
32 JAMR 

PENGARUH PENERAPAN PRAKTEK SUMBERDAYA MANUSIA PADA KINERJA 
KARYAWAN DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BATAM  

 
Yuswardi 

Program Studi S-1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi 

Universitas Internasional Batam 

 
ABSTRACT 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja karyawan melalui praktek-praktek 
sumberdaya manusia (rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, 
penilaian kinerja dan promosi) terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel 
intervening pada perusahaan manufakturing di kawasan industri Muka Kuning (Batamindo).   
Industri manufaktur di Batam merupakan bidang usaha yang sangat penting karena memberikan 
sumbangan devisa terbesar untuk Kepulauan Riau. Pertumbuhan industri manufaktur di Batam 
setiap tahun mengalami peningkatan terbukti semakin meningkat jumlah PMA yang 
menanamkan investasinya di bidang ini. Kawasan industri Muka Kuning merupakan kawasan 
yang memiliki jumlah perusahaan asing terbanyak dibanding kawasan industri lain. Selain itu 
kawasan ini juga memiliki jumlah karyawan terbanyak. Oleh karena itu perlunya departemen 
sumberdaya manusia mengelola dan meningkatkan kualitas karyawannya agar memiliki 
keterampilan dan kemampuan kerja yang baik, sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan sendiri di perusahaan. Peran departemen sumberdaya manusia sangat penting  untuk 
diperhatikan. Selama ini belum semua peran depertemen bersifat strategis tetapi masih 
tradisional, dimana kegiatan masih banyak yang rutin. Di era glabalisasi dan persaingan yang 
semakin tajam, departemen sumberdaya manusia harus menjadi tempat yang bisa membantu 
perusahaan dalam mencetak karyawan yang berbakat dan menciptakan keunggulan kompetitif 
bagi perusahaan. 
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PENDAHULUAN 
 

Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 pemerintah Indonesia 
mendorong berbagai percepatan di semua sektor terutama peningkatan kualitas sumberdaya 
manusia yang menjadi pokok permasalahan di dunia kerja.  Rendahnya kualitas sumberdaya 
manusia Indonesia dibanding negara tetangga di Asia Tenggara berpengaruh terhadap 
terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia.    

Kesiapan MEA di Batam yang telah dilakukan pemerintah dengan melakukan promosi ke 
berbagai Negara untuk peningkatan jumlah investasi dan peningkatan pembangunan 
sumberdaya manusia.  Berdasarkan data dari BPS Kep. Riau (2014) tentang Indeks 
pembangunan manusia di Indonesia, pada tahun 2013 indeks Kepulauan Riau sebesar 76,56 
lebih kecil dari DKI Jakarta yaitu sebesar 78,59. Meskipun demikian berdasarkan data indeks per 
kabupaten di Kepulauan Riau, posisi kabupaten Batam menunjukkan urutan pertama dalam 
pembangunan manusia yaitu sebesar 78,73. Pada tahun 2014 IPM Batam diprediksi akan 
mengalami kenaikan sebanyak 78,97.   

Pertumbuhan Industri Manufaktur di Provinsi Kepulauan Riau Triwulan III 2014 mengalami 
pertumbuhan, produksi pada Triwulan III 2014 naik sebesar  12,87% dibandingkan Triwulan 
2014. Ditinjau dari tahun ke tahun, pada triwulan III 2014 terjadi kenaikan produksi sebesar 6,81% 
di banding Triwulan III 2013. Pertumbuhan produksi pada Triwulan III ini disebabkan oleh naiknya 
produksi beberapa subsektor industri pada Produksi Industri Komputer, Barang Elektronik dan 
Optik naik sebesar 10,38% dan Produksi Industri Peralatan Listrik naik sebesar 19,14%  (BPS 
Kep Riau, 2014). 
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Tabel 1 

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur 2 digit Triwulan III 2014 Provinsi Kepulauan Riau 

Sumber: BPS Kep Riau (2014) 

 
Selain data pertumbuhan industri, jumlah tenaga kerja di sektor tersebut menempati posisi 

pertama. Dibawah ini adalah data jumlah ketenagakerjaan berdasarkan jenis usaha pada tahun 
2013 (Dinas Tenaga Kerja Batam, 2014). Berdasarkan data tersebut diketahui industri  
merupakan sektor yang memiliki jumlah tenaga kerja terbesar  yaitu sebanyak 192,917 orang 
karyawan dengan jumlah perusahaannya sebanyak  1,959.  

Pertumbuhan ekonomi di Batam sebagian besar di dukung oleh pengembangan investasi 
di bidang industri dari berbagai sektor antara lain industri, perdagangan, alih kapal dan 
pariwisata. Kepulauan Riau ditargetkan mampu menyerap 32.965 pekerja di sektor industri pada 
tahun 2016 (http://www.bpbatam.go.id/). Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menarik 
investor baru untuk masuk dan memperluas investasinya ke wilayah Batam pada tahun 2016 
dengan cara melakukan promosi ke Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, 
Singapura, India dan Malaysia. Saat ini jumlah perusahaan yang terdaftar pada tahun 2014 
sebanyak 5.700 perusahaan dimana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 
5.608 perusahaan. Peningkatan jumlah perusahaan tersebut terdapat di sektor industri dimana 
memiliki jumlah pekerja  sebesar 55,56%. Tahun 2016 pemerintah menargetkan jumlah PMA 
hingga $ 699 juta US dolar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4500 orang.  Investasi tersebut 
di fokuskan pada bidang informasi dan teknologi, green industry, logistik, transhipment, galangan 
kapal perminyakan, perdagangan, dan pariwisata. Berdasarkan data dari BP Batam, investasi di 
Batam sepanjang 2014 terdapat kenaikan terutama PMA sebanyak 35 perusahaan untuk 
industry/manufaktur. Pendaftaran untuk perluasan PMA sebanyak 15 perusahaan serta usaha 
yang telah mendapatkan ijin usaha tetap sebanyak 17 (http://bpbatam.batamtoday.com/). 

Departemen sumberdaya manusia merupakan salah satu departemen yang berperan 
penting dalam pengelolaan karyawan di perusahaan. Sumberdaya manusia masih kurang 
diperhatikan kualitasnya sehingga mutunya masih dibawah standard yang diharapkan 
perusahaan. Departemen ini seharusnya didukung keberadaanya di perusahaan sebagai pusat 
segala aktifitas pengembangan dan pengelolaan karyawan dan memiliki posisi strategis. Saat ini 
peran departemen sumber daya manusia masih bersifat tradisional dan terbatas pada aktifitas 
harian yang bersifat rutin dan administrasi seperti menangani payroll untuk karyawan dan 
menyelenggarakan proses rekrutmen karyawan.  Apabila hal ini masih terus berlanjut maka 
industri di Batam dalam menyambut MEA tahun 2015 akan banyak mengalami kendala karena 
kurangnya upaya dalam industri untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia      

 
Permasalahan Penelitian 

Sumberdaya manusia merupakan hal penting dalam organisasi selain produk yang 
dihasilkan. Pengelolaan sumberdaya manusia tidak mudah dilakukan karena obyeknya adalah 
karyawan di perusahaan dimana berbagai karakter dan kepribadian yang berbeda-beda. Saat ini 
dalam menghadapi MEA pada tahun 2015, peran departemen sumberdaya manusia harus lebih 

No Jenis Industri 

Pertumbuhan (%) 

q-to-q y-to-y 

Triwulan II Triwulan III Triwulan II Triwulan III 

(1) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Industri Karet -10,03 -9,09 -2,95 -12,06 

2 Industri Komputer 13,63 10,38 -2,45 3,38 

3 
Industri Peralatan 
Listrik 

9,21 19,14 -3,47 13,28 

   IBS 2,66 12,87 -2,56 6,81 

http://www.bpbatam.go.id/
http://bpbatam.batamtoday.com/
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ditingkatkan perannya bersifat strategis dengan aktifitasnya ditujukan untuk kinerja karyawan 
yang maksimal. Praktek-praktek sumberdaya manusia yang selama ini dilakukan departemen 
perlu diperbaiki dan ditinjau ulang keberadaannya sehingga kualitas karyawannya lebih baik dan 
bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.  Penelitian ini hanya dibatasi pada karyawan pada 
kawasan industri Muka Kuning (Batamindo) di Batam dimana area ini memiliki jumlah 
perusahaan PMA dan karyawan  terbanyak.  Oleh karena itu permasalahan penelitian ini adalah: 
apakah seleksi dan rekrutmen, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, promosi dan motivasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
Kota Batam sebagai daerah industri memberi kontribusi besar terhadap kemajuan 

ekonomi propinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Magnet pertumbuhan juga dipengaruhi 
dorongan dan aktivitas ekonomi Singapura sebagai salah satu pusat bisnis, industri, dan 
keuangan yang penting di Asia Tenggara. Kondisi ini terlihat dari struktur perdagangan luar 
negeri dimana lebih dari 60% barang ekspor ditujukan ke Singapura, dan impor yang masuk dari 
Singapura mencapai 80% (Bank Indonesia Batam, 2012) 

Berdasarkan data BPS kota Batam, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap 
perekonomian kota Batam pada tahun 2012 mencapai 62,45%. Sebagian besar perusahaan 
yang bergerak di sektor manufaktur berada di dalam Kawasan Industri, dimana hingga saat ini 
terdapat 26 Kawasan Industri yang masih aktif di kota Batam dengan jumlah perusahaan 
mencapai 455 perusahaan menengah dan besar (BP Batam, 2012). Industri manufaktur 
berkembang pesat di Batam, banyak industri manufaktur yang dibangun di kawasan industri 
Batamindo yang merupakan kawasan industri pertama dan terbesar di Batam. Kawasan industri 
ini mempunyai luas lebih dari 300 hektar, dan sekitar 200 hektar yang di bangun. Jumlah 
perusahaan sebanyak 69 perusahaan pada Desember 2014 yang hampir semuanya merupakan 
perusahaan manufacturing atau perakitan.  

 
Kinerja Karyawan 

 Kinerja karyawan adalah produktifitas karyawan dan output yang menggambarkan 
perkembangan karyawan (Hameed & Waheed, 2011). Kinerja karyawan pada ahirnya akan 
berpengaruh pada organizational effectiveness, yakni keseluruhan dari tujuan organisasi 
(Milkovich et al, 2014). Menurut Al Qudah et al., (2014), kinerja karyawan merupakan faktor 

terbesar yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kinerja karyawan merupakan penggunaan 
pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan misi yang 
ditetapkan seorang manajer dengan efektif dan efisien. Hal terpenting dari kinerja karyawan 
adalah biaya dapat diperhitungkan, kualitas dan kuantitas pekerjaan dapat dihitung, membantu 
perusahaan untuk tetap hidup dan lebih baik, dapat memperkirakan dan mencapai hasil yang 
diinginkan, dan keputusan yang tepat. 
 Sedangkan menurut Elnaga dan Imran (2013) kinerja karyawan adalah segala sesuatu 
yang berhubungan dengan kinerja karyawan pada sebuah institusi, perusahhan maupun 
organisasi. Kinerja karyawan sangat penting bagi perusahaan dalam melakukan usahanya.  
Motivasi 

 Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara 
perilaku manusia. Motivasi ini merupakan subjek yang penting bagi manajer, karena manajer 
harus bekerja dengan dan melalui orang lain. Manajer perlu memahami orang-orang yang 
berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan 
organisasi Zameer et al. (2014). Seseorang yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya 
minimum dalam hal bekerja. Motivasi adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak 
dengan cara tertentu.  
Rekrutmen dan seleksi 

 Rekrutmen merupakan proses pengidentifikasian dan penarikan peminat untuk melamar 
pekerjaan pada suatu perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan 
tersebut. Seleksi adalah kegiatan suatu perusahaan untuk dapat memilih karyawan yang paling 
tepat dalam jumlah yang tepat pula dari calon-calon yang dapat ditariknya (Dessler, 2013).   
Kompensasi 

Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima  karyawan  atas hasil kerja karyawan 
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tersebut (Dessler, 2013). Kompensasi yang diberikan mengacu pada performa kerja karyawan. 
Ada tiga jenis kompensasi, yaitu direct financial compensation (upah, gaji, insentif, komisi dan 
bonus), indirect financial compensation (asuransi jiwa, liburan, cuti) dan non-financial 
compensation, yaitu kepuasan dan kenyamanan yang  didapat  oleh karyawan selama bekerja. 
Pelatihan dan Pengembangan 

 Dessler (2013) mendefenisikan pelatihan sebagai proses mengajarkan karyawan baru 
atau karyawan yang ada, ketrampilan dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan yang 
sekarang, sedangkan pengembangan memiliki arti sebagai proses pendidikan jangka panjang 
yang  menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mempelajari pengetahuan 
konseptual dan teoritik untuk tujuan umum jangka panjang. 
Penilaian Kinerja 

 Dessler (2013) mendefenisikan penilaian kinerja sebagai proses evaluasi kinerja 
karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya.  
Promosi 

 Promosi adalah perpindahan seorang pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain yang 
lebih tinggi baik dari segi penghasilan, fungsi dan tugas, tanggung jawab, persyaratan jabatan 
atau level organisasi. promosi bisa dilakukan pada arah vertikal ataupun diagonal (Dessler, 
2013).  

Menurut Dessler (2013) tujuan dari promosi  jabatan adalah adanya peningkatan dari 

ketetapan perusahaan dalam mencapai sasaran melalui pelaksanaan promosi jabatan dimana 
pegawai memperoleh kepuasan kerja sehingga memungkinkan seorang pegawai untuk 
memberikan hasil kerja yang terbaik kepada perusahaan.  
Pendukung Hipotesis Penelitian 

Rekrutmen dan seleksi bertanggung jawab untuk memilih orang yang tepat dengan 
kualifikasi yang dibutuhkan pada sebuah posisi yang kosong, ketika karyawan yang dipilih tepat, 
maka karyawan akan merasa puas dan termotivasi dengan pekerjaan dan meningkatkan 
motivasi untuk berprestasi (Daft, 2006). Beberapa penelitian sebelumnya dari Torrington et al., 
(2008) dan Daft (2006) mennyatakan bahwa proses rekrutmen dan seleksi berhubungan positif 
dengan motivasi kerja dari karyawan.  
H1: Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara rekrutmen dan seleksi terhadap motivasi    

kerja. 
H2: Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kompensasi terhadap motivasi 
H3: Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara pelatihan dan  pengembangan terhadap 

motivasi 
H4: Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara penilaian kinerja terhadap motivasi 
H5: Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara promosi terhadap  motivasi 
H6: Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara praktek - praktek sumber daya manusia 

terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel intervening. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian adalah identifikasi masalah, mencari data 
jumlah perusahaan manufaktur di Batam, membuat landasan teori, melakukan survey ke 
lapangan, menyebarkan kuesioner dan analisis data.  Lokasi penelitian ini adalah kawasan 
industri manufaktur Batamindo di Muka Kuning Batam. Kawasan Industri Batamindo merupakan 
kawasan terbesar di pulau Batam dengan jumlah 76 perusahaan. (BP Batam, 2014). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan dari perusahaan manufaktur di Muka 
Kuning kota Batam sebanyak 45.600 karyawan (Tunas Karya Indoswasta, 2015). Sampel dari 
penelitian ini adalah karyawan dari 4  perusahaan manufaktur di Batamindo Muka Kuning yang 
memiliki karyawan terbesar: PT. Japan Medical Supply (JMS)  Batam, PT. Epson Batam dan PT. 
Shimano Batam dan PT. Foster Electric Indonesia. Metode pemilihan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling atau judgement sampling, yaitu metode pemilihan sampel secara 
tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang 
bersifat terbatas karena dibatasi pada elemen-elemen populasi yang dipilih sebagai sampel 
(Indriantoro & Supomo, 2012). 

Penentuan jumlah sampel didasarkan oleh Tabel Morgan. Berdasarkan jumlah populasi 
penelitian sebanyak 45.600 karyawan maka minimal sampel yang diteliti adalah 381 karyawan. 
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Total perusahaan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah empat. Untuk menghindari data 
yang outlier maka kuesioner yang disebarkan sebanyak 400 buah. Jadi masing-masing 
perusahaan akan disebarkan sebanyak 100 buah. Pada penelitian ini kriterianya adalah 
karyawan tetap dari empat perusahaan manufaktur dengan jumlah karyawan terbanyak dengan 
masa kerja minimal 2 tahun. Berikut adalah daftar sampel penelitian: 
 

Tabel 2 

Daftar Sampel Penelitian 

No Nama PT Batamindo Jumlah 
Karyawan 

Sampel  

1 PT. Japan Medical Supply (JMS) Batam 3.621 100 

2 PT. Epson Batam 3.600 100 

3 PT. Shimano Batam 2.650 100 

4 PT. Foster Electric Indonesia 2.318 100 

 Total 12.189 400 

Sumber : Tunas Karya Indoswasta, (2015) 

 
 Total pertanyaan dalam penelitian ini adalah 41 pertanyaan dengan skala yang 
digunakan adalah skala Likert 5 poin (1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = ragu-ragu, 4 
= setuju, 5 = sangat setuju). Berikut perincian:  
 
Model Penelitian  

 Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu maka penulis membuat model penelitian ini 
sebagai berikut:  

 
Gambar 1: Model Penelitian 
Sumber:Al Qudah et al., (2014). 
 
Rancangan Penelitian 

Bila ditinjau dari segi tujuannya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian dasar. 
Penelitian dasar yang bertujuan untuk mengembangkan teori, dimana penelitian ini digunakan 
hanya untuk melakukan penelitian dilingkungan akademik (Indriantoro & Supomo, 2012). Bila 
ditinjau dari segi karakteristik permasalahan maka penelitian ini merupakan penelitian kausal 
komparatif (Causal-Comparative Research), penelitian kausal komparatif adalah tipe penelitian 
dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti 
yaitu rekrutmen dan seleksi, kompensasi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, 
promosi terhadap kinerja karyawan.  

 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode secara personal 
(Personally Administered Questionnaires)  dengan membagikan kuesioner secara langsung 
kepada responden dengan memberikan penjelasan sepenuhnya jika diperlukan. Sumber data 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer yang 
diperoleh oleh penulis adalah dari objek penelitian secara langsung diperoleh dengan cara 
memberikan kuesioner kepada responden dan mengumpulkannya kembali (Indriantoro dan 
Supomo, 2012).  

 
Analisis Data 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda karena 
untuk melihat pengaruh antar variabel praktek-praktek sumberdaya manusia terhadap kinerja 
karyawan dengan motivasi sebagai variabel mediasi. Beberapa uji yang digunakan yaitu 
(Ghozali, 2011): 1) Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis demografi responden 
penelitian yaitu jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, dan penghasilan. 2) Uji Kualitas data, 
terdiri dari uji reliabilitas dan uji validitas. 3) Uji outlier, digunakan untuk menguji data yang 
digunakan apakah terdapat penyimpangan. 4) Uji Asumsi klasik, digunakan sebagai syarat 
analisis regresi berganda. Terdiri dari uji normalitas, multikol, dan heterokedastisitas. 5) Uji 
Hipotesis, untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. 
Beberapa  uji yang dinilai yaitu uji F, uji t dan uji koefisien determinasi. 

 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan sebanyak 400 kuesioner dan yang kembali 
sebanyak 392 selanjutnya diolah dengan menggunakan SPSS, maka berikut adalah hasil 
deskripsi berdasarkan jenis kelamin dari responden, terdiri dari 179 orang responden laki-laki 
atau 45,7% dan responden perempuan sebanyak 213 responden atau 54,3%. Selanjutnya 
deskripsi berdasarkan usia, terdapat 149 responden yang berusia antara 18 - 25 tahun, 
sebanyak 101 responden berusia antara 26 - 30 tahun, 83 responden berusia antara 31 - 39 
tahun dan 59 responden yang berusia diatas 39 tahun.  

Berdasarkan tingkat pendidikan, ada 213 responden yang berpendidikan SMA/SMK, 95 
responden berpendidikan Diploma, sebanyak 73 responden yang berpendidikan Sarjana dan 
ada 11 responden berpendidikan lainnya seperti dibawah SMA atau Pascasarjana. 
Berdasarkan lama kerja terdapat 162 orang responden dengan masa kerja 0-3 tahun, 151 
responden sudah bekerja selama 4-6 tahun, dan 79 responden dengan masa kerja diatas 6 
tahun. Berdasarkan jumlah penghasilan perbulan diketahui bahwa sebanyak 95 responden 
berpenghasilan diantara Rp 3 – 4,5 juta perbulan, 240 responden berpenghasilan Rp 4,5 – 6 
juta perbulan, dan sebanyak 57 responden berpenghasilan > Rp 6 juta perbulan.  

 
Hasil Uji Kuantitatif 
Hasil Uji Outlier 

            Berdasarkan hasil pengujian terhadap 392 responden, tidak terdapat nilai z-score yang 
lebih besar dari 3 ataupun lebih kecil dari -3. Sehingga semua responden diikutsertakan untuk 
tahapan selanjutnya karena dianggap wajar dalam memberikan respon terhadap kuesioner 
yang disebarkan. Nilai z-score yang lebih besar dari 3,0 atau lebih kecil dari -3,0 akan dianggap 
menyimpang dari rata-rata dan akan divalidasi untuk tidak dianalisa lebih lanjut. 

 
Kualitas Data 
Hasil Uji Validitas  

Uji validitas dilakukan terhadap 41 pertanyaan dari variabel rekrutmen dan seleksi, 
kompensasi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, promosi, motivasi dan kinerja 
karyawan. Dari hasil uji validitas ini semua pertanyaan valid, sehingga semua pertanyaan diikut 
sertakan dalam proses pengolahan data selanjutnya. Uji akan dinyatakan valid jika mempunyai 
nilai factor loading diatas 0,6 (Ghozali, 2011).  
Hasil Uji Reliabilitas  

Setelah melakukan uji reliabilitas, diperoleh data bahwa nilai Cronbach alpha 
menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji melebihi nilai batas konsistensi 0,6 (Ghozali, 
2011) sehingga semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 
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Tabel 3 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel                                         Alpha                              Keterangan 

Rekrutmen dan Seleksi  0,741             reliabel 
Kompensasi   0,726             reliabel  
Pelatihan dan Pengembangan 0,730      reliabel 
Penilaian Kinerja   0,655      reliabel 
Promosi    0,770      reliabel 
Motivasi    0,722      reliabel  
Kinerja Karyawan   0,759      reliabel 

Sumber : Data primer diolah (2016)      
                                                                                   

Uji Asumsi Klasik 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas terhadap variabel bebas tidak ditemukan nilai yang 
menunjukkan nilai tolerance di bawah 0,10, yang artinya tidak ada korelasi antar variabel 
bebas. Hasil pengujian menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 
0,1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas 
dalam regresi.  

Tabel 4 

Hasil Uji Multikolinearitas  

Variabel 

Collinearity 
Statistics Kesimpulan 

Tolerance VIF 

Rekrutmen dan Seleksi 0,441 2,267 Tidak terjadi multikolinearitas 

Kompensasi 0,432 2,312 Tidak terjadi multikolinearitas 

Pelatihan dan Pengembangan 0,642 1,558 Tidak terjadi multikolinearitas 

Penilaian Kinerja 0,427 2,340 Tidak terjadi multikolinearitas 

Promosi  0,747 1,338 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Data primer diolah (2016). 

Hasil Uji Normalitas 

Dari hasil normalitas pada gambar P_Plot menunjukkan bahwa data memiliki distribusi 
normal, dan menyebar mengikuti garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 
model regresi yang dipergunakan dalam penelitian ini layak dipakai karena memenuhi asumsi 
normalitas.  

Gambar 2 

Uji Normalitas 
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Sumber: Data primer diolah (2016). 
 
Uji Hipotesis     
Hasil Uji F 

Hasil uji F diperoleh tingkat probabilitas sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 
sehingga model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi atau mengukur variabel 
kinerja karyawan sebagai variabel dependen. 
Hasil Uji t         

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen 
secara individual dalam menerangkan variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Uji t dilakukan 
dengan melihat tingkat signifikansi, bila nilai probabilitas dibawah 0,05 maka hipotesis dianggap 
signifikan dan mempunyai hubungan antar variabel, sebaliknya jika nilai probabilitas diatas 0,05 
maka hipotesis tidak signifikan dan dianggap tidak ada hubungan antar variabel independen dan 
dependen (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:     

Tabel 5 

Hasil Uji t  

Variabel B Sig. Keterangan 

Rekrutmen dan Seleksi 0,150 0,016   H1 Signifikan Positif 
Kompensasi 0,157 0,004   H2 Signifikan Positif 
Pelatihan dan Pengembangan 0,164 0,003   H3 Signifikan Positif 

Penilaian Kinerja 0,201 0,011   H4 Signifikan Positif 

Promosi 0,181 0,001   H5 Signifikan Positif 
Motivasi 0,530 0,000   H6 Signifikan Positif 

Sumber: Data primer diolah (2016). 

Hasil pengujian H1 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t sebesar 0,016 dan nilai 
ini lebih kecil dari nilai batas signifikansi 0,050 dengan nilai unstandardized coefficients beta 
sebesar 0,150 sehingga dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi pada 
perusahaan manufaktur berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan perusahaan 
manufaktur. Pekerjaan di industri manufaktur membutuhkan karyawan yang mampu bekerja 

keras dan mampu memenuhi target produksi sesuai pesanan pelanggan. Untuk itu dibutuhkan 
proses rekrutmen dan seleksin yang baik yang dapat mengidentifikasi karyawan yang mampu 
bekerja  dengan baik untuk kemajuan perusahaan. Dengan mendapatkan karyawan yang sesuai 
maka karyawan akan mampu bekerja dengan maksimal sesuai kebutuhan perusahaan, dan hal 
ini akan meningkatkan motivasi karyawan yang akan berhubungan dengan kinerja karyawan. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya dari Torrington et al., (2008) dan Daft 
(2006). 

 Hasil pengujian H2 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t sebesar 0,004 yang 
artinya berada dibawah nilai signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai unstandardized coefficients 
beta sebesar 0,157 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara 
kompensasi terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur. Temuan ini menunjukkan 
bahwa tingkat kompensasi dan penerapan aturan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan 
kompensasi berdampak signifikan terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur. Kebijakan 
kompensasi seperti penetapan upah sesuai angka Upah Minimum Kota (UMK) Batam dan juga 
dapat dilakukan dengan cara memberikan insentif atau tunjangan yang berkaitan dengan 
pencapaian target kerja. Sehingga karyawan yang berprestasi dan mampu memenuhi target 
kerja yang ditentukan akan terus termotivasi untuk bekerja lebih baik. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan penelitian dari Torrington et al., (2008), Daft (2006), Westrik (2010) dan Morris 
(2004).  

Hasil pengujian H3 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t sebesar 0,003 dan nilai 
ini lebih kecil dari nilai batas signifikansi (0,050) dengan nilai unstandardized coefficients beta 

sebesar 0,164 yang artinya terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel pelatihan dan 
pengembangan terhadap kinerja karyawan. Dengan diberikannya program pelatihan dan 
pengembangan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan, maka keahlian dan 
kemampuan kerja karyawan akan meningkat dan hal ini akan meningkatkan motivasi karyawan 



40 JAMR 

yang akan berhubungan dengan kinerja karyawan tersebut. Hasil temuan ini konsisten dengan 
penelitian dari Brown (2005) dan Torrington et al., (2008). 

Hasil pengujian H4 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t sebesar 0,011 dan artinya 
berada dibawah batas nilai signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai unstandardized coefficients 
beta sebesar 0,201 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel penilaian 
kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur. 
Karyawan yang mendapatkan apresisi dan penilaian yang sesuai dengan harapan dan kerja 
selama ini akan merasa lebih puas pada pekerjaannya dan hal ini akan meningkatkan motivasi 
karyawan untuk bekerja lebih baik lagi demi kemajuan dan perkembangan perusahaan tersebut. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Soltani et al., (2005); Wan et al., (2002) dan 
Singh (2004) 
 Hasil pengujian H5 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t sebesar 0,001 yang 
artinya berada dibawah batas nilai signifikansi sebesar 0,05 dan nilai unstandardized coefficients 
beta sebesar 0,181 sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi jabatan berpengaruh signifikan 
positif terhadap motivasi kerja karyawan perusahaan manufaktur dan pada akhirnya akan 
mempengaruhi kinerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa promosi jabatan yang adil dan 
transparan  sesuai dengan hasil dari penilaian kinerja karyawan akan meningkatkan motivasi 
kerja karyawan yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja karyawan. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan penelitian dari Ali dan Ahmed (2009) dan Gagne (2009) 
 Hasil pengujian H6 dengan regresi berganda diperoleh nilai uji t sebesar 0,000 yang 
artinya berada dibawah batas nilai signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai unstandardized 
coefficients beta sebesar 0,530 sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh 
signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa motivasi kerja yang 
timbul karena penerapan praktek sumber daya manusia yang baik pada perusahaan manufaktur 
akan meningkatkan kinerja karyawan perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini konsisten 
dengan penelitian dari Stewart dan Brown (2011); Zaitouni, Sawalha dan Sharif (2011) dan 
Shahnawaz dan Juyal (2006). 

 
Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Pada pengujian koefisien determinasi (R2) ini dilihat seberapa besar kemampuan model 
penelitian dalam memberikan informasi terhadap variabel dependen, menunjukkan angka 
adjusted R2 sebesar 0,661 yang menunjukkan bahwa kemampuan model dari semua variabel 
independen dapat menjelaskan variabel kinerja karyawan sebesar 66,1% sedangkan sisanya 
yaitu 42,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti 
kepemimpinan (Imran et al. 2012), dukungan atasan (Naharuddin dan Sadegi, 2013). 

 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
Kesimpulan                      

Proses masuknya calon karyawan dalam sebuah perusahaan selalu diawali dengan 
adanya proses rekrutmen dan seleksi. Dengan proses seleksi yang baik dan akurat maka 
perusahaan manufaktur akan mampu mendapatkan karyawan yang mempunyai motivasi tinggi 
dalam bekerja dan memberikan kontribusi dalam peningkatan dan kinerja perusahaan 
manufaktur. Sehingga bagian sumber daya manusia di perusahaan manufaktur diharpakan 
mampu menarik karyawan yang berdedikasi tinggi dan berusaha selalu memberikan kinerja yang 
terbaik pada perusahaan tempatnya bekerja. 

Kompensasi mempunyai hubungan yang erat terhadap kinerja karyawan, dimana 
kepuasan karyawan akan sistem pemberian kompensasi yang baik akan turut memberikan 
motivasi pada karyawan untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Kebijakan kompensasi dapat 
dilakukan dengan cara memberikan insentif atau tunjangan yang berkaitan dengan pencapaian 
target kerja. Sehingga karyawan yang berprestasi dan mampu memenuhi target kerja yang 
ditentukan akan terus termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi.  

Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan 
kinerja karyawan perusahaan manufaktur. Program pelatihan dan pengembangan yang tepat 

akan mampu meningkatkan motivasi karyawan untuk terus bekerja dengan giat dan berkomitmen 
dalam peningkatan kinerja. 
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Penilaian kinerja mempunyai hubungan yang signifikan dengan motivasi kerja, karena 
dengan adanya pelaksanaan penilaian kinerja karyawan yang adil dan transparan akan mampu 
meningkatkan motivasi karena karyawan merasa bahwa kerja beratnya selama ini dihargai dan 
diberikan imbalan yang sesuai dengan tingkat kemampuan kerja karyawan.    

Motivasi kerja karyawan pada perusahaan manufaktur mempunyai peranan penting 
dalam meningkatkan kinerja karyawan. Seorang karyawan yang mempunyai motivasi tinggi 
terhadap pekerjaannya di perusahaan manufaktur akan memiliki sense of belonging akan 
berusaha melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin dan berkomitmen untuk memajukan 
perusahaan dengan memberikan dukungan terhadap kebijakan perusahaan dan memberikan 
kontribusi pemikiran dan ide yang mendukung perkembangan perusahaan.  

 
Keterbatasan 

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan, yaitu; 
1) Penelitian ini hanya mengambil responden yang terbatas pada karyawan dari empat 

perusahaan manufaktur yang ada di Kawasan Industri Batamindo (KIB) Batam sehingga 
masih dirasakan belum mencukupi bila dijadikan acuan tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja karyawan secara umum. Disarankan untuk penelitian selanjutnya 
dapat memperluas objek penelitian pada karyawan dibidang industri lainnya seperti dibidang 
jasa, fabrikasi, perbankan dan perhotelan untuk mendapatkan pembahasan dan hasil 
penelitian yang lebih beragam. 

2) Pengaruh variabel independen terhadap kinerja karyawan yang diukur dengan uji koefisien 
determinasi masih rendah yang dicerminkan dari angka adjusted R2 yaitu 66,1%. Variabel 
yang diteliti dalam penelitian ini hanya lima variabel independen saja, sehingga masih bisa 
ditambahkan variabel lain seperti kepemimpinan (Imran et al. 2012), dukungan atasan 
(Naharuddin dan Sadegi, 2013) yang juga bisa mempengaruhi kinerja karyawan secara 
umum. 

 
Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi dalam penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi 
manajamen perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut: 
1) Rekrutmen dan seleksi mempunyai hubungan yang signifikan dengan motivasi kerja dan 

kinerja karyawan. Sehingga dalam mencapai kemajuan dan kinerja perusahaan yang baik 
diperlukan tenaga kerja yang mampu bekerja dengan baik sesuai bidang kerjanya 
diperusahaan manufaktur. Dalam mencapai kinerja ini diperlukan sistem rekrutmen dan 
seleksi yang baik sebagai pintu masuknya karyawan kedalam sebuah perusahaan. Dengan 
proses rekrutmen dan seleksi yang bagus maka perusahaan akan memiliki sumber daya 
manusia yang sesuai dengan visi kemajuan perusahaan manufaktur.   

2) Kompensasi mempunyai hubungan yang erat terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan, 
dimana kepuasan karyawan akan sistem pemberian kompensasi yang baik akan turut 
memberikan motivasi pada karyawan untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Manajemen 
perusahaan manufaktur harus memperhatikan masalah yang berkaitan dengan kompensasi 
ini. Kebijakan kompensasi yang baik akan memberikan efek yang baik bagi kinerja karyawan, 
sehingga perusahaan harus bisa memastikan bahwa upah yang diterima oleh karyawannya 
sudah sesuai dengan UMK daerah setempat, akan lebih baik lagi bila lebih tinggi dari UMK 
karena karyawan akan merasa di berikan perhatian dan penghargaan dari perusahaan.  

3) Pelatihan dan pengembangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja 
dan kinerja karyawan. Manajemen perusahaan manufaktur harus mampu merancang dan 
mengadakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan di lapangan 
agar hasil dari program pelatihan yang dilaksanakan berdampak positif terhadap motivasi 
kerja dan kinerja karyawan. 

4) Penilaian kinerja karyawan pada perusahaan mempunyai peranan penting dalam 
meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Penilaian  kinerja yang berjalan dengan baik, 
adil dan transparan akan mampu meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan yang 
mendukung perkembangan organisasi. 

5) Promosi jabatan perlu dilakukan secara terbuka kriteria yang dipergunakan agar semua 
karyawan dapat memahami dan mengetahui ketika karyawan yang sudah bekerja dengan 
baik mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Hal 



42 JAMR 

ini akan meningkatkan semangat dan motivasi kerja yang akan meningkatkan kinerja 
karyawan perusahaan manufaktur. 

6) Motivasi kerja yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan, sehingga penerapan praktek 
sumber daya manusia secara baik akan mampu meningkatkan kinerja. Perusahaan 
diharapkan mampu memacu motivasi kerja secara berkelanjtan agar peningkatan kinerja 
karyawan dapat dicapai.   
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