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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pelatihan, pengembangan karier dan semangat 

kerja pada Staff Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura 

Tasikmalaya yang beralamat di  jalan Jendral A.H  Nasution Km. 8 (0265) 330921 

Fax. (0265) 325065 Tasikmalaya Kode Pos 46181. Adapun ruang lingkup 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas 

pelatihan dan pengembangan karier terhadap semangat kerja karyawan  di PDAM 

Tirta Sukapura Tasikmalaya. 

3.1.1 Sejarah Singkat 

Sejak tahun 1925 wilayah Kota Tasikmalaya telah mendapatkan pelayanan 

air bersih, dari sumber mata air Cibunigeulis  dengan debit air + 20 liter/detik 

ditampung di Reservoir Gunung Singa yang berkapasitas + 400 M3 dengan 

jumlah konsumen awal 80 sambungan langganan. Kemudian tanggal 11 juli 1975 

didirikan PDAM Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan melalui Perda Tingkat 

II Tasikmalaya nomor 7 tahun 1975. tahun 1976-1978 diadakan penelitian ke 

sumber mata air Cipondok Kecamatan Leuwisari yang debit potensial airnya 

+500l/dtk dengan dana bantuan dari pemerintah pusat melalui program bantuan 6 

kota di Indonesia (Six Cities Water Supply Project). Pembangunannya 

dilaksanakan pada tahun 1978-1982. Pada tanggal 5 april 1982 terjadi musibah 

meletusnya Gunung Galunggung yang mengakibatkan 
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2 buah jembatan pipa terbawa banjir lahar, sehingga 3.000 meter pipa transmisi 

tidak berfungsi. Pada tahun 1984 jalur pipa transmisi Cipondok Kampung Peuteuy 

Jaya + 2.341 meter yang rusak akibat bencana tersebut direhab kembali dan aliran 

air kembali normal. 

Berdasarkan peraturan daerah Kab. Tasikamalaya nomor 24 tahun 2002 

tanggal 28 Nopember 2002, tentang perubahan kedua kali perda kab. DT II 

Tasikmalaya nomor 7 tahun 1975 tentang pendirian PDAM Kab. Tasikmalaya 

pasal 4, nama PDAM Kab. Tasikmalaya PDAM Tirta Sukapura Kabupaten 

Tasikmalaya. Saat ini PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya telah 

mampu melayani 28 Kecamatan dari 49 Kecamatan yang ada di Kota dan 

Kabupaten Tasikmalaya dengan total jumlah Sambungan Langganan sebanyak 

39.718  (Desember 2016). 

3.1.2 Visi, Misi, Manfaat dan Tujuan PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya 

 

Visi: 

” Sehat, Maju dan Terbaik di Jawa Barat Tahun 2020 “ 

Misi: 

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan 

2. Meningkatkan Cakupan Pelayanan di Wilayah Kabupaten 

3. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia 

4. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan 

5. Memberikan kontribusi terhadap Pembangunan Daerah (PAD) 
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Manfaat dan Tujuan Perusahaan: 

PDAM menyelenggarakan usaha penyedia air minum bagi kepentingan 

umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan 

melaksanakan penugasan pemerintah daerah di bidang penyediaan air bersih 

dalam rangka menunjang pembangunan daerah. 

3.1.3 Jenis Usaha PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sukapura Tasikmalaya 

merupakan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam 

bidang pelayanan penyedia air bersih yang diberikan wewenang untuk 

melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Dengan cakupan luas wilayah Kota 

dan Kabupaten Tasikmalaya. Data terakhir tahun 2017 terdapat sebanyak 41.858 

sambungan yang pada tahun sebelumnya  hanya terdapat 39.719 sambungan. Hal 

tersebut menggambarkan bahwa kebutuhan akan air bersih meningkat sebanyak 

2139 sambungan. 

3.1.4 Logo dan Arti Logo PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya 

Logo PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya 

 

Gambar 3.1 

Logo PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya 

Sumber: pdamtirtasukap  ura.co.id 
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Arti Logo PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya: 

1. Lingkaran warna abu-abu muda merupakan simbol kepercayaan 

masyarakat pada perusahaan. 

2. Lingkaran terputus-putus, warna abu lebih tua merupakan perjalanan pipa 

yang dinamis, cerminan keinginan PDAM untuk memberikan pelayanan 

kesemua lapisan dan pelosok masyarakat dengan kwalitas yang diharapkan 

terus meningkat. 

3. Putih dengan garis sisi biru tua melambangkan air bersih yang layak untuk 

dikonsumsi. 

4. Biru muda melambangkan air resapan tanah dan air hasil pengolahan. 

5. Biru tua melambangkan sumber mata air yang akan diolah. 

6. Garis tengah warna abu-abu merupakan pipa dengan tulisan TIRTA 

SUKAPURA diatasnya melambangkan bahwa “Selama air mengalir, 

PDAM TIRTA SUKAPURA Tasikmalaya dengan dilandasi kejujuran dan 

disiplin serta profesionalisme akan terus berupaya memberikan pelayanan 

air bersih kepada masyarakat, meningkatkan pelayanan air bersih kepada 

masyarakat dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia 

sejalan dengan misi yang diembannya. 

3.1.5 Struktur Organisasi PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya 
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Gambar 3.2 

Stuktur Organisasi PDAM Tirta Sukapura 

Sumber: pdamtirtasukapura.co.id 

3.1.6 Deksripsi Jabatan PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya 

Untuk mewujudkan visi dan misi PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya 

setiap pimpinan menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawabnya adalah sebagai berikut: 

1. Ditrktur Utama 

Ikhtisar jabatan: 

Direktur Utama mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, 

mengendalikan dan menyelenggarakan pelayanan dibidang air minum 

sesuai dengan peraturan dan kebijakan. 

Uraian tugas dan jabatan: 

a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan serta 

mengendalikan seluruh kegiatan PDAM; 
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b. Merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan 5 (lima) 

tahunan dan tahunan; 

c. Menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan PDAM; 

d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM; 

e. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; 

f. Menyelenggarakan proses penerimaan, proses peningkatan status dan 

pension pegawai; 

g. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan 

PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis 

bisnis (business plan / corporate plan) lepada Bupati melalui Dewan 

Pengawas; 

h. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM; 

i. Merumuskan dan menjalankan tujuan dan sasaran sesuai visi misi 

perusahaan terhadap perkembangan dan kemajunan Perusahaan secara 

keseluruhan; 

j. Melaksanakana kebijakan umum Perusahaan sesuai dengan tujuan dan 

visi misi perusahaan atas pertimbangan Dewan Pengawas dan 

kebijakan Bupati; 

k. Mengarahkan dan mengkoordiansikan anggota Direksi lain dalam 

pelaksanaan tugas; 

l. Melaksanakan dan meningkatkan produktivitas, efektivitas, kualitas 

dan kontinuitas pelayanan dan pengembangan usaha secara 

menyeluruh; 
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m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Bupati. 

2. Direktur Umum 

Ikhtisar jabatan: 

Direktur Umum mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, 

mengendalikan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, 

Kepegawaian, kehumasan, dan pengelolaan Keuangan sesuai dengan 

peraturan dan kebijakan. 

Urayan tugas dan jabatan: 

a. Membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama sesuai 

bidang tugasnya; 

b. Menyusun program kerja dan perencanaan di bidang Administrasi 

Umum, kepegawaian, kehumasan dan keuangan; 

c. Merumuskan, melaksanakan atau menjalankan tujuan dan sasaran 

sesuai visi misi perusahaan dibidang administrasi umum, 

kepegawaian, kehumasan dan keuangan; 

d. Merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengevakluasi 

terhadap kelancaran administrasi umum, kepegawaian, kehumasan 

dan operasional keuangan perushaan; 

e. Mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi dalam proses 

penerimaan pegawai, proses peningkatan status kepegawaian dan 

proses pensiun pegawai berdasarkan kebijakan perusahaan; 

f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas Bagian Umum, Bagian 

Keuangan, dan Bagian Hubungan Masyarakat; 
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g. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program dan tugas kegiatan  

dengan Cabang agar tercipta sinergitas antara Pusat dan Cabang; 

h. Mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan arus kas, pelaksanaan 

kebijakan umum anggaran perusahaan serta pertanggungjabannya; 

i. Menyelenggarakan hubungan dengan pihak terkait untuk kelancaran, 

pengembangan, perkembangan dan kemajuan  perusahaan; 

j. Membina dan menyelenggarakan kerja sama dengan anggota Direksi 

lain sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas; 

k. Menilai, mengevaluasi kinerja perusahaan di bidang umum, 

kehumasan, keuangan dan kinerja bawahan serta melaksanakan 

ketetapan dan kebijakan atas peraturan-peraturan yang berlaku di 

perusahaan sesuai petunjuk Direktur Utama; 

l. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pekerjaan 

dari segi hukum atau peraturan perundangan-undangan; 

m. Melaksanakan pembinaan pegawai dan bertanggung jawab atas 

disiplin pegawai; 

n. Mengevaluasi, menyusun laporan, menyampaikan saran dan informasi 

kedinasan kepada Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya; 

o. Melaksankan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Direktur 

Utama. 

3. Direktur Teknis 

Ikhtisar jabatan: 
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Direktur Teknik mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, 

mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan 

bidang teknik meliputi Bagian Program dan Perencanaan Teknik, Bagian 

Produksi dan Distribusi dan Bagian Pemeliharaan. 

Urayan tugas dan jabatan: 

a. Membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama sesuai 

bidang tugasnya; 

b. Menyusun program kerja dan perencanaan di bidang teknik, produksi, 

dan distribusi, program penelitian dan pengembangan, pemeliharaan 

dan pengendalian kehilangan air; 

c. Merumuskan, melaksanakan atau menjalankan tujuan dan sasaran 

sesuai visi misi perusahaan dibidang Teknik; 

d. Merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi terhadap 

kelancaran bidang teknik lingkup perencanaan teknik dan program 

pengembangan, produkdi dan distribusi, pemeliharaan dan 

pengendalian kehilangan air; 

e. Merencanakan pengembangan dan penteapan, penerapan, cakupan dan 

strategi operasional serta teknik pelayanan; 

f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang 

perencanaan instalasi air minum; 

g. Membina dan menyelenggarakan kerja sama dengan anggota Direksi 

lain sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas; 
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h. Menilai, mengevaluasi kinerja perusahaan di bidang teknik dan kerja 

bawahan, serta melaksanakan ketetapan dan kebijakan atas peraturan-

peraturan yang berlaku untuk perusahaan; 

i. Melaksanakan manajemen, legalisasi administrasi bidang tekmil 

secara internalatau mewakilinya dengan eksternal; 

j. Melaksankan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Direktur 

Utama. 

4. Cabang 

Ikhtisar tugas: 

Cabang mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun, mengatur dan 

mengurus administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, 

pemberian informasidan pelayanan dan pelayanan urusan teknik meliputi 

pemeliharaaan dan pengendalian kehilangan air di lingkup Cabang maupun 

Unit sesuai bidang dan kewenangannya. 

Uraian tugas dan jabatan: 

a. Membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama sesuai 

dengan bidang tugasnya; 

b. Menyusun, mengevaluasi, mengendalikan, dan mendistribusikan 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

c. Menyusun, membuat petunjuk teknis pelaksanaan tugas pelayanan 

administrasi umum, kehumasan, pengelolaan administrasi 

kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan dan serta 

pemeliharaan teknik secara langsung dan tidak langsung; 
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d. Merencanakan, menyusun dan Menyelenggarakan kegiatan 

pengelolaan Cabang meliputi pelayanan administrasi umum, 

kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan 

keuangan dan perencanaan dan serta pemeliharaan teknik serta 

pengendalian kehilangan air; 

e. Mengusulkan kebutuhan saranan dan prasarana, volume 

perkenbangan, pengembangan disesuaikan dengan rencana anggaran 

Cabang dalam peningkatan pelayanan; 

f. Merumuskan sasaran peningkatan cakupan pelayanan ai minum 

kepada pelanggan; 

g. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan langsung dan tidak 

langsung, sumber daya manusia secara terpadu; 

h. Melaksanakan pemeliharaan sarana pelayanan administrasi umum dan 

teknik dilingkungan tugasnya; 

i. Mengumpulkan dan mencatat data hasil penelitian kehilangan air yang 

disebabkan oleh factor teknis untul tindak lanjut pemeliharaan dan 

perbaikan teknis; 

j. Mengumpulkan data dan menyusun bahan hasil penelitian kehilangan 

air yang disebabkan gaktor non teknis akibat pencurian, 

penyalahgunaan dan manipulasi data untuk tindak lanjut proses sanksi 

dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undang; 

k. Melaksanakan kerja sama dengan Badan, dinas kantor lain yang 

terkait terhadap kedinasan perusahaan yang dilimpahkan Direksi; 
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l. Melaksankan manajemen, sub manajerial dan legalisasi administrsi 

umum dan keuangan serta teknik perusahaan diabidang tugasnya; 

m. Membawahkan kegiatan pelayanan unit baik secara administrasi 

maupun teknis; 

n. Membuat evaluasi dan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas 

kepada Direksi; 

o. Bertanggung jawab terhadap pembinaan disiplin pegawai di Cabang; 

p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Direktur 

Utama atau Direksi lainnya. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan 

pengembangan karier terhadap semangat kerja PDAM Tirta Sukapura 

Tasikmalaya adalah dengan metode penelitian survei. Menurut Karlinger dalam 

Sugiyono (2015:13) metode penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan 

pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel 

yang diambil dari data populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadin-kejadian 

relatif, distribusi hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun 

psikologis. 

3.2.1 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Agar 

penelitian ini dapat dilakukan sesuai yang diharapkan, maka perlu dipahami 

unsur-unsur yang menjadi dasar suatu penelitian, yang termuat dalam 
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operasionalisasi penelitian.  Variabel yang digunakan dalam penelitan ini sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Indikator Ukuran 
Ska 

la 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Pelatihan (X1) 

 

Pelatihan (training) 

adalah pendidikan 

jangka pendek 

yang menggunakan 

prosedur sistematis 

dan terorganisir 

sehingga tenaga 

kerja non 

manajerial 

mempelajari 

pengetahuan dan 

keterampilan teknis 

untuk tujuan 

tertentu. 

1. Jenis Pelatihan - Terjadi peningkatan 

kinerja karyawan 

- Terjadi peningkatan 

produktivitas kerja 

karyawan 

- Terjadi perubahan 

etika kerja karyawan 

 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

 2. Tujuan pelatihan - Terjadi peningkatan 

pengetahuan 

karyawan 

- Terjadi  peningkatan 

kemampuan 

karyawan 

- Terjadi peningkatan 

keterampilan 

karyawan 

 

 

  3. Materi Pelatihan - Kesesuaian materi 

dengan masing-

masing bidang 

perkerjaan. 

- Kesesuian waktu 

pelatihan 

- Pelaksanaan 

pelatihan 

disesuaikan dengan 

situasi kerja 

 

 

  4. Metode Pelatihan - Kesesuaian 

penerapan metode 

dengan ketentuan 

- Kesesuaian 

penerapan metode 

dengan kebutuhan 

- Kesesuian metode 

dengan masing-

masing bidang 

pekerjaan 

 

 

  5. Kualifiasi 

pelatihan 

- Kesesuaian 

persyaratan peserta 

- Adanya keadilan 

mengikuti pelatihan 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

    - Adanya rekomendasi 

dari pihak pimpinan 

organisasi. 

 

 

Pengembangan 

Karier (X2) 

Pengembangan 

karier dapat 

didefinisikan 

sebagai upaya yang 

terorganisasi dan 

terencana yang 

terdiri dari kegiatan 

atau proses 

terstruktur yang 

menghasilkan 

upaya perencanaan 

karier bersama 

antara karyawan 

dan organisasi. 

 

1. Prestasi Kerja 

 
- Terjadi peningkatan 

prestasi kerja 

karyawan 

- Terjadi kemajuan 

karier karyawan 

- Adanya Penghargaan 

dari perusahaan 

 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

 2. Exposure 

 
- Adanya perhatian 

lebih karyawan lain  

- Adanya rasa percaya 

diri pada karyawan 

- Adanya penghargaan 

dari karyawan lain 

 

 

  3. Kesetiaan 

Organisasional 

 

- Adanya kontribusi 

lebih terhadap 

organisasi 

- Terjadi loyalitas 

karyawan terhadap 

organisasi 

- Tidak ada keinginan 

karyawan untuk 

pindah kerja 

 

 

  4. Mentor dan 

Sponsor 

 

- Adanya bimbingan 

karier formal 

- Adanya bimbingan 

karier informal 

- Adanya kesempatan-

kesempatan karier 

yang diciptakan 

pihak organisasi 

 

 

  5. Kesempatan untuk 

Tumbuh 

 

- Adanya kesempatan 

pengembangan 

karier yang 

diberikan organisasi 

untuk membantu 

karyawan tumbuh 

- Adanya keinginan 

karyawan untuk 

meningkatkan  

 

      Pengetahuan 

- Adanya keinginan 

karyawan untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

 

 

  6. Dukungan  - Adanya kualifikasi   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

      Manajemen     yang jelas dalam 

pengembangan 

karier karyawan 

- Adanya dukungan 

organisasi dalam 

pencapaian 

pengembangan 

karier karyawan 

- Adanya keterlibatan 

organisasi dalam 

pelaksanaan 

pengembangan 

karier karyawan 

 

 

Semangat 

Kerja 

Karyawan 

(Y) 

Semangat kerja 

adalah kemampuan 

sekelompok orang-

orang untuk 

bekerja sama 

dengan giat dan 

konsekuen dalam 

mengejar tujuan 

bersama. 

1. Kegairahan atau 

antusiasme 

(enthusiasm) 

- Memiliki kegairahan 

dalam bekerja 

- Menyelesaikan 

pekerjaan dengan 

tepat waktu 

- Memiliki motivasi 

yang baik dalam 

melaksanakan 

pekerjaan 

 

O 

R 

D 

I 

N 

A 

L 

  2. Kekuatan untuk 

melawan frustasi 

(resistance of 

frustration) 

 

- Kemampuan 

mengontrol diri 

dalam menghadapi 

kesulitan pekerjaan 

- Kemampuan dalam 

menghadapi stress 

kerja 

- Tidak pesimistis 

dalam  menghadapi 

kesulitan 

 

 

  3. Kualitas Untuk 

Bertahan (staying 

quality) 

- Memiliki keyakinan 

terhadap masadepan 

kerja 

- Memiliki ketekunan 

atas dirinya 

- Kemampuan 

menghadapi setiap 

hambatan 

 

 

  4. Semangat 

berkelompok (team 

spirit) 

- Kesediaan bekerja 

dengan orang lain. 

- Memiliki sikap 

menghargai orang 

lain 

- Memiliki motivasi 

untuk mendorong 

orang lain bekerja 

lebih baik 
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.2.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data ordinal yang 

diambil dari hasil penyebaran kuisioner kepada karyawan PDAM Tirta 

Sukapura Tasikmalaya. Jenis data yang akan dikumpulkan dan dikelompokkan 

menjadi dua, sesuai sumber-sumber data penelitian. Jenis data tersebut antara 

lain: 

1. Data Primer 

Menurut Syofian (2015:37) data primer adalah data yang dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 

perwakilan karyawan dan jawaban kuesioner yang akan diisi langsung 

oleh objek yang diteliti yaitu karyawan PDAM Tirta Sukapura 

Tasikmalaya. 

2. Data Sekunder 

Menurut Syofian (2015:37) Data sekunder adalah data yang diterbitkan 

atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder 

diperoleh dari dokumen-dokumen kantor PDAM Tirta Sukapura 

Tasikmalaya. 

3.2.2.2 Populasi Sasaran 

Menurut Sugiyono (2015:167) Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
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kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah 51 Pegawai tetap Perusahaan di PDAM Tirta Sukapura 

Tasikmalaya, dalam penelitian ini seluruh PDAM Tirta Sukapura 

Tasikmalaya. Berikut sebaran karyawan di PDAM Tirta Sukapura 

Tasikmalaya: 

Tabel 3.2 

Data Staff PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya 

No Jabatan 
Pegawai Tetap 

Perusahaan 

1. Staff Bagian Umum 18 

2. Staff Bagian Keuangan 6 

3. Staff Bagian Hubungan Masyarakat 6 

4. Staff Bagian Produksi dan Distribusi 6 

5. Staff Bagian Pemeliharaan 8 

6. Staff Bagian Program Dan Perencanaan 7 

 Jumlah 51 

 

3.2.2.3 Penentuan Sampel  

Dalam peneletian ini digunakan teknik sensus dimana populasi yang 

diteliti dijadikan sample seluruhnya. Menurut Sugiyono  (2015:161) sensus terjadi 

apabila anggota atau karakteristik didalam populasi dikenai penelitian”. Dengan 

demikian maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 51 orang 

pegawai tetap. 

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
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1. Kuisioner, merupakan instrumen untuk pengumpulan data, di mana 

partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang 

diberikan oleh peneliti (Sugiyono, 2015:250). 

2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara 

(peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam 

mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang 

diwawancarai (Sugiyono, 2015:244). 

3. Studi dokumentasi, dimana penulis mendapatkan data berupa dokumen 

tentang sejarah perusahaan, peraturan-peraturan dan sebagainya. 

3.3 Model Penelitian 

 Untuk mengetahui gambaran umum mengenai Pengaruh Pelatihan dan 

Pengembangan Karier Terhadap Semangat Kerja Karyawan, maka disajikan 

model penelitian berdasarkan kerangka pemikiran yaitu pada gambar 3.3 sebagai 

berikut:  

Gambar 3.3 

Model penelitian 

Pelatihan 

(𝑿𝟏) 

Semangat Kerja 

Karyawan 

(Y) Pengembangan 

Karier 

(𝑿𝟐) 

Ԑ 
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Keterangan: 

X1 = Pelatihan 

X2 = Pengembangan Karier 

Y = Semangat Kerja Karyawan 

Ԑ = Koefisien residu 

3.4 Tahapan Analisa Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan statistik untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan 

karier terhadap semangat kerja karyawan. 

3.4.1 Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa 

yang diukur (Syofian, 2015:75). Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung 

korelasi dari masing-masing pertanyaan melalui total skor, dengan rumusan 

korelasi product moment (Sugiyono dalam Syofian, 2015:77): 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − ( ∑ 𝑋. ∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2)}
 

Dimana : r  = koefisien korelasi 

  n  = jumlah responden 

  X = skor variabel (jawaban responden) 

  Y = Skor total dari variable untuk responden ke-n  

Kriteria pengujian: 

Jika r hitung > r tabel, maka pertanyaan tersebut valid. 

Jika r hitung < r tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. 
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Untuk mempermudah perhitungan, uji validitas akan menggunakan 

program SPSS for Windows Versi 24. 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas merupakan suatu pengukuran yang bertujuan menunjukan 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur 

sejauh mana pula (Syofian, 2015:87). Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur 

gejala yang sama dan hasil pengukur itu reliabel. Dengan menggunakan teknik 

cronbach. 

Dari hasil perhitungan tersebut, maka kaidah keputusannya adalah : 

jika r hitung > r tabel, maka pertanyaan reliabel. 

jika r hitung < r tabel, maka pertanyaan tidak reliabel (gugur). 

Untuk mempermudah perhitungan, uji reliabilitas akan menggunakan 

program SPSS for Windows Versi 24. 

3.4.3 Analisis Terhadap Kuesioner 

 Teknik pertimbangan data untuk menentukan pembobotan jawaban 

responden dilakukan dengan menggunakan skala likert untuk jenis pernyataan 

tertutup yang berskala normal. Sikap pernyataan tersebut memperlihatkan 

pendapat positif atau negatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 
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Tabel 3.3 

Formasi Nilai, Notasi & Predikat Masing-masing Pilihan Jawaban Untuk 

Pernyataan Positif 

Notasi 
Nilai 

Positif 
Predikat 

SS (Sangat Setuju) 5 Sangat Tinggi 

S (Setuju) 4 Tinggi 

TAP (Tidak Ada Pendapat) 3 Sedang 

TS (Tidak Setuju) 2 Rendah 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 Sangat Rendah 

Sumber : Syofian, (2015:50) 

Tabel 3.4 

Formasi Nilai, Notasi & Predikat Masing-masing Pilihan Jawaban Untuk 

Pernyataan Negatif 

 

Notasi 
Nilai 

Negatif 
Predikat 

STS (Sangat Tidak Setuju) 5 Sangat Tinggi 

TS (Tidak Setuju) 4 Tinggi 

TAP (Tidak Ada Pendapat) 3 Sedang 

S (Setuju) 2 Rendah 

SS (Sangat Setuju) 1 Sangat Rendah 

Sumber : Syofian, (2015:50) 

Perhitungan hasil kuesioner dengan presentase dan skoring menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑋 =
𝐹

N
 × 100%  

Diminta: 

X = jumlah presentase jawaban 

F = jumlah jawaban / frekuensi 

N = jumlah responden 
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Setelah diketahui jumlah nilai dari keseluruhan sub variabel dari hasil 

perhitungan yang dilakukan maka dapat ditentukan intervalnya, yaitu dengan 

cara sebagai berikut: 

NJI =
Nilai Tertinggi−Nilai Terendah

Jumlah Kriteria Pernyataan
  

3.4.4 Metode Successive Interval 

Menurut Jonathan dan Herlina (2012:343) Metode successive interval 

merupakan proses mengubah data ordinal menjadi data interval. Untuk melakukan 

analisis dalam penelitian ini digunakan Metode Successive Interval. Oleh karena 

itu, variabel yang berskala ordinal terlebih dahulu ditransformasikan menjadi data 

yang berskala interval. Adapun Menurut Jonathan dan Herlina (2012:343) langkah 

kerja method of successive interval adalah sebagai berikut: 

a. Perhatikan F (frekuensi) responden (banyaknya responden yang memberikan 

respon yang ada) 

b. Bagi setiap bilangan pada F (frekuensi) oleh n (jumlah sampel), sehingga 

diperoleh Pi = Fi/n 

c. Jumlahkan P (proporsi) secara berurutan untuk setiap responden, sehingga 

keluar proporsi kumulatif (Pki=Op(1-1) +Pi. 

d. Proporsi kumulatif (Pk) dianggap mengikuti distribusi normal baku, sehingga 

kita bisa menemukan nilai Z untuk setiap kategori. 

e. Hitung SV (scala value = nilai skala), dengan rumus : 

 

Nilai-nilai untuk density diperoleh dari tabel ordinal distribusi normal baku. 

LimitLower  Under Area -limit upper under  Area

limitupper at Density  -limit lower at Density 
  SV 
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f. SV (Skala Value) yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah 

menjadi sama dengan satu (=1) 

Transformed SV  

3.4.5 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Teknik yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Tujuan 

digunakan analisis jalur adalah untuk mengetahui pengaruh seperangkat variabel 

X terhadap Y, serta untuk mengetahui pengaruh antara variabel X. Dalam analisis  

jalur ini dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara bersama – sama. Selain 

itu juga, menurut Maman et. al (2011:235) untuk menganalisis pola hubungan 

kausal antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan 

tidak langsung, secara serempak atau mandiri beberapa variabel penyebab 

terhadap sebuah variabel akibat, maka pola yang tepat adalah Model Analisis 

Jalur. 

Adapun formula Path Analysis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Membuat diagram jalur 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Diagram Jalur 

minSVSVY 

ρYX1 Pelatihan X1 

Pengembangan 

Karier X2 

rX1 X2 
Semangat Kerja 

Karyawan  

Y 

Ԑ 

 
ρYԐ 

 

ρYX2 
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2. Menghitung Koefisien Korelasi  

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel X1 

dengan Y, X2 dengan Y, serta X1 dan X2 terhadap Y, analisis korelasi yang 

digunakan adalah Pearson Pro duct Moment (PPM). 

Korelasi PPM digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara 

variabel bebas (Independent) dengan variabel terikat (Dependent). Korelasi 

PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r 

≤ +1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna, r = 0 artinya 

tidak ada korelasi, dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Untuk dapat 

mengetahui koefisien korelasi digunakan hasil output dari program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) yang ditunjukkan oleh tabel 

Correlations. 

Tabel 3.5 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

3. Menghitung Koefisien Jalur Antar Variabel  

Untuk dapat mengetahui koefisien jalur antar varibel digunakan hasil output 

dari program SPSS (Statistical Product and Service Solution) yang 

ditunjukkan oleh tabel coefficients, dinyatakan sebagai Standardized 

Coefficients atau dikenal dengan nilai Beta (β). 
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4. Menghitung Faktor Residu  

Koefisien residu (Ԑ) dihitung berdasarkan output Model Summary pada 

program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Dimana nilai R2 , 

(X1, X2) merupakan nilai R Square pada Model Summary. 

5. Pengaruh langsung maupun tidak langsung  X1 dan X2 terhadap Y 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung 

antara variabel X1 dan X2 terhadap Y, dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.6 

Pengaruh langsung dan tidak langsung X1, X2 Terhadap Y 

 

No Nama Variabel Formulasi 

1 Pelatihan  

 a. Pengaruh langsung X1 Terhadap Y (ρyx1)
2 

 b. Pengaruh Tidak Langsung X1 Terhadap Y 

melalui X2 

(ρyx1)(rx1 x2)( (ρyx2)      + 

 Total Pengaruh X1 Terhadap Y                 (A) 

2 Pengembangan Karier  

 c. Pengaruh langsung X2 Terhadap Y (ρYX2)
2 

 d. Pengaruh Tidak Langsung X2 Terhadap Y 

melalui X1 

(ρYX2)(rX1X2)( (ρYX1) + 

 Pengaruh X2 Total Terhadap Y          (B) 

3 Pengaruh Secara Bersama-sama/Determinasi  (𝒓𝟐))(A+B)                 (C) 

4 Pengaruh Non Determinasi (1-C)                           (D) 

5 Pengaruh Total (C+D)                           1 

 


