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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengaruh Pelatihan Dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Penginapan Dermaga Keluarga 

Kasihan Bantul Yogyakata. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Penginapan 

Dermaga Keluarga Kasihan Bantul Yogyakarta yang berjumlah 65 orang. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang di 

olah dengan bantuan program SPSS dengan taraf signifikan 0,05. 

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Pelatihan 

(X1) mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan (Y) yang ditunjukkan dengan nilai b1 = 0,038, nilai thitung  = 0,249 dan P 

value = 0,804. (2) Disiplin kerja (X2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan (Y) dengan nilai b2 = 0,400, nilai thitung = 2,899 dan P 

value = 0,005. (3) Pelatihan (X1) dan Disiplin kerja (X2) secara simultan 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja kryawan (Y) 

yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung = 5,660, nilai P value = 0,006 dan nilai 

adjusted R
2
 sebesar = 0,127 ini berarti sebesar 12,7% kinerja karyawan (Y) 

dijelaskan oleh pelatihan dan Disiplin kerja. Sedangkan sisanya sebesar 87,3% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak adalam dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci : Pelatihan, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the influence of  training and work discipline 

on employees performance at the Penginapan Dermaga Keluarga Kasihan 

Bantul, Yogyakarta.  

The population in this study were all employees at Penginapan Dermaga 

Keluarga Kasihan Bantul Yogyakarta and the population of 65 respondents. Data 

were collected tehcniques in this is study using a questionnaire or questionnaires. 

Data analysis method used is multiple linear regression of the process analysis by 

SPSS programs with the level error of significant is 0,05. 

The result af analysis show that : (1) training (X1) have a positive effect 

but not significant of employee performance (Y) indicated by the value of b1 = 

0,038, thitung = 0,249 and P value = 0,804. (2) Work Discipline (X2) have a 

positive effect and significant of employee performance (Y) indicanted by the 

value of b2 = 0,400, thitung =2,889 and P value = 0,005. (3) Training (X1) and 

Discipline Work (X2) simultaneously have a positive effect of employee 

performance (Y) indicated by the value Fvalue = 5,660 and P value = 0,006. 

Finally, the value of adjusted R2 is 0,127. This means that 12,7% of employee 

performance (Y) are explained by Training (X1) and the Discipline work (X2). 

Where as 87,3% influenced by other factors that do not excist in this study. 

 

Keywords: Training, Work Discipline and Employee Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan asset penting perusahaan dan 

sebagai penentu keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Oleh 

karena itu, perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang teruji 

kemampuan, terampil, setia dan disiplin dalam bekerja sehingga 

perusahaan akan mampu bersaing dalam era persaingan global. 

Permasalahan yang sering muncul ketika perusahaan salah dalam 

mengelola sumber daya manusia yang berakibat terhadap penurunan 

kinerja karyawan. Tantangan bagi  setiap perusahaan adalah menyiapkan 

diri menghadapi globalisasi perekonomian untuk mendapatkan keuntungan 

secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global 

melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efesien dan efektif. 

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh sejauh mana sistem dimana 

sumber daya manusia ini sanggup menunjang dan memuaskan keinginan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Jika pengelolaan sumber daya 

sudah baik atau sudah maksimal maka hasil kinerja karyawan akan 

meningkat. 

Peningkatan perubahan sikap dan perilaku untuk meningkatkan 

kinerja dapat melalui pelatihan. Pelatihan merupakan suatu usaha untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan merupakan hal 

yang sangat penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk 
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memenuhi kebutuhan perusahaan dimasa kini dan dimasa yang akan 

datang. Seperti halnya didunia Penginapan atau perhotelan dalam melayani 

tamu kayawan dituntut memiliki kinerja yang baik. Hal ini dikarenakan 

karyawan penginapan berhubungan langsung dengan kenyamanan tamu. 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pekerjaan karyawan harus 

dibekali dengan pelatihan sejak awal penempatan. 

Di penginapan Dermaga Keluarga belum semua karyawan 

mendapatkan pelatihan tentang bagaimana cara para karyawan membuat 

para tamu nyaman dan tamu tersebut menjadi loyal akan penginapan 

tersebut. Dan bagi karyawan yang telah mendapatkan pelatihan cenderung 

lebih baik dalam melaksanakan pekerjaanya, sedangkan karyawan yang 

belum mendapatkan pelatihan mereka kurang baik dalam melaksanakan 

pekerjaan yang di embannya. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh 

Penginapan Dermaga Keluarga dilaksanakan empat bulan sekali. Dari 

perbedaan tersebut maka ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Selain itu, karyawan yang sudah diberikan pelatihan tidak ditindak lanjuti 

dengan kegiatan evaluasi, apakah pelatihan tersebut sudah maksimal atau 

perlu adanya perbaikan, dan apakah karyawan yang sudah diberikan 

pelatihan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Oleh karena itu 

kegiatan evalusasi harus menjadi perhatian dan harus dilakukan oleh 

manajemen perusahaan agar pemberian pelatihan tidak berujung sia-sia. 

Dalam kegiatan pelatihan terdapat aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan antara lain kesesuaian silabus dengan kebutuhan pelatihan, 
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kualitas pelatihan atau instruktur, kualitas peserta, kelengkapan sarana dan 

prasarana sesuai dengan pelaksanakan kegiatan pelatihan yang simetris 

serta penyediaan biaya. Apabila aspek pelatihan tersebut dapat dipenuhi 

dengan baik maka pelatihan yang dilaksanakan akan mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Pelatihan akan menentukan kinerja karyawan, 

sedangkan kinerja akan meningkat apabila dilakukan pelatihan dengan 

persyaratan baik. Untuk keberhasilan suatu perusahaan, maka pelatihan 

perlu ditingkatkan agar kinerja karyawan lebih produktif. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah disiplin 

kerja. Disiplin merupakan unsur yang sangat penting didalam usaha 

meningkatkan kinerja karyawan . Pada dasarnya disiplin kerja merupakan 

faktor pendukung terhadap aktivitas kinerja karyawan dan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Disiplin Kerja dapat didefinisikan 

sebagai suatu sikap ketaatan dari dalam diri karyawan dalam mematuhi 

peraturan yang berlaku pada setiap organisasi atau perusahaan tersebut. 

Kedisiplinan karyawan mutlak diperlukan pada seluruh aktivitas yang 

sedang dan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan agar 

kinerja setiap karyawan tetap terjaga dengan baik (Hasibuan, 2007). 

Walupun seorang karyawan mempunyai kemampuan atau keahlian yang 

tinggi dalam bidangnya, namun kurang memiliki disiplin yang tinggi 

terutama tingkat loyalitas dan ketaatan terhadap perusahaan maka akan 

menghambat kinerja karyawan itu sendiri. 
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Disiplin ditempat kerja tidak hanya semata-mata patuh atau taat 

terhadap sesuatu yang kasat mata seperti penggunaan seragam kerja, 

datang, dan pulang sesuai jam kerja tetapi juga patuh dan taat terhadap 

sesuatu yang tidak kasat mata tetapi melibatkan komitmen dengan diri 

sendiri dan dengan perusahaan atau kelompok kerja. Jika dikaitkan dengan 

tujuan perusahaan  maka disiplin kerja pada dasarnya merupakan cara 

untuk menyesuaikan diri dengan aturan organisasi sehingga tercapai tujuan 

organisasi. Semakin tinggi disiplin kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja 

diyakini bahwa seseorang tersebut mampu melaksanakan pekerjaan yang 

diberikan perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja karyawan tesebut. 

Untuk keberhasilan suatu perusahaan, maka disiplin kerja perlu 

ditingkatkan lagi agar kinerja karyawan lebih produktif. 

Kinerja karyawan yang tinggi akan sangat menguntungkan bagi 

perusahaan karena dengan kinerja yang tinggi maka akan meningkatkan 

pendapatan perusahaan. Sebaliknya, rendahnya kinerja karyawan berarti 

perusahaan tidak mampu berkinerja secara maksimal. Kinerja adalah hasil 

atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu didalam melaksanakan tugas di bandingkan dengan berbagai 

kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama 

(Simamora, 2005). Di penginapan Dermaga Keluarga bentuk kerja 

karyawan berupa sift-siftan atau secara bergiliran sesuai dengan jadwal 
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yang telah ditentukan atau disepakati. Sehingga perusahaan bisa dengan 

mudah mengetahui baik atau tidak hasil kinerja dari setiap karyawan. 

Untuk mempertahankan kepercayaan tamu terhadap penginapan 

Dermaga Keluarga peran karyawan sangat penting. Oleh karena itu, para 

karyawan dituntut untuk mencapai kinerja yang tinggi. Untuk mencapai 

kinerja yang tinggi, selain pemberian pelatihan pada karyawan, karyawan 

juga dituntut untuk mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Pelatihan dan 

disiplin merupakan nilai-nilai yang harus terealisasi kepada seluruh 

karyawan agar karyawan menyadari bahwa mereka adalah tenaga-tenaga 

kerja yang mempunyai kemampuan, terampil untuk meningkatkan 

kemajuan perusahaan. 

 Usaha Kecil Menegah (UKM) merupakan suatu unit usaha yang 

mampu berperan dan berfungsi sebagai awal pengaman ekonomi terutama 

dalam hal penyerapan tenaga kerja. UKM dianggap penyelamat 

perekonomian Indonesia dan UKM sangat berperan dalam menyediakan 

lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha, 

menyeimbangkan pembangunan antar daerah serta meningkatkan 

investasi. (M Siahaan, 2013).  

Penginapan Dermaga Keluarga merupakan salah satu UKM yang 

ada di Kasihan Bantul Yogyakarta. Penginapan merupakan sarana bagi 

para turis atau para pendatang dari luar kota untuk melakukan kunjungan 

ke suatu tempat. Penginapan Dermaga Keluarga adalah penginapan yang 

tepatnya berada di Kasihan Bantul Yogyakarta. Penginapan ini berada di 
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dua tempat yaitu di Kalibayem Wirobrajan dan di Sonopakis, lokasinya 

cukup strategis, dan dekat dengan Malioboro yang merupakan pusat 

pembelajaan oleh-oleh khas Yogyakarta baik itu berupa makanan atau pun 

pakaian serta kerajinan khas Yogyakarta,  hanya berjarak sekitar tiga km. 

Selain letaknya yang strategis, penginapan ini dekat dengan Museum 

Sonobudoyo dan Keraton Alun-alun Utara Yogyakarta hanya berjarak 

sekitar dua km. Penginapan ini dinamakan penginapan Dermaga Keluarga 

karena memiliki keunikan yaitu berbentuk Kapal pada bagian depan 

sebelum masuk ke penginapan dan mempunyai museum yang bernama 

Museum Bahari yang didalam nya terdapat banyak kerajinan seperti 

lukisan, patung-patung, benda pusaka dan lain-lainnya. Penginapan ini 

memiliki beberapa pilihan harga kamar sesuai dengan kemampuan tamu 

dan fasilitas kamar yang nyaman. Penginapan ini sangat  mengutamakan 

kebersihan, kenyamanan tamu sehingga tamu akan lebih loyal terhadap 

penginapan tersebut. Selain itu, penginapan Dermaga Keluarga 

mempunyai restoran yang menyajikan berbagai menu yang sesuai dengan 

selera dari masing-masing tamu dan tersedia juga akses jaringan WiFi di 

seluruh area Penginapan, untuk menambah daya tarik tamu. 

Berdasarkan latar belakang diatas dan melihat betapa pentingnya 

pelatihan dan disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh 

Pelatihan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Penginapan Dermaga Keluarga Kasihan Bantul Yogyakarta “. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari pengamatan penelitian awal atau penelitian pendahuluan dan 

dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat di identifikasi 

permasalahan yang berkaitan dengan kinerja karyawan seperti pelatihan, 

disiplin dan motivasi serta permasalahan-permasalahan lainnya. Di Kota 

Yogyakarta terdapat banyak  penginapan, maka penginapan Dermaga 

Keluarga harus lebih meningkatkan Pelatihan dan Disiplin Kerja agar 

kinerja karyawan meningkat sehingga bisa unggul dan mampu bersaing 

dengan penginapan lainnya. Pelatihan harus diikuti oleh setiap karyawan 

diperusahaan agar memberikan dampak positif kepada karyawan dan dapat 

terlihat dengan jelas dari sikap atau kinerja karyawan dalam menjalankan 

tugas yang diemban. Sedangkan disiplin kerja akan tercipta bila ada 

kesadaran dari Sumber Daya Manusia itu sendiri. Jika disiplin kerja timbul 

karena paksaan atau sanksi serta ancaman dari atasan atau pimpinan maka 

karyawan tersebut hanya akan bekerja setengah hati dalam bekerja dan 

kinerjanya pun akan biasa saja. Jadi, kesadaran sangat penting dalam 

mewujudkan terbentuknya disiplin kerja agar kinerja karyawan meningkat. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis ingin membatasi permasalahan 

penelitian, dimana hanya akan meneliti mengenai Pengaruh Pelatihan dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Penginapan Dermaga Keluarga 

Kasihan Bantul Yogyakarta. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diajukan 

perumusan masalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan 

Penginapan Dermaga Keluarga Kasihan Bantul Yogyakarta? 

2. Bagaimanakah pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja Karyawan 

Penginapan Dermaga Keluarga Kasihan Bantul Yogyakarta? 

3. Bagaimanakah pengaruh pelatihan dan disiplin kerja secara simultan 

terhadap kinerja karyawan Penginapan Dermaga Keluarga Kasihan 

Bantul Yogyakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan 

Penginapan Dermaga Keluarga Kasihan Bantul Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

Penginapan Dermaga Keluarga Kasihan Bantul Yogyakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan disiplin kerja secara simultan 

terhadap kinerja karyawan Penginapan Dermaga Keluarga Kasihan 

Bantul Yogyakarta. 
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F. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan 

pengetahuan di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya 

yang berkaitan dengan Pelatihan dan Disiplin Kerja. Diharapkan pula 

dapat membangkitkan semangat peneliti lainnya untuk melakukan riset 

dengan variabel yang lebih banyak lagi. 

2. Bagi Penginapan Dermaga Keluarga Kasihan Bantul Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan dalam masalah Pelatihan dan Disiplin Kerja dan pengaruhnya 

terhadap Kinerja Karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Bagi Pihak Universitas PGRI Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi dan bahan penelitian untuk menambah literatur penelitian 

tentang pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

  




