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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka penulis mengemukakan 

beberapa landasan yang diambil dari jurnal sebagai acuan didalam penelitian ini 

selanjutnya. 

Tabel 2.1 

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang 
No Judul Variabel Alat 

Analisis 

Hasil 

1 Pengaruh Pelatihan dan 

Kepuasan Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT Bank 

Muamalat Cabang 

Semarang 

Sumber : Yerri Suryoadi 

(2012) 

Variabel Bebasnya: 

-Pelatihan (X1) 

-Kepuasan 

Kompensasi (X2) 

Variabel Terikatnya: 

-Kinerja (Y) 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

ada pengaruh positif dan signifikan 

pelatihan terhadap kinerja karyawan 

di Kantor Bank Muamalat Cabang 

Semarang dan ada pengaruh positif 

dan signifikan kepuasan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan di Kantor 

Bank Muamalat Cabang Semarang. 

2 Pengaruh Pelatihan 

Pegawai Terhadap Prestasi 

Kerja Pegawai Kantor 

Dinas Kebersihan Dan 

Pertamanan Kota malang 

Sumber: Rofiq Ahmad 

(2010) 

Variabel Bebasnya: 

-Metode on the job 

(X1) 

-Metode of the job 

(X2) 

Variabel Terikatnya: 

Prestasi Kerja (Y) 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Menyimpulkan bahwa variabel 

pelatihan yang terdiri atas on the job 

training dan off the job training 

berpengaruh signifikan secara stimultan 

dan parsial terhadap prestasi kerja 

pegawai kantor dinas kebersihan dan 

pertamanan kota malang. 

Sumber : Dari Berbagai Jurnal 

 

 Suryoadi (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelatihan 
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dan Kepuasan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bank Muamalat 

Cabang Semarang”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Pelatihan 

dan Kepuasan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bank Muamalat 

Cabang Semarang. Hasi penelitiannya menunjukan bahwa ada pengaruh positif 

dan signifikan pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Muamalat 

cabang Semarang. 

 Rofiq (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelatihan 

Pegawai Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Kantor Dinas Kebersihan Dan 

Pertamanan Kota Malang”. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui 

menganalisa dan menguji apakah variabel pelatihan pegawai berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap prestasi kerja pegawai. Untuk menganalisa 

dan menguji apakah variabel pelatihan pegawai berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap prestasi kerja pegawai. Untuk menganalisa dan menguji variabel 

pelatihan pegawai manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap prestasi 

kerja pegawai. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel pelatihan yang 

terdiri atas on the job training dan off the job training berpengaruh signifikan 

secara stimultan dan parsial terhadap prestasi kerja pegawai kantor dinas 

kebersihan dan pertamanan kota malang. 

 Berdasarkan penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa persamaan 

peneliti terdahulu dengan sekarang adalah variabel yang diteliti yaitu pelatihan 

dan kinerja, sedangkan perbedaanya dari kedua peneliti tersebut adalah dari 

variabel pelatihannya dan objek yang diteliti serta alat analisis yang digunakan 

yaitu Regresi Linier Sederhana. 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Pelatihan  

 Dessler (2006), pengertian pelatihan adalah proses mengajar keterampilan 

yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Pelatihan mengacu 

pada metode yang digunakan untuk memberikan karyawan baru atau yang ada 

saat ini dengan keterampilan yang mereka butuhkan saat ini dengan keterampilan 

yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan. 

 Sedangkan menurut Simanjuntak (2005) mendefinisikan pelatihan 

merupakan bagian dari investasi SDM (human investment) untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan kerja, dan dengan demikian meningkatkan kinerja 

pegawai. Pelatihan biasanya dilakukan dengan kurikulum yang disesuaikan 

dengan kebutuhan jabatan, diberikan dalam waktu yang relatif pendek, untuk 

membekali seseorang dengan keterampilan kerja. 

 Mathis (2002), Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang 

mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh 

karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat 

dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan 

para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta 

keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada 

batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan 

pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada 

individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya 

saat ini maupun di masa mendatang.  
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 Dari definisi diatas disimpulkan bahwa pelatihan merupakan salah satu 

usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam lingkungan 

perusahaan. Karyawan baik yang baru ataupun yang sudah lama bekerja perlu 

mengikuti pelatihan karena daya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat 

perubahan lingkungan kerja, strategi dan lain sebagainya. 

2. Tujuan Pelatihan dan Manfaat Pelatihan 

a) Tujuan Pelatihan 

Tujuan umum pelatihan sebagai berikut : (1) untuk mengembangkan 

keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan 

lebih efektif, (2) untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan 

dapat diselesaikan secara rasional, dan (3) untuk mengembangkan sikap, 

sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai 

dan dengan manajemen (pimpinan). 

Sedangkan komponen-komponen pelatihan sebagaimana dijelaskan oleh 

Mangkunegara (2009) terdiri dari : 

1. Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat 

di ukur 

2. Para pelatih (trainer) harus ahlinya yang berkualitas memadai 

(profesional) 

3. Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan 

yang hendak di capai 

4. Metode pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan pegawai yang menjadi peserta. 
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5. Peserta pelatihan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan 

yang ditentukan. 

Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat 

bermanfaat dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau 

langkah-langkah yang sistematik. Secara umum ada tiga tahap pada 

pelatihan yaitu tahap penilaian kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan 

tahap evaluasi. Atau dengan istilah lain ada fase perencanaan pelatihan, 

fase pelaksanaan pelatihan dan fase pasca pelatihan. 

Mangkunegara (2009) menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam 

pelatihan dan pengembangan meliputi : (1) mengidentifikasi kebutuhan 

pelatihan (2) menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan; (3) menetapkan 

kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya; (4) menetapkan metode 

pelatihan; (5) mengadakan percobaan (try out) dan revisi; dan (6) 

mengimplementasikan dan mengevaluasi. 

b) Manfaat Pelatihan 

 Beberapa manfaat nyata dari program pelatihan adalah (Simamora, 

 2004): 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. 

2. Mengurangi waktu pembelajaran yang diperlukan karyawan untuk 

mencapai standar kerja yang dapat diterima. 

3. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih 

menguntungkan. 

4. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 
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5. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja.  

6. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi. 

  Menurut Manullang (2004), menyatakan manfaat pelatihan dapat 

 menambah pengetahuan, menambah kemampuan dan merubah sikap. 

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan dan manfaat 

pelatihan adalah untuk dapat memperbaiki efektifitas kerja dalam 

mencapai suatu tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi 

dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang professional dalam 

menjalankan tugas, tanggung jawab dalam bidang masing-masing. 

3. Macam Pelatihan 

Menurut Purwono (2001), macam pelatihan dapat digolongkan ke dalam 4 

(empat) macam golongan yaitu: 

a) Pendidikan Dasar  

Merupakan pendidikan yang diisyaratkan sebelum seorang tenaga kerja 

masuk bekerja atau sebelum dimasukan dalam roda personalia dari 

sesuatu bentuk usaha. Pendidikan ini kecuali terdiri dari pendidikan pada 

sekolah-sekolah umum. 

b) Pendidikan Formal  

Biasanya dinamakan kursus aplikasi. Diadakan secara periodik diantara 

petugas-petugas tertentu dengan tujuan agar para tenaga kerja dapat 

tambahan dan selalu mengikuti perkembangan dari segala sesuatu dalam 

lingkungan pekerjaannya. 
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c) Pendidikan Penyegar  

Mempunyai tujuan menyegarkan kembali pengertian-pengertian dan 

pengetahuan-pengetahuan yang telah silam dan ada hubungan dan 

sangkut pautnya dengan pelaksanaan tugas. Refreshing course ini dapat 

berupa ceramah-ceramah. 

d) Latihan dalam perusahaan 

Lebih dikenal dengan sebutan TWI (Training Within Indrusty). 

Merupakan latihan yang meliputi: 

1. Latihan instruksi kerja yang melatih cara-cara yang tepat untuk 

memberikan instruksi baik tenaga baru, maupun tenaga lama dalam 

menghadapi tugas-tugas baru. 

2. Latihan cara kerja, yang melatih cara-cara kerja yang tepat dan 

menyempurnakan cara kerja. 

3. Latihan lingkungan kerja, yang melatih cara-cara hubungan kerja, 

sehingga terciptanya perpaduan kerja. 

4. Latihan ketrampilan, untuk melatih ketrampilan fisik tenaga-tenaga 

pelaksana seperti tukang las, tukang bubut, tukang kayu dan 

sebagainya. 

4. Metode-metode Pelatihan 

 Menurut Sumarni dan Soeprihanto (2000), ada dua metode latihan, yaitu: 

a. Metode praktis (on the job training) 

Teknik-teknik on the job training merupakan metode latihan yang 

paling banyak digunakan. Latihan dengan menggunakan metode ini 
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dilakukan di tempat kerja. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru 

dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. 

Metode latihan ini sangat ekonomis, karena tidak perlu membiayai 

para trainers dan trainee, tidak perlu menyediakan peralatan dan 

ruang khusus. Ada beberapa metode pelatihan on the job training, 

yaitu: 

1. Pembekalan (Coaching) 

 Coaching adalah bentuk pelatihan dan pengembangan yang 

dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas 

melakukan pekerjaan secara informal dan biasanya tidak terencana, 

misalnya bagaimana melakukan pekerjaan, bagaimana 

memecahkan masalah. 

2. Rotasi Jabatan ( job rotation) 

 Job rotation adalah program yang direncanakan secara formal 

dengan cara menugaskan karyawan pada beberapa pekerjaan yang 

berbeda dana dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk 

menambah pengetahuan mengenai pekerjaan dalam organisasi. 

3. Latihan Instruksi Jabatan ( Job Instruction Training) 

 Job instruction training adalah pelatihan dimana ditentukan 

seseorang bertinadak sebagai pelatih untuk menginstruksikan 

bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. 
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4. Magang (Appreintenceship). 

 Apprenticeship adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara 

pelajaran di kelas dengan praktek di lapangan, yaitu setelah 

sejumlah teori diberikan kepada peserta, peserta dibawa praktek ke 

lapangan. 

5. Penugasan Sementara. 

 Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota 

panitia tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan. 

Karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan 

masalah-masalah organisasional yang nyata. 

b. Teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi (off 

the job traning). 

Pendidikan atau pelatihan dengan menggunakan metode ini berarti 

karyawan sebagai peserta diklat ke luar sementara dari kegiatan atau 

pekerjaannya. Kemudian mengikuti pendidikan atau pelatihan, dengan 

menggunakan teknik-teknik belajar mengajar seperti lazimnya. Pada 

umunya metode ini mempunyai dua macam teknik, yaitu: 

1. Teknik Presentasi Informasi  

Yang dimaksud dengan teknik ini adalah menyajikan informasi, 

yang tujuannya mengintroduksikan pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan baru kepada para peserta. Harapan akhir dari proses 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan peserta diadopsi oleh peserta 

diklat di dalam pekerjaannnya nanti. 
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2. Teknik Simulasi. 

Simulasi adalah suatu penentuan karakteristik atau perilaku 

tertentu dari dunia riil sedemikian rupa, para peserta dapat 

merealisasikan seperti keadaan sebenarnya. 

 

5. Pengertian Kinerja 

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. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang dan 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara 2009).  

Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003), kinerja seseorang merupakan 

kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil 

kerjanya. Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003) 

menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari 

fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu 

tertentu. 

Rivai dan Basri (2005) pengertian kinerja adalah kesediaan seseorang atau 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/
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kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya 

sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. 

Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat diatas, kinerja 

merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar 

yang telah ditentukan. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai oleh seseorang, baik 

kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab 

yang dberikan kepadanya. 

Rivai dan Basri (2005) kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu: 

1. Kemampuan 

2. Keinginan 

3. Lingkungan 

Rivai dan Basri (2005) juga menyebutkan empat aspek kinerja: 

1. Kemampuan 

2. Penerimaan tujuan perusahaan 

3. Tingkat tujuan yang dicapai 

4. Interaksi antara tujuan dan kemampuan para karyawan dalam 

perusahaan 

Kemudian Tujuan kinerja menurut Rivai dan Basri (2005): 

1. Kemahiran dari kemampuan tugas baru diperuntukan untuk perbaikan 

hasil kinerja dan kegiatannya. 

2. Kemahiran dari pengetahuan baru dimana akan membantu karyawan 

dengan pemecahan masalah yang kompleks atas aktivitas membuat 

keputusan pada tugas. 



23 

 

3. Kemahiran atau perbaikan pada sikap terhadap teman kerjanya dengan 

satu aktivitas kinerja.  

4. Target aktivitas perbaikan kinerja. 

5. Perbaikan dalam kualitas atau produksi. 

6. Perbaikan dalam waktu atau pengiriman. 

 

6. Pengukuran Kinerja 

Menurut Dharma (2003) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan: 

a. Kuantitas waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu jumlah waktu 

yang harus diselesaikan karyawan dalam mengerjakan tugasnya. 

b. Kualitas pekerjaan yang dicapai dalam mengerjakan tugas yaitu 

mutu yang dihasilkan (baik tidaknya) hasil dari pekerjaan itu. 

c. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas yaitu kesanggupan 

karyawan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.  

 

7. Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai 

Program pelatihan yang berhasil adalah program pelatihan yang disusun 

secara cermat dan sesuai rencana berdasarkan pada metode-metode ilmiah serta 

berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan oleh instansi yang bersangkutan 

untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam upaya pengembangan 

formal yang teraplikasi dalam bentuk program pelatihan ini dilaksanakan oleh 

setiap perusahaan atau instansi mengacu pada peningkatan teknis, teoritis, 

konseptual dan moral pegawai agar mampu menciptakan prestasi kerja yang baik 
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dan mencapai hasil yang optimal. 

Program pelatihan juga merupakan salah satu metode pengembangan yang 

paling efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya 

manusia, hal ini berarti semakin menyadari bahwa perusahaan atau instansi tidak 

dapat lepas dari lingkungannya yang selalu berubah setiap saat, sehingga untuk 

mempertahankan organisasi yaitu dengan cara meningkatkan kinerja pegawai. 

Pengaruh program pelatihan terhadap kinerja pegawai menurut Chusway 

(1997), bahwa program pelatihan adalah suatu proses terencana untuk mengubah 

sikap, pengetahuan atau tingkah laku keahlian melalui pengalaman, untuk 

mencapai kinerja yang efektif dalam kegiatan atau sejumlah kegiatan. 

Teori ini diperkuat oleh pernyataan Leonardi (2005) sebagai kajian 

penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa pelatihan memang merupakan salah 

satu solusi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan 

produktivitas perusahaan, serta memastikan bahwa penurunan kinerja atau pun 

masalah yang ada adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan, 

keterampilan dan sikap-sikap kerja, bukan oleh  alasan-alasan lain yang tidak bisa 

diselesaikan melalui pelatihan. 

Dengan demikian jelas bahwa program pelatihan memiliki pengaruh dalam 

meningkatkan kinerja pegawai, oleh karena itu dengan adanya program pelatihan 

diharapkan dapat menanggulangi penurunan kinerja pegawai yang diakibatkan 

oleh kekurang mampuan dalam memahami terhadap peralihan teknologi serta 

perubahan pengetahuan yang semakin ketat. 

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli diatas, maka penulis dapat 
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menyimpulkan bahwa memiliki keterkaitan hubungan yang erat antara program 

pelatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini, menunjukkan bahwa 

apabila semakin baik dan sesuai rencana serta tujuan yang telah ditetapkan 

program pelatihan yang dilaksanakan kepada para pegawai, maka akan 

meningkatkan mutu kinerja pegawai. Karena dengan program pelatihan tersebut 

para pegawai memperoleh pengetahuan dan keahlian, dan ini merupakan bentuk 

kontribusi bagi pegawai terhadap instansi dan begitu pula sebaliknya. 

 

C. Kerangka pemikiran 

Menurut Sekaran dalam widayat (2004) kerangka berpikir atau sering   

disebut sebagai kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi 

kerangka pemikiran bertujuan untuk menjelaskan secara teoris pertautan antar 

variabel yang akan diteliti dan selanjutnya akan dapat digunakan untuk 

merumuskan hipotesis. 

Hubungan pelatihan dengan kinerja menurut Leonardi (2005), yang 

menyatakan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan, 

serta memastikan bahwa penurunan kinerja atau pun masalah yang ada adalah 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap kerja, 

bukan oleh  alasan-alasan lain yang tidak bisa diselesaikan melalui pelatihan. 

Indikator dari varibel pelatihan (X) yang digunakan peneliti yaitu menurut 

teori Mangkunegara (2009), komponen-komponen pelatihan yaitu materi yang 
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dimana harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, metode harus 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan pada peserta pelatihan, instruktur harus 

yang berkualitas dan professional, dan peserta harus memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

Indikator dari variabel kinerja (Y) yang digunakan peneliti yaitu menurut 

teori Dharma (2003), tentang pengukuran kinerja yang dilakukan meliputi 

kuantitas kerja yang melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau 

pelaksanaan kegiatan, kualitas kerja yaitu seberapa baik penyelesaiannya, 

ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.  

Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan diatas maka dapat disusun 

kerangka pemikiran seperti gambar dibawah ini: 

Gambar 2.1 

Pelatihan dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari penelititan yang akan 

dilakukan, yang perlu diuji serta dibuktikan melalui penelitian. Dikatakan 

sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

Pelatihan (X) 

 Materi Pelatihan (X1) 

 Metode Pelatihan (X2) 

 Instruktur Pelatihan 

(X3) 

 Peserta Pelatihan (X4) 
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Kinerja (Y) 

 Kuantitas Kerja (Y1) 

 Kualitas Kerja (Y2) 

 Ketepatan Waktu (Y3) 
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pengumpulan data. Dengan kata lain, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban 

teoritis terhadapan rumusan masalah penelititan, belum jawaban. (Sugiyono, 

2004) 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan di dukung oleh 

kerangka pemikiran, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : Adanya pengaruh antara pelatihan terhadap kinerja karyawan 

Ha : Tidak ada pengaruh antara pelatihan terhadap kinerja karyawan 


