. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik simple random 

sampling dan untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin, jumlah sampel adalah 75 

responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian menggunakan analisis linier berganda menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial 

variabel pelatihan dan kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, variabel 

pelatihan menjadi variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan Perusahaaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang. Koefisien determinasi sebesar 0,318 (31,8%) yang artinya 

besarnya pengaruh variabel pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, sedangkan 68,2% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Pelatihan, Kompensasi, Kinerja Karyawan 

 

 

PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat ini, seluruh perusahaan harus siap beradaptasi dan memperkuat diri 

agar mampu menjawab semua tantangan di masa yang akan datang dan berhasil mencapai tujuan. 

Untuk mencapai hal tersebut, dalam perusahaan dibutuhkan suatu manajemen Sumberdaya Manusia, 

yang salah satu fungsinya adalah untuk mengelola Sumberdaya Manusia  agar memiliki kinerja tinggi 

yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. 

Keadaan ini akan menuntut setiap perusahaan untuk memiliki Sumberdaya Manusia yang 

mampu mengikuti perkembangan teknologi, berkualitas dan diharapkan, memiliki kemampuan untuk 
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bersaing di era globalisasi saat ini. salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan 

karyawan program pelatihan (training).  

Variabel pelatihan dianggap penting, karena merupakan salah satu fungsi manajemen 

sumberdaya manusia training and development yang berarti bahwa untuk mendapatkan karyawan 

yang diinginkan perusahaan sangat perlu diadakannya progam pelatihan. Hal ini sebagai upaya untuk 

membekali dan meningatkan kualitas dan kuantitas karyawan guna menghadapi tugas yang diberikan 

perusahaan, karyawan dapat bertanggung jawab pada pekerjaan masing-masing karyawan, serta dapat 

meningkatkan kinerja yang diharapkan perusahaan. 

Simamora (2006:273), berpendapat bahwa pelatihan (training) merupakan proses 

pembelajaran yang melibatkan perolehan pelatihan, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Variabel kompensasi dianggap penting, karena merupakan bentuk motivasi terhadap karyawan 

yang berupa kompensasi yang diberikan perusahaan untuk karyawannya. Pentingnya kompensasi 

sebagai salah satu indikator untuk meningkatkan kinerja karyawan, kompensasi penting bagi karyawan 

karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran usaha karyawan itu sendiri. 

Menurut Rivai (2010:741), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi  merupakan salah satu fungsi 

manajemen Sumberdaya Manusia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. 

Perusahaan yang sukses tidak lepas dari kinerja karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. 

Menurut Mangkunegara (2011:67), pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang penting karena kemajuan perusahaan 

tergantung dari sumberdaya manusia yang dimiliki. Jika kinerja meningkat maka keberhasilan 

mencapai suatu tujuan perusahaan akan semakin lebar, tetapi apabila kinerja menurun maka bisa 

mengakibatkan kemunduran bagi perusahaan dan perusahaan tidak dapat mempertahankan usahanya. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk meneliti pengaruh pelatihan dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Leonando dan Eddy 

(2013) dengan judul  “Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV 

Haragon Surabaya”. Membuktikan bahwa pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara itu variabel pelatihan, dan motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Ferry dan Kartika (2013) dengan judul “Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada CV. Berkat Anugrah Nusa Dua”. Membuktikan bahwa 
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Kompensasi dan Lingkungan Kerja secara Simultan dan Parsial memiliki dapak positif  dan signifikan 

terhadap kinerja. 

Sistem penilaian kinerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang saat ini 

menggunakan KPI (Key Performance Indicator), untuk pemenuhan target KPI (Key Performance 

Indicator) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang adalah pelatihan pemenuhan target 

ISO-9001 minimal 20% dari jumlah karyawan pertahun dan KPI (Key Performance Indicator) sebesar 

50% karyawan pertahun. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang bekerja sama dengan 

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI untuk 

program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses 

sanitasi air). 

Agar target dapat terealisai sesuai harapan perusahaan, hal ini berkaitan dengan erat dengan 

Ketahanan Ekonomi Nasional dan  profesionalitas karyawan. Untuk menunjang Ketahanan Ekonomi 

Nasional dan profesionalitas karyawan diperlukan progam pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

tugas, kebutuhan perusahaan, kebutuhan karyawan. Serta perusahaan harus memberikan balas jasa 

berupa kompensasi yang berdasarkan asas adil dan wajar sesuai dengan pekerjaan karyawan. yang 

bertujuan untuk peningkatan kinerja karyawan, agar dapat melaksanakan target yang telah ditetapkan 

serta memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kota Malang.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

Tabel 1. 

Tabel Penelitian Terdahulu 
Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel / Analisis Hasil Penelitian 

Leonando 

Agusta dan 

Eddy Madiono 

Sutanto  (2013) 

Pengaruh Pelatihan dan 

Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan CV 

Haragon Surabaya 

Independen: Pelatihan 

& Motivasi Kerja 

Variabel Dependen: 

Kinerja Karyawan 

Analisis: Regresi Linier 

Berganda 

Pelatihan dan motivasi 

kerja berpengaruh secara 

parsial dan simultan 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

Erma Safitri 

(2013) 

Pengaruh Pelatihan dan 

Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan Pada 

Dinas Apron Move 

Control (AMC) PT. 

Angkasa Pura 1 Bandara 

Internasional Juanda  

Variabel Independen: 

Pelatihan dan Disiplin 

Kerja  

Variabel Dependen: 

Kinerja Karyawan 

Analisis: Regresi Linier 

Berganda 

Pelatihan dan disiplin kerja 

secara simultan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

Pelatihan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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Peneliti 

(Tahun) 
Judul Variabel / Analisis Hasil Penelitian 

Christilia O. 

Posuma (2013) 

Kompetensi, Kompensasi, 

dan Kepemimpinan 

Pengaruhnya Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada 

Rumah Sakit 

Ratumbuysang Manado 

Variabel Independen: 

Kompetensi, 

Kompensasi, dan 

Kepemimpinan 

Variabel Dependen: 

Kinerja Karyawan 

Analisis: Regresi Linier 

Berganda 

Kompetensi , Kompensasi 

dan Kepemimpinan 

berpengaruh secara 

simultan terhadap Kinerja 

Karyawan. Kompensasi 

berpengaruh positif 

terhadap Kinerja 

Karyawan. 

Ferry Setiawan 

dan Kartika 

Dewi (2013) 

Pengaruh Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada CV. 

Berkat Anugrah Nusa Dua 

Variabel Independen : 

Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja 

Variabel Dependen : 

Kinerja Karyawan  

Analisis : Regresi 

Linier Berganda 

Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja secara 

Simultan dan Parsial 

terhadap kinerja karyawan. 

Kompensasi memiliki 

pengaruh dominan 

terhadap Kinerja 

Karyawan. 

Sumber : Penelititi, 2017 

 

Pelatihan 

Simamora (2003:273), berpendapat bahwa pelatihan (training) merupakan proses 

pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Menurut pasal 1  ayat 9 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang 

dimaksud dengan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja 

pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai  dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan 

pekerjaan. 

 

Hubungan Antara Pelatihan dengan Kinerja Karyawan 

Sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya, hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia sebagai 

faktor penggerak terpenting dalam perusahaan dituntut agar selalu menampilkan kinerja (performance) 

yang baik sehingga perusahaan akan selalu memperoleh keuntungan yang besar. Menurut Simamora 

(2003:273), pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, 

konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Sedangkan menurut Hasibuan 

(2010:69), mengatakan bahwa pelatihan adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

579 
 

konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan 

dan latihan. 

 

Kompensasi 

Menurut Dessler (2015:417), kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran atau 

imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu. Menurut 

Hasibuan (2005:118), kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung 

atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. 

Menurut Mangkuprawira (2004:203), kompensasi meliputi bentuk pembayaran tunai 

langsung, pembayaran tunai tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan, dan intensif untuk 

memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. 

 

Hubungan Antara Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

Teori Harapan dalam Mathis dan Jackson (2011:116) menyatakan bahwa individu 

mendasarkan keputusan tentang perilaku mereka pada harapan mereka bahwa satu perilaku atau 

perilaku pengganti lainnya cenderung  menimbulkan hasil yang dibutuhkan atau diinginkan. Tiga 

aspek yang sangat penting dari hubungan perilaku-hasil adalah sebagai berikut : 

a. Harapan Usaha-Kinerja. 

b. Hubungan Kinerja-Penghargaan. 

c. Nilai Penghargaan. 

 

Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2013:67), pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Rivai (2010:548), kinerja merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peran 

dalam perusahaan.  

Menurut Mathis dan Jackson (2011:378), menyatakan bahwa kinerja atau produktivitas adalah 

ukuran dari kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan mempertimbangkan 

biaya sumberdaya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. 

 

 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

580 
 

Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Kerangka konseptual penelitian tersebut berdasarakan penelitian terdahulu yang dilakukan 

Ferry dan Kartika (2013), dengan hasil variabel kompensasi dan lingkungan kerja secara simultan dan 

parsial memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, serta variabel kompensasi 

memberi pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan dengan Standart Coefisient Beta lebih besar 

dari pada variabel lingkungan kerja. Dan penelitian yang dilakukan oleh Leonando Agusta dan 

Madiono Sutanto (2013), dengan hasil variabel pelatihan dan motivasi secara parsial dan simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan teori dari hubungan antar variabel pelatihan terhadap kinerja karyawan menurut 

Simamora (2003:273), pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan 

perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

Berdasarkan teori dari hubungan variabel kompensasi terhadap kinerja karyawan menurut 

Teori Harapan Mathis dan Jackson (2011:116), menyatakan bahwa individu mendasarkan keputusan 

tentang perilaku mereka pada harapan mereka bahwa satu perilaku atau perilaku pengganti lainnya 

cenderung  menimbulkan hasil yang dibutuhkan atau diinginkan.Tiga aspek yang sangat penting dari 

hubungan perilaku-hasil adalah sebagai berikut : 

a. Harapan Usaha-Kinerja  

b. Hubungan Kinerja-Penghargaan  

c. Nilai Penghargaan 

Hipotesis 

H1 = Pelatihan (X1) dan kompensasi (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja 

karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang 

H2 = Pelatihan (X1) dan kompensasi (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang 

H3 = Kompensasi (X2) berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Malang 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penilitan penjelasan (explanatory 

research). Alasan utama pemilihan penelitian jenis eksplanatoris ini adalah untuk menguji hipotesis 

yang diajukan. Hasil penelitian diharapkan melalui hipotesis tersebut dapat menjelaskan hubungan 

kausal antara variabel pelatihan dan kompensasi terhadap variabel kinerja karyawan sebagai variabel 

terikat. 

 

Lokasi Penelitian, Populasi, Sampel 

Penelitian ini dilakukan di bagian sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Malang. Pada penelitian ini populasi yang diteliti adalah pegawai staf/karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang yang berjumlah 298 orang. Sampel penelitian ini diambil 

berdasarkan probability sampling, dengan teknik simple random sampling. karena populasi sudah 

diketahui jumlahnya, maka untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, makan 

jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 75 pegawai staf/karyawan Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Malang. Dengan karakteristik sampel yang ditentukan sebagai berikut:  

a. Memiliki pendidikan terakhir minimal SMP. 

b. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun. 

c. Pernah mengikuti pelatihan. 

 

Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Tenik 

pengumpulkan data dalam penelitian ini dengan cara membagi kuesioner untuk memperoleh data 

primer. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, skripsi, dan laporan tahunan 

yang dimiliki perusahaan guna mendukung penelitian ini. 

Difinisi Operasional Variabel 

Pelatihan (X1) 

Dengan indikator variabel pelatihan Menurut Mangkunegara (2013:47) yang digunakan sebagai 

berikut : 

a. Instruktur 

b. Peserta  

c. Materi 

d. Metode 
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Kompensasi (X2) 

Menurut Rivai (2010:741), kompensasi terbagi menjadi dua yaitu kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial. Indikator pengukuran variabel kompensasi Menurut Rivai (2010:741) yang 

digunakan sebagai berikut : 

a. Gaji 

b. Bonus 

c. Tunjangan 

d. Pengembangan Diri 

e. Lingkungan Kerja 

 

Kinerja (Y) 

Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2010:246), adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksankan tugas. 

Indikator tentang kinerja yang akan digunakan untuk penelitian yaitu, sebagai berikut : 

a. Kuantitas 

b. Kualitas 

c. Ketepatan Waktu 

 

Metode dan Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menguji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji 

reliabilitas. Teknis analisis data yang digunakan yaitu uji analisis regresi linier berganda, sebelum 

dilakukan uji analisis regresi linier berganda, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHAAN 

Hasil Uji Instrumen Penelitian 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item variabel yang digunakan adalah valid, 

karena nilai signifikan < 0,05 dan nilai rhitung > rtabel. Sehingga item-item seluruh variabel dikatakan 

valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan memiliki nilai 

Alpha Cronbach’s > 0,600 sehingga dapat dikatakan instrumen pernyataan yang digunakan dalam 

penelitiian ini sudah reliabel atau dapat diandalkan. 

Karakteristik Jawaban Responden 
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1. Deskripsi jawaban responden untuk variabel pelatihan (X1) memiliki rata-rata 3,83, hal ini 

menginterprestasikan bahwa skor nilai rata-rata yang bermakna bahwa pelatihan telah 

dilaksanakan dengan baik oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang. 

2. Deskripsi jawaban responden untuk variabel kompensasi (X2) memiliki rata-rata 3,65, hal ini 

menginterprestasikan bahwa skor nilai rata-rata yang bermakna bahwa kompensasi telah 

dilaksanakan dengan baik oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang. 

3. Deskripsi jawaban responden untuk variabel kinerja (Y) memiliki rata-rata 3,92, hal ini 

menginterprestasikan bahwa skor nilai rata-rata yang bermakna bahwa kinerja karyawan sudah 

baik berdasrkan kualitas, kuntitas, dan ketepatan waktu. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Asumsi normalitas pada gambar diatas bahwa data padasebaran data pada grafik normal 

probability plot terletak disekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa residual data model 

regresi berdistribusi normal (asumsi normalitas terpenuhi). 

 

 

 

 

 

 

Uji Multikolieritas 

Tabel 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel  

Bebas 

Tolera

nce 
VIF Keterangan 

Pelatihan 

(X1) 
0,914 1,094 

Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

Kompensasi 

(X2) 
0,914 1,094 

Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

Sumber : Data primer diolah, 2017 
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Hasil uji multikolineritas menunjukkan bahwa, nilai Tolerance dari kedua variabel X atau 

variabel independen lebih besar dari 0,10, sedangkan nilai VIF dari variabel X memiliki nilai lebih 

kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel 

independen. 

 

Uji Heterokedastisitas 

Hasil analisis pada Gambar 4.2. menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak 

membentuk pola tertentu, Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya 

heterokedastisitas pada model yang diuji sehingga asumsi ini terpenuhi. 

 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Tabel 1 
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Berdasarkan pada Tabel diatas model regresi berdasarkan hasil analisis adalah :  

Y = 4,615 +0,087 X1 + 0,080 X2 + e 

Interpretasi model regresi di atas adalah sebagai berikut: 

1. β0 = 4,615 

Kostanta dari persamaan regresi ini menunjukkan nilai sebesar 4,615 artinya apabila tidak terdapat 

kontribusi variabel Pelatihan (X1) dan Kompensasi (X2) maka Kinerja Karyawan (Y) akan bernilai 

sebesar 4,615. 

2. β1 = 0,087 

yang bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel Pelatihan (X1) sebesar 1 satuan maka akan 

meningkatkan Kinerja Karyawan (Y) sebesar 0,087 dengan asumsi variabel lain konstan. 

3. β2 = 0,080 

Koefisien variabel Kompensasi (X2) yang bernilai positif artinya setiap peningkatan variabel 

Kompensasi (X2) sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Kinerja Karyawan (Y) sebesar 0,080 

dengan asumsi variabel lain konstan. 

 

Koefisien Determinasi R (Adjusted R Square) 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai R Square sebesar 0,318 atau 31,8%, 

Artinya besarnya pengaruh variabel Pelatihan (X1) dan Kompensasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan 

(Y) adalah 31,8%. Sedangkan pengaruh sisanya yang sebesar 68,2% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar persamaan regresi atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Uji Hipotesis Pertama (Uji F) 

Tabel 2 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh Fhitung sebesar 16,777 (Sig F = 0,000). Ftabel 

pada taraf nyata 5% dengan derajat bebas 2 dan 72 sebesar 3,124. Karena Fhitung>Ftabel (16,777>3,124) 

dan Sig F < 5% (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak yang berarti bahwa secara bersama-sama variable 

Pelatihan (X1) dan Kompensasi (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kinerja 

Karyawan (Y). 
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Uji Hipotesis Kedua (Uji t) 

Tabel 3 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

 

 

 

 

 

Variabel Pelatihan (X1) 

Pada pengujian hipotesis variabel Pelatihan (X1) diperoleh thitung sebesar 3,579 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,001. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih besar daripada ttabel (3,579>1,993) atau 

nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 maka disimpulkan variabel Pelatihan (X1) secara parsial 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). 

Variabel Kompensasi (X2) 

Pada pengujian hipotesis variabel Kompensasi (X2) diperoleh thitung sebesar 3,306 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,001. Nilai statistik uji thitung tersebut lebih besar daripada ttabel (3,306>1,993) atau 

nilai signifikansi lebih kecil dari α = 0,05 maka disimpulkan variabel Kompensasi (X2) secara parsial 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y). 

Uji Hipotesis Ketiga (Dominan) 

Tabel 4 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel Pelatihan (X1) adalah variabel yang memiliki 

koefisien beta yang paling besar. Artinya, variabel Kinerja Karyawan (Y) lebih banyak dipengaruhi 

oleh variabel Pelatihan (X1) daripada variabel Kompensasi (X2). 

Impikasi Penelitian 

Kompensasi juga memberikan kontribusi terhadap kinerja karyawan, kompensasi adalah 

bentuk penghargaan terhadap kinerja karyawan yang diberikan Perusahaan Daerah Air Minum 
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(PDAM) Kota Malang terhadap karyawan. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan baik secara 

finansial yang meliputi pemberian gaji, tunjangan, bonus dan non finansial meliputi lingkungan kerja, 

dan pengembangan diri. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang telah menerapkan 

sistem kompensasi dengan baik, sudah sesuai dengan pemenuhan kebutuhan karyawan dan 

peningkatan penerapan pemberian kompensasi, maka dari itu karyawan memberikan kinerja yang 

optimal yang sesuai dengan harapan perusahaan. 

Dengan hasil penelitian ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang terus 

mempertahankan progam pelatihan dan sistem pemberian kompensasi, untuk menjaga agar motivasi 

kerja karyawan tetap tinggi, perusahaan tetap memberikan dan meningkatkan kompensasi agar 

motivasi kerja pada karyawan tetap bertahan dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan 

kinerjanya dan pemberian pelatihan kepada karyawan harus sesuai dengan kebutuhan tugas, kebutuhan 

karyawan dan kebutuhan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan agar dapat tercapai secara 

maksimal.   

 

KESIMPULAN 

1. Pelatihan dan Kompensasi memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang. Dengan kata lain semakin tinggi 

pemberian pelatihan kepada karyawan dan pemberian kompensasi yang baik maka dapat 

meningkatkan Kinerja Karyawan tersebut. 

2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa : 

a. Pelatihan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Malang. Semakin baik sistem pelatihan, semakin banyak dan pemberian pelatihan 

kepada  karyawan maka kinerja karyawan akan meningkat.  

b. Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kota Malang. Dengan ditingkatkannya pemberian kompensasi berupa gaji, 

tunjangan, bonus, pengembangan diri, dan lingkungan kerja, maka karyawan akan merasa 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pelatihan berpengaruh dominan terhadap Kinerja Karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang. 

 

SARAN 

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang perlu memberikan pelatihan pada 

karyawan yang masih belum paham akan pengetahuan mengenai pekerjaan dan pengoprasian 

teknologi modern yang diberikan oleh perusahaan agar dapat bersaing pada era globalisasi seperti 

saat ini. 
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2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang perlu meningkatkan progam pelatihan dan 

perlu memperbanyak progam pelatihan in house training atau pelatihan yang diadakan sendiri 

oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang agar indikator-indikator seperti 

instruktur, peserta pelatihan, materi, dan metode dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan oleh perusahaan sendiri.   

3. Kompensasi bukan hanya sekedar membayar jasa karyawan, tetapi pemberian kompensasi harus 

disesuaikan dan ditingkatkan dengan perkembangan dan kebutuhan karyawan, serta harus 

berdasarkan asas keadilan (prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, dll).   

4. Dalam upaya peningkatan kinerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang, 

kompensasi baik dalam bentuk kompensasi finansial maupun kompensasi non finansial perlu 

lebih ditingkatkan lagi karena dengan penerapan dan sistem kompensasi yang baik akan 

memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja. 

5. Bagi peneliti mendatang hendaknya menggunakan atau menambah variabel lain yang berbeda 

dengan penelitian ini. Dengan demikian penelitian selanjutnya diharapkan akan mendapatkan 

kesimpulan yang berbeda sehingga dapat melengkapi hasil dari penelitian ini, mengingat hasil 

dari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. 
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