
 
 

PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI PADA INSPEKTORAT PROVINSI 

SUMATERA UTARA 

 

SKRIPSI 

OLEH:  

FITRIYANI 

NPM: 16.832.0271 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

2021 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitriyani - Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai....



 
 

PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI PADA INSPEKTORAT PROVINSI 

SUMATERA UTARA 

 

SKRIPSI 

 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  

Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Medan Area 

 

OLEH : 

FITRIYANI 

NPM: 16.832.0271 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MEDAN AREA 

MEDAN 

2021 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitriyani - Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai....



 
 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitriyani - Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai....



 
 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitriyani - Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai....



 
 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitriyani - Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai....



 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama Fitriyani yang lahir di Medan pada tanggal 11 Februari 

1997 anak dari Ayah yang bernama Supendi dan Ibu yang bernama Raflesia. 

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. 

Pendidikan penulis Sekolah Dasar di Amal Shaleh, sekolah menengah 

pertama di SMP Amal Shaleh, kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah 

menengah atas di SMK Harapan Mandiri, dan penulis melanjutkan pendidikan 

sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan 

Area.

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitriyani - Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai....



 
 

i 
 

ABSTRAK 
 

PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP  

KINERJA PEGAWAI PADA INSPEKTORAT  

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

Oleh :  

FITRIYANI (168320271) 

 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pendidikan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Inspektorat Provinsi 
Sumatera Utara, untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja pegawai Inspektorat Provinsi  Sumatera Utara serta 
untuk mengetahui apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam 
penelitian ini yaitu sejumlah 143 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 
orang. Jenis penelitian ini adalah Asosiatif yaitu penelitian untuk mengetahui 
pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan menggunakan 
teknik analisis statistik regresi linier berganda. Maka hasil penelitian yang di 
peroleh yaitu pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai, 
pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai, kemudian 
pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai 
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 
 

Kata kunci : Pendidikan, Pelatihan, Kinerja Pegawai 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF EDUCATION AND TRAINING ON  PERFORMANCE  

  OF EMPLOYEES AT INSPECTORATE NORTH  

SUMATERA PROVINCE 

 

By: 

FITRIYANI (168320271) 

 

 This study aims to determine whether education has a significant positive 
effect on the performance of the Inspectorate of North Sumatra Province, to find 
out whether training has a significant positive effect on the performance of the 
Inspectorate of North Sumatra Province and to find out whether education and 
training have a significant positive effect on the performance of the Inspectorate 
of North Sumatra Province. . The population in this study were 143 people. The 
sample in this study amounted to 60 people. This type of research is associative, 
namely research to determine the effect of independent variables on the dependent 
variable, using multiple linear regression statistical analysis techniques. Then the 
research results obtained are that education has a significant positive effect on 
employee performance, training has a significant positive effect on employee 
performance, then education and training have a significant positive effect on the 
performance of the Inspectorate of North Sumatra Province. 

Keywords: Education, Training, Employee Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Di pemerintahan bapak Jokowi sangat banyak perubahan yang terjadi, 

dapat dilihat langsung bagaimana ia membangun sistem – sistem dimasa 

jabatannya dan dibandingkan dengan pemerintahan dari presiden – presiden yang 

lalu. Salah satu nya seperti semakin ketatnya sistem kerja yang ada di instansi – 

instansi pemerintahan. Aktivitas suatu instansi memerlukan berbagai sumber daya 

manusia merupakan pemegang peranan penting sekaligus pemegang kunci 

keberhasilan instansi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan, sehingga 

maju atau mundurnya suatu instansi akan sangat  tergantung pada seberapa jauh 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki di instansi tersebut. Suatu instansi 

memiliki peralatan yang sumber canggih, modern, serba komputer dengan 

tenologi yang mutahir. Tanpa adanya sumber daya manusia yang handal, 

berkualitas, dan profesional. Semua itu akan menjadi sia – sia bahkan hanya akan 

menjadi beban yang cukup besar yang pada gilirannya akan menjadi malapetaka, 

karena itu agar tujuan instansi bisa tercapai secara optimal, maka kinerja sumber 

daya harus berjalan secara terintegrasi dalam suatu sistem. 

 Menurut Mangkuprawira (2010:155) adapun faktor – faktor yang 

mempengaruhi kinerja yaitu keterampilan kerja, pendidikan, fasilitas, pelatihan 

dan lingkungan kerja. Kinerja dalam suatu instansi banyak sekali yang 

mempengaruhinya baik faktor yang berasal dari dalam diri sumber daya manusia 

itu sendiri maupun dari luar dirinya. Sedangkan menurut, Edi Sutrisni (2011) 
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faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja adalah efektifitas efisien, pelatihan, 

disiplin, pendidikan, pengawasan dan motivasi. 

 Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi 

pemerintahan yang bertugas untuk membantu gubernur Sumatera Utara dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah provinsi, 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah 

kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota  dibidang 

serta tugas pembantuan. Pada penelitian awal tersebut, peneliti menemukan 

beberapa fenomena masalah kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara 

yang masih adanya pegawai yang terlambat kerja, belum mampu 

mengoperasionalkan komputer dan penanganan yang lambat tentang 

permasalahan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan 

Terhadap Kinerja Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara? 

2. Apakah pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai 

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara? 

3. Apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pendidikan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 

2. Untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 

3. Untuk mengetahui apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti. 

Menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang pendidikan, 

pelatihan dan kinerja serta pengaruh antar variabel yang diteliti. 

2. Bagi Instansi atau Perusahaan. 

Memperbaiki kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan 

meningkatkan pendidikan dan pelatihan. 

3. Bagi Peneliti lain. 

Sebagai refrensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dimasa 

yang akan datang. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1.  Kinerja 

2.1.1. Pengertian Kinerja 

 Menjadi pegawai yang berkualitas adalah tujuan semua orang oleh karena 

itu kinerja pegawai yang tinggi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi 

atau instansi. Kinerja yang tinggi dari para pegawai sebagai sumber daya manusia 

yang berfungsi mengolah faktor produksi, yang lain sangat diperlukan, agar 

organisasi atau instansi memiliki produktivitas yang tinggi sehingga dapat unggul 

dalam persaingan global. 

 Menurut Wibowo (2007:7) kinerja berasal dari kata performance, adapula 

yang mengartikan performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun 

sebenarnya kinerja mempunyai makna lebih luas bukan hanya hasil kerja tapi juga 

termasuk bagaimana proses kerja berlangsung. Sedangkan menurut Helvert 

(dalam Rivai dan Veithzal, 2008:604) kinerja adalah suatu tampilan keadaan 

secara utuh atas prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan 

dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Perilaku merupakan perilaku 

nyata yang dikumpulkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan 

karyawan sesuai dengan peran dalam perusahaan. 

 Menurut Robert dan Jackson (2002:78) kinerja karyawan adalah yang 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada 

perusahaan yang antara lain termasuk kuantitas output, kualiatas output, jangka 

waktu output, kehadiran di tempat kerja, sikap kooperatif. Sedangkan menurut 

Mangkunegara (2007:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
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yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melakukan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 Berdasarkan pengertian – pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. 

2.1.2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

 Mangkuprawira (2010:155) berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor 

kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan kerja, adalah suatu kemampuan untuk menggunakan akal, 

pikiran, ide dan kreatifitass dalam mengerjakan, mengubah maupun 

membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah 

nilai dari hasil pekerjaan tersebut. 

2. Pendidikan, adalah suatu proses, tekhnik dan metode belajar mengajar 

dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada 

orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang 

berlangsung dalam jangka waktu yang relative lama. 

3. Fasilitas, adalah segala sesuatu yang menjadi sarana pendukung pada 

berbagai aktifitas yang dilakukan perusahaan yang berupa fasilitas fisik 

dan dapat dipergunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Fasilitas 

kantor ini memiliki manfaat hingga di masa depan serta memiliki umur 

atau masa manfaatnya relatif permanen. 

4. Pelatihan, adalah wadah lingkungan bagi karyawan, dimana mereka 

memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, 

dan perilaku spresifik yang berkaitan dengan pekerjaan. 
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5. Lingkungan kerja, adalah kehidupan psikologi, sosial dan fisik dalam 

perusahaan yang mempengaruhi pada pekerjaan di dalam melaksanakan 

tugasnya. 

 Sedangkan menurut, Edy Sutrisni (2011) adapun faktor – faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas dan efisiensi, dalam hubungan dengan kinerja organisasi, maka 

ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi. 

Masalahnya adalah bagaimana proses terjadinya efektivitas dan efisien 

organisasi. 

2. Pelatihan, dalam organisasi yang baik pelatihan dan tanggung jawab telah 

dilakukan dengan baik, tanpa adanya tugas, kejelasan dan tanggung jawab 

dari setiap orang dalam suatu organisasi. 

3. Disiplin, menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri 

karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. 

4. Pendidikan, berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan 

pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. 

5. Pengawasan, dapat didefenisikan sebagai suatu cara organisasi 

mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih mendukung misi 

organisasi. 

6. Motivasi, kondisi yang mendorong atau yang menjadi sebab seseorang 

melakukan suatu kegiatan atau perbuatan yang berlangsung secara sadar 

dimana kebutuhan – kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan 

serangkaian yang mengarah tercapainya tujuan tertentu. 
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2.1.3. Indikator Kinerja 

 Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada tiga 

indikator, yaitu ( Robbins 2016:260):  

1. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

2. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, dan bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan  hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

3. Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu 

tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan 

tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

 Sedangkan menurut Mangkunegara (2009:67), indikator kinerja adalah 

sebagai berikut:  

1. Tanggung jawab, merupakan suatu akibat lanjut dari pelaksaan peranan, 

baik peranan itu adalah hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. 

2. Pelaksaan tugas, merupakan kewajiban karyawan melakukan aktivitas atau 

kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditugaskan. 

3. Disiplin, merupakan pola perilaku yang diharapkan akan menghasilkan 

karakter tertentu khususnya menghasilkan pengingkatan moral dan mental 

yang teratur. 
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2.2.  Pendidikan 

2.2.1. Pengertian Pendidikan 

 Pendidikan adalah suatu proses, tekhnik dan metode belajar mengajar 

dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain 

melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung dalam jangka 

waktu yang relatif lama. Sedangkan menurut Hasibuan (2006:69) pendidikan 

adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas 

lingkungan kita secara menyeluruh. 

 Pendidikan menurut Fuad (2011:1) adalah usaha manusia untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi – potensi pembawaan baik dengan 

nilai – nilai yang ada didalam masyarakat dan kebudayaan yang dikembangkan 

dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan. 

Selanjutnya menurut Suwatno (2013:105) pendidikan adalah aktivitas memelihara 

dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektivitas organisasi yang 

dilakukan melalui pengembangan karir serta pendidikan dan pelatihan. 

 Pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang tidak 

dapat dipisahkan dari sistem organisasi. Adanya pegawai yang baru dan yang 

akan menempati posisi baru, mendorong pihak kepegawaian senantiasa 

menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan. 
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2.2.2. Tujuan Pendidikan 

 Tujuan pendidikan juga disebutkan di dalam Undang – Undang Republik 

Indonesia, diantaranya: 

1. UU No. 2 Tahun 1985 

Tujuan pendidikan menurut UU No. 2 Tahun 1985 adalah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang 

seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 

pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, 

mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap 

bangsa. 

2. UU. No. 20 Tahun 2003 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

3. MPRS No. 2 Tahun 1960 

Menurut MPRS No. 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah membentuk 

manusia yang berjiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan – ketentuan 

yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. 
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Sedangkan menurut David Popenoe, fungsi pendidikan adalah: 

1. Untuk mentransfer atau pemindahan kebudayaan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. 

2. Memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial. 

3. Memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat. 

4. Lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian. 

5. Menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. 

2.2.3. Indikator Pendidikan 

 Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003), indikator pendidikan terdiri dari 

jenjang pendidikan dan kesesuaian jurusan. Jenjang pendidikan adalah tahapan 

pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, 

tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan, yaitu terdiri dari:  

a. Pendidikan dasar: Jenjang pendidikan awal selama 6 (enam) tahun pertama 

masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.  

b. Pendidikan menengah: Jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.  

c. Pendidikan tinggi: Jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 

 Faktor yang mempengaruhi pendidikan menurut Hasbullah (2012: 63) 

adalah sebagai berikut :  

a. Ideologi, semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama 

khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan 

pengetahuan dan pendidikan.  
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b. Sosial Ekonomi, semakin tinggi tingkat sosial ekonomi memungkinkan 

seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.  

c. Sosial Budaya, masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan 

pentingnya pendidikan formal bagi anak – anaknya. 

d. Perkembangan IPTEK, menuntut untuk selalu memperbaharui 

pengetahuan dan keterampilan agar tidak kalah dengan negara maju.  

e. Psikologi konseptual pendidikan, merupakan alat untuk mengembangkan 

kepribadian individu agar lebih bernilai. 

2.3.  Pelatihan 

2.3.1. Pengertian Pelatihan 

 Menurut Robert dan Jackson (2002:5) pelatihan adalah suatu proses 

dimana orang-orang mencapai tujuan organisasi melalui tahap penilaian, 

implementasi dan evaluasi. Pelatihan menurut Bernadin dan Russel yang dkutip 

oleh Gomes (2002:5) pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki kinerja pegawai 

pada suatu perusahaaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. 

Berdasarkan pendapat para pakar diatas, maka pengertian pelatihan adalah suatu 

proses didalam suatu instansi untuk memperbaiki kinerja pegawainya.  

 Pelatihan merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia untuk 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja karena dengan demikian dapat 

meningkatan kinerja pegawai Mangkunegra (2002:30). Hal senada juga tertulis 

dalam peraturan pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang diklat jabatan PNS yaitu 

pendidikan dan pelatihan didefenisikan sebagai proses penyelenggaraan belajar 

mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja PNS. Sedangkan Pelatihan adalah 

suatu proses, tekhnik dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer 
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pengetahuan seseorang kepada orang lain dengan standar yang telah ditetapkan. 

Sedangkan latihan adalah suatu proses belajar mengajar dengan menggunakan 

tekhnik dan metode tertentu guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan 

kerja pegawai. 

Pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan/instansi 

dengan maksud untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah 

laku, keterampilan dan pengetahuan dari para pegawai sesuai dengan keinginan 

dari perusahaan/instansi yang bersangkutan. Pelatihan berhubungan dengan 

penambahan pengetahuan umum. Pengertian tentang pelatihan adalah tindakan 

untuk meningkatkan pengetahuan, dan kecakapan seorang pegawai untuk 

melaksanakan pekerjaan tertentu.  

 Upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam organisasi melalui 

pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dan 

mendapat perhatian yang serius dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan kinerja 

organisasi. 

2.3.2. Tujuan Pelatihan 

Tujuan utama pelatihan pada intinya dapat dikelompokkan ke dalam enam 

bidang yaitu: (Sedarmayanti : 2014).  

a. Memperbaiki kinerja  

Pegawai-pegawai yang bekerja secara tidak memuaskan karena 

kekurangan keterampilan-keterampilan merupakan calon-calon utama 

pelatihan. Kendatipun pelatihan tidak dapat memecahkan semua masalah 

kinerja yang tidak efektif, program pelatihan dan pengembangan yang 
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sehat kerap berfaedah dalam meminimalkan masalah-masalah ini. Pada 

saat jumlah kekosongan melebihi jumlah pelamar, satu-satu nya alternative 

management adalah mengangkat dan mempromosikan pelamar dengan 

sedikit atau tanpa keahlian-keahlian kerja dan menutupi kepincangan itu 

dengan pelatihan.  

b. Memutakhirkan keahlian para pegawai sejalan dengan kemajuan 

tekhnologi.  

Melalui pelatihan (training) memastikan bahwa pegawai dapat secara 

efektif menggunakan tekhnologi-tekhnologi baru.Perubahan tekhnologi, 

pada gilirannya, berarti bahwa pekerjaan-pekerjaan sering berubah dan 

keahlian serta kemampuan pegawai mestilah di mutakhirkan melalui 

pelatihan, sehingga kemajuan tekhnologi tersebut secara sukses dapat 

diintegrasikan kedalam organisasi.  

c. Mengurangi waktu belajar bagi pegawai baru supaya menjadi kompeten 

dalam pekerjaan.  

 Sering seorang pegawai baru tidak memiliki keahlian-keahlian dan 

kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi “job competent” yaitu mampu 

mencapai output dan standar kualitas yang diharapkan, sebab pertama, 

sistem seleksi yang tidak sempurna, meskipun hasil-hasil tes, wawancara 

dan data lainnya mungkin menunjukkan probabilitas yang tinggi akan 

kesuksesan pekerjaan oleh pelamar pekerjaan. Kedua, manajemen dengan 

sengaja mengangkat pegawai-pegawai yang membutuhkan pelatihan agar 

bekerja pada tingkat standar. .Ketiga, sering kali manajemen mengangkat 

pegawai-pegawai yang memiliki bakat untuk mempelajari berbagai bakat 
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untuk mempelajari berbagai pekerjaan rendah atau semi ahli dibandingkan 

dengan pegawai ahli dalam suatu bidang pekerjaan. Untuk mempelajari 

keahlian khusus pegawai tersebut mengikuti pelatihan yang disediakan 

organisasi.  

d. Membantu memecahkan permasalahan non – operasional.  

Para pemimpin harus mencapai tujuan-tujuan mereka dengan kelangkaan 

dan kelimpahan sumberdaya : kelangkaan sumber daya financial dan 

sumberdaya tekhnologi manusia (human, technologi, resource), dan 

kelimpahan finansial, manusia dan tekhnologi. Serangkaian pelatihan 

dalam berbagai bidang yang diberikan organisasi maupun konsultan luar 

membantu kalangan pegawai dalam memecahkan masalah – masalah 

organisasional dan melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. 

e. Mempersiapkan pegawai untuk promosi.  

Salah satu cara yang menarik, menahan dan memotivasi pegawai adalah 

melalui program pengembangan karir yang sistematik. Mengembangkan 

kemampuan promorsional karyawan adalah konsisten dengan kebijakan 

dengan personalia untuk promosi dari dalam, pelatihan adalah 

mengorientasikan pegawai-pegawai baru terhadap organisasi dan 

pekerjaan.  

f. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi.  

Misalnya sebagian besar pemimpin adalah berorientasi pencapaian dan 

membutuhkan tantangan-tantangan baru pada pekerjaannya. Pelatihan dan 

pengembangan dapat memainkan peran ganda dengan menyediakan 
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aktifitas-aktifitas yang membuahkan efektifitas organisasi yang lebih besar 

dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua pegawai.  

Pelatihan akan berhasil jika proses mengisi kebutuhan pelatihan yang 

benar. Pada dasarnya kebutuhan itu adalah untuk memenuhi kekurangan 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan atau sikap dengan masing-masing kadar 

yang bervariasi. Kebutuhan pelatihan dapat digolongkan menjadi:  

1. Kebutuhan memenuhi kebutuhan sekarang, kebutuhan ini biasanya dapat 

dikenali dari prestasi pegawai yang tidak sesuai standar hasil kerja yang 

dituntut pada jabatan itu.  

2. Memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya, pada tingkat hirarki 

manapun dalam perusahaaan sering dilakukan rotasi jabatan, ada yang 

menyebutkan untuk mengatasi kejenuhan, ada juga yang menyebutkan 

untuk membentuk orang generalis.  

3. Untuk memenuhi tuntutan perubahan, perubahan-perubahan baik internal 

(perubahan system, struktur organisasi) maupun eksternal (perubahan 

tekhnologi, perubahan orientasi bisnis perusahaan) sering memerlukan 

tambahan pengetahuan baru. (Veithzal Rivai, 2004:234). 

2.3.3. Indikator Pelatihan 

 Pelatihan dikatakan berhasil jika sasaran yang di inginkan telah tercapai, 

yaitu dengan meningkatkan kualitas kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya. Adapun yang menjadi indikator pelatihan menurut Mangkunegara 

(2002:45), yaitu: 

a. Tujuan dan sarana pelatihan 

b. Materi latihan harus sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 
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c. Metode latihan harus sesuai dengan tingkat kemampuan pegawai menjadi 

peserta. 

d. Peserta latihan harus memenuhi syarat yang ditetapkan. 

2.4.  Penelitian  Terdahulu 

 Secara  ringkas, penelitian-penelitian  terdahulu  dapat  dilihat  pada  table  

dibawah  berikut  ini: 

Table  2.1 

Ringkasan  penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Hasil Penelitian 

1. Fitta 

Kurniasari 

(2014) 

 

 

Pengaruh pelatihan 

terhadap kinerja 

pegawai pada kantor 

kecamatan Purwosari 

 

1. Terhadap pengaruh positif dan 

signifikan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai pada kantor kecamatan 

Purwosari 

2. Terhadap pengaruh positif dan 

signifikan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai pada kantor kecamatan 

Purwosari  

2. Juliana 

(2015) 

 

Pengaruh tingkat 

pendidikan terhadap 

kinerja pegawai di 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Kabupaten Enrekang 

1. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan tingkat pendidikan terhadap 

kinerja pegawai di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten 

Enrekang 

2. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan tingkat pendidikan terhadap 

kinerja pegawai di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten 

Enrekang 
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3. Riza Rezita 

(2015) 

 

Pengaruh pendidikan 

dan pelatihan terhadap 

kinerja pegawai pada 

Badan Perpustakaan 

dan Arsip Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

 

1. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan pendidikan terhadap kinerja 

pegawai pada Badan Perpustakaan dan 

Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta  

2. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan pelatihan terhadap kinerja 

pegawai pada Badan Perpustakaan dan 

Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta  

3. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan pendidikan dan pelatihan 

terhadap kinerja pegawai pada Badan 

Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

4. Mursidi 

(2016) 

 

Pengaruh pendidikan 

dan pelatihan terhadap 

kinerja karyawan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 

1. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan pendidikan terhadap kinerja 

karyawan Universitas Muhammadiyah 

Malang 

2. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan pelatihan terhadap kinerja 

karyawan Universitas Muhammadiyah 

Malang 

3. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan pendidikan dan pelatihan 

terhadap kinerja karyawan Universitas 

Muhammadiyah Malang 

 

Sumber: Jurnal Ekonomi dan Bisnis 
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2.5.  Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah hasil pemikiran yang bersifat kritis dalam 

memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang akan dicapai. Kerangka 

konseptual menurut variabel yang diteliti beserta indikatornya. Kerangka 

konseptual dari sesuatu gejala sosial yang memadai dapat diperkuat untuk 

menyajikan masalah penelitian dengan cara yang jelas dan dapat diuji (Sugiyono, 

2012). 

 Dalam kerangka konseptual ini dimana peneliti membuat suatu sketsa 

mengenai gambaran pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai 

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Maka model kerangka konseptual dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

Pelatihan 
 

X2 
 

Kinerja Pegawai 
 

Y 
 

Pendidikan 
 

X1 
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2.6.  Hipotesis 

 Menurut Sugiyono (2012:81) hipotesis adalah sebuah dugaan atau 

referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat 

menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam 

pengambilan keputusan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan 

belum ada jawaban empiris. Penolakan dan penerimaan hipotesis tergantung pada 

hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta. Dengan demikian, hipotesis adalah suatu 

teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji. 

 Berdasarkan pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

1. Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai 

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 

2. Pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai 

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 

3. Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis pelitian ini adalah Asosiatif. Menurut Sugiyono (2012:11) penelitian 

ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya 

pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan 

apabila ada seberapakah eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau 

tidaknya pengaruh atau hubungan itu.  

3.1.2 Lokasi Penelitian   

Penelitian ini dilakukan di kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara 

Provsu. Berlokasi di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 8 Medan. 

3.1.3 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang direncanakan dan akan dilaksanakan adalah dari 

bulan Juli 2020. Berikut waktu penelitian yang penulis rencanakan : 
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Tabel 3.1 

Rincian Waktu Penelitian 

No. Kegiatan 
2019 S/D 2020 

Nov Des    Jan – Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 

1 
Penyusunan 
Proposal 

                  

2 
Seminar  

Proposal 
                  

3 Pengumpulan 
Data 

                  

4 Analisis Data                   

5 Seminar Hasil                   

6 
Pengajuan  

Meja Hijau 
                  

7 Meja Hijau                   

 

3.2.  Populasi dan Sampel Penelitian   

3.2.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:72) populasi adalah wilayah yang terdiri dari 

objek/subyek dengan karakteristik tertentu yang ditentukan untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pegawai di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 143 orang. 
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3.2.2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2008:116), merupakan bagian dari jumlah dan 

karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti 

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi itu. Dari jumlah populasi 143 orang maka digunakan 

rumus slovin dalam menentukan jumlah sampel sebagai berikut: 

𝐫𝐮𝐦𝐮𝐬 ∶  𝑛 =
𝑁

1 + (𝑁(𝑒)2 
 

Keterangan :  

n = ukuran sampel   

N = ukuran populasi   

e =  Taraf kesalahan  

 Maka jumlah sampel yang diperoleh : 

               𝑛 =
143

1 + 143(0.05)2
 

             𝑛 = 58,84  = 60 Responden 

 Hasil dari rumus slovin menunjukkan sampel yang dapat digunakan 

sebanyak 58,84 namun hasil tersebut digenapkan menjadi 60. Maka yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai di Kantor Inspektorat 

Provinsi Sumatera Utara 60 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini dilakukan dengan teknik Stratified Proporsionate Random Sampling. Teknik 

pengambilan sample yang dilakukan secara acak, sehingga data yang di peroleh 
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lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di 

bidangnya. 

3.3.  Definisi Operasional  

 Definisi operasional adalah petunjuk untuk melaksanakan mengenai cara 

mengukur variabel. Defenisi operasional merupakan informasi yang sangat 

membantu penelitian yang akan menggunakan variabel yang sama. Dibawah ini  

defenisi operasional dari penelitian yang akan dilakukan: 

Tabel 3.2                                                                                                                            

Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Kinerja  

(Y) 

Kinerja adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh sesorang atau 

sekelompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam upaya 

mencapai tujuan.  

a) Ketepatan 

Waktu 

b) Efektivitas 

c) Kemandirian 

Likert 

Pendidikan 

(X1) 

Pendidikan adalah peningkatan, 

pengetahuan dan pemahaman atas 

lingkungan kita secara menyeluruh 

dan proses pengembangan 

pengetahuan, kecakapan / 

keterampilan, pikiran, watak, 

karakter dan sebagainya dalam 

upaya meningkatkan kinerja.  

a) Jenjang 

Pendidikan 

b) Kesesuaian 

Jurusan 

Likert 
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Pelatihan 

(X2) 

Pelatihan adalah usaha dalam 

meningkatkan mutu sumber daya 

manusia dalam dunia kerja serta 

proses dimana pegawai mencapai 

keterampilan tertentu untuk 

membantu mencapai tujuan 

organisasi dan meningkatkan 

kenerja pegawai.  

a) Saran 

Pelatihan 

b) Materi 

Pelatihan 

c) Metode 

Pelatihan 

d) Peserta 

Pelatihan 

Likert 

 

3.4.  Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau yang dapat dihitung 

(Sugiyono, 2013:34). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil kuesioner dari responden yang diberikan kepada pegawai 

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 

2. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung berupa kalimat, kata-

kata, gambar (Sugiyono,2013:34). Data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah hasil wawancara yang diberikan kepada perwakilan pegawai 

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 
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3.4.2. Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2010:33) dilihat melalui jenis dan sumber datanya, 

dalam pengumpulan data digunakan data primer dan data skunder. Adapun 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh melalui 

pengamatan secara langsung pada perusahaan, baik itu melalui observasi, 

pembagian kuesioner, dan wawancara. 

2. Data Sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak 

langsung, yaitu data dari berbagai sumber seperti dokumen atau laporan 

tertulis dan sumber pustaka perusahaan seperti sejarah perusahaan, 

gambaran struktur organisasi, termasuk buku-buku literatur, dan jurnal-

jurnal. 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung pada objek yang diteliti. 

b. Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab dengan pihak-pihak terkait guna mendapat data yang menunjang 

penelitian. 
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c. Kuesioner, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara memberikan 

daftar pernyataan kepada responden yang dijadikan sebagai sampel 

penelitian. Kuesioner yang dibagikan berupa daftar pernyataan. Kuesioner 

merupakan Teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan 

dari responden. Dimana responden memilih salah satu jawaban yang telah 

disediakan dalam daftar pernyataan. Skala pengukuran yang digunakan 

adalah skala likert. Menurut Sugiyono (2008:134) skala likert adalah 

sebagai alat untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Penelitian ini memberikan 

empat alternative jawaban kepada responden dengan menggunakan skala 1 

sampai 4 untuk keperluan analis kuantitatif penelitian yang dapat dilihat 

pada dibawah ini. 

Tabel 3.3                                                                                                                            

Bobot Nilai Kuesioner 

No Pernyataan Skor 

1 Sangat Tidak Setuju 1 

2 Tidak Setuju 2 

3 Setuju 3 

4 Sangat Setuju 4 
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3.6.  Teknik Analisis Data 

3.6.1. Uji Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2012:102). Instrumen 

penelitian digunakan untuk mengukur variabel yang di teliti dengan cara 

pemberian skor. Berdasarkan defenisi operasional variabel, kemudian 

dikembangkan menjadi instrument penelitian untuk mengukur variabel yang di 

teliti. Pengukuran variabel penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang disebar 

kepada responden. Instrumen penelitian yang baik harus memenuhi persyaratan 

yaitu valid dan reliabel. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas kuesioner 

maka perlu di lakukan pengujian atas kuesioner dengan menggunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas. Karena validitas dan realibilitas ini bertujuan menguji apakah 

kuesioner yang disebarkan adalah valid dan reliabel, maka penelitian ini akan 

melakukan kedua uji ini terhadap instrument penelitian (kuesioner).  

3.6.1.1.  Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2006:45) uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sugiyono (2013:48) menyatakan validitas 

merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh penelitian dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek penelitian. Uji validitas mengkorelasikan skor tiap butir pernyataan 

dengan skor total yang merupakan jumlah dari setiap skor butir pernyataan. 
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Apabila terdapat butir pernyataan yang tidak memenuhi syarat maka butir 

pernyataan tersebut tidak dapat diteliti lebih lanjut. 

Untuk menguji validitas instrument, penelitian melakukan uji signifikan 

dengan melihat penampilan output SPSS 21. Berikut kiteria hasil pengujiannya: 

1. Jika nilai probabilitas atau sig<dari 0.05, maka butir pernyataanya atau 

indikator tersebut dinyatakan valid atau layak digunakan dalam 

pengambilan data. 

2. Jika nilai probabilitas atau sig> dari 0.05, maka butir pernyataan atau 

indikator tersebut dinyatakan tidak valid atau layak digunakan dalam 

pengambilan data. 

3.6.1.2.  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menurut Sutomorang dan Lutfi (2012:79) adalah  indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Sedangkan menurut Ghozali (2011:47) uji reliabilitas adalah alat 

untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel 

atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang (responden) terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu-waktu. 

Menurut Ghozali(2011) suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel 

jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha> 0.60. Jika skala itu dikelompokkan 

dalam 5 kelas dengan rentang yang sama, maka ukuran kemantapan alpha 

menurut Sugiyono(2012) dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai alpha Cronbach’s 0.00 s/d 0.20 berarti kurang reliabel 

2. Nilai alpha Cronbach’s 0.21 s/d 0.40 berarti agak reliabel 
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3. Nilai alpha Cronbach’s 0.41 s/d 0.60 berarti cukup reliabel 

4. Nilai alpha Cronbach’s 0.61 s/d 0.80 berarti reliabel 

5. Nilai alpha Cronbach’s 0.81 s/d 1.00 berarti sangat reliabel. 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan memperlihatkan kepastian bahwa persamaan 

regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, artinya tidak bias dan 

konsisten (Santoso, 2012:48). Menurut Sugiyono (2010:39) uji asumsi klasik 

terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji hereoskedastisitas, jika 

terdapat heteroskedastisitas, maka varian tidak konstan sehingga dapat 

menyebabkan biasnya standar error, jika terdapat multikolinieritas, maka akan 

sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga 

tingkat signifikasi keofisien regresi menjadi rendah. Oleh karena itu, uji asumsi 

klasik perlu dilakukan. 

3.6.2.1.  Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menentukan apakah variabel 

berdistribusi normal atau tidak, karena modal regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2012:50). Dasar 

pengambilan keputusan uji normalitas yaitu dengan melihat tampilan grafik 

histogram, apabila grafik menunjukkan pola data terdistribusi secara normal, 

bentuk kurva pada histogram memiliki bentuk seperti lonceng. Namun bila dilihat 

grafik histrogram memberikan pola yang sedikit menceng kekiri atau kanan, dapat 

dikatakan variabel pengganggu atau residual mendekati distribusi normal. 
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Kemudian untuk lebih memastikan hasil analisis, uji normalitas penelitian 

ini juga dapat dilihat dengan normal probability plot. Grafik normal probability 

plot menggambarkan bahwa apabila data mendekati distribusi normal terlihat data 

menyebar disekitar diagonal dan mengikuti arah garis atau grafiknya. Meskipun 

data sedikit keluar garis dan kemudian mengikuti kembali garis diagonalnya, 

maka data observasi dikatakan mendekati distribusi normal. 

Pengujian normalitas juga dapat menggunakan metode kolmogrov-

Smirnov. Bedanya, output yang dihasilkan Kolmogrov-Smirnov berupa tabel. 

Pendapat Santoso (2012:50) untuk pedoman pengambilan keputusan data-data 

yang mendekati atau merupakan distribusi normal pada metode Kolmogrov-

Smirnov dapat diukur melalui: 

1. Nilai probabilitas atau sig, > 0.05 maka data terdistribusi secara normal. 

2. Nilai probabilitas atau sig, < 0.05 maka data terdistribusi secara tidak 

normal. 

3.6.2.2.  Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2010:160) uji ini bertujuan menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independent. Dasar 

pertimbangan uji multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model 

regresi. 

2. Jika nilai Tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa ada multikolinieritas antar variabel dalam regresi. 
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3.6.2.3.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2016:134) bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan yang lain. Jika varian dari satu residual dari pengamatan satu ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. 

Menurut Ghozali (2011) cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya  

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Scatterplot. Sedangkan dasar  

pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas yaitu:  

1. Jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi/ bebas heteroskedastisitas.  

Menurut Ghozali (2011: 153), analisis dengan grafik plot masih belum 

cukup menjamin keakuratan hasil, untuk itu uji heteroskedastisitas juga dapat di 

deteksi melalui uji glejser dengan membandingkan nilai signifikansi yang 

ditetapkan, namun jika nilai probabilitas atau sig < dari 0,05 maka telah 

terindikasi  heteroskedastisitas. 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitriyani - Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai....



32 
 

 
 

3.6.3 Uji Hipotesis 

3.6.3.1.  Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Sugiyono (2010:42) koefisien determinasi berguna untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Melalui tabel model Summary, terdapat R Square (koefisien 

determinasi). Nilai koefisen determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Apabila nilai 

koefisien mendekati 1, maka variabel independent dianggap mampu menjelaskan 

variasi variabel dependen. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi 

mendekati 0, maka veriabe independent dianggap belum mampu menjelaskan 

tentang variasi variabel dependen. 

3.6.3.2.  Uji F (Simultan) 

Uji F menurut Ghozali (2011:98) pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan 

menggunkan tingkat keyakinan (significance level) 95% atau 0.05 (a = 5%). 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai probabilitas atau Sig. < 0.05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel bebas 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Jika nilai probabilitas atau Sig. > 0.05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel 

bebas tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 
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3.6.3.3.  Uji t (Parsial) 

Menurut Sugiyono (2008:244) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat 

keyakinan (significance level) 95% atau 0.05 (a = 5%). Ketetentuan penerimaan 

atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai probabilitas atau Sig < 0,05 maka hipotesis diterima. Ini berarti 

bahwa secara individual variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Jika nilai probabilitas atau Sig > 0.05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti 

bahwa secara individual variabel bebas tersebut tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Selain itu, dalam pengujian signifikan parsial, pada tabel sudah terdapat 

analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk 

mencari keadaan (naik turunnya) nilai variabel dependen, apabila variabel-

variabel independent sebagai predictor dimanipulasi nilainya (Sugiyono, 

2013:40). Untuk menganalisis regresi linier berganda dibutuhkan paling sedikit 

dua variabel independent. Model regresi menurut Sugiyono (2012:204) 

dinyatakan dalam persamaan: 
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Y = βo + β1X1 + β2X2 + e 

Dimana :   

Y = Variabel Terikat ( Kinerja Pegawai)  

X1 = Variabel Bebas (Pendidikan)  

X2 = Variabel Bebas (Pelatihan)    

Βo = Konstanta   

β1, β 2 = Koefisien Regresi   

e = Standar eror ( tingkat kesalahan) yaitu 0,05 (5%) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis susun, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai 

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 

2. Pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai 

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 

3. Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. 

5.2.  Saran 

1. Untuk pendidikan pegawai sudah baik, namun perlu ditingkatkan 

khususnya dalam pemilihan program pendidikan yang mampu 

memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi pegawai yang sesuai 

dengan pekerjaannya. 

2. Untuk pelatihan pegawai, materi pelatihan yang diberikan instansi harus 

yang dapat membangun kinerja pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera 

Utara, kemampuan instruktur pelatihan harus sesuai dengan yang 

dibutuhkan pegawai. Instansi juga harus memberikan sarana pelatihan 

yang baik untuk para pegawainya. 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN I 

KUESIONER 

 

PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA PADA 

PEGAWAI INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

Dengan terhormat, 

 Saya Fitriyani dengan NPM 168320271 yang berstatus sebagai mahasiswa Program Studi 

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, dalam penyusunan 

skripsi untuk menyelesaikan program studi Strata 1 (S1), mengharapkan kesediaan dan 

partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner penelitian ini sesuai dengan keadaan 

sebenarnya. Semua kuesioner ini hanya digunakan untuk penelitian dan kepentingan 

akademik. Kerahasiaan identitas Bapak/Ibu akan dijaga sesuai dengan kode etik 

penelitian. Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini, saya 

ucapkan terimakasih.  

I. Identitas Responden         

1 Nomor Responden :  (Di kosongkan) 

  
2 Jenis Kelamin :   Laki-Laki   Perempuan 

  
3 Umur :  Tahun 

  
4 Pendidikan :   SMA/SMK   D3 

 
 

    S1              S2            S3 
    

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitriyani - Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai....



62 
 

 
 

II. Petunjuk Pengisian 

  Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai menurut pendapat Bapak/Ibu 

dengan memberi Check List (√) pada kolom yang tersedia . 

 Ada 5 alternatif jawaban yang dapat Bapak/Ibu pilih, yaitu: 

1. STS : Sangat Tidak Setuju = skor 1 

2. TS   : Tidak Setuju  = skor 2 

3. S     : Setuju   = skor 3 

4. SS   : Sangat Setuju  = skor 4 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

PENDIDIKAN (X1) 

No Pernyataan SS S TS STS 

Jenjang Pendidikan 

1. Saya perlu melanjutkan pendidikan untuk 
meningkatkan kinerja saya 

    

2. Kemampuan saya dalam menganalisis pekerjaan 
sesuai dengan latar belakang pendidikan 
lanjutan. 

    

Kesesuaian Jurusan 

3. Saya memiliki pengetahuan tentang pelayanan 
yang baik dalam bidang pekerjaan saya. 

    

4. Pekerjaan saya saat ini sudah sesuai dengan 
keterampilan yang saya miliki. 

    

Kompetensi 

5. Saya memiliki keahlian seperti yang dibutuhkan 
dalam bidang pekerjaan saya 

    

6. Beban kerja saya sesuai dengan keahlian yang 
saya miliki 
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PELATIHAN (X2) 

No Pernyataan SS S TS STS 

MATERI 

1. Saya memiliki kesempatan untuk memilih 
materi pada kegitan peltihan sesuai kebutuhan 
dan tuposi saya 

    

2. Materi yang disampaikan dalam pelatihan 
mendukung pekerjaan sehari-hari saya 

    

METODE 

3. Metode pelatihan telah sesuai dengan subjek 
yang diajarkan 

    

4. Metode penyampaian yang diberikan pada saat 
pelatihan mudah untuk dimengerti 

    

PELATIH (INSTRUKTUR) 

5.  Pelatih menggunakan media yang tersedia 
dengan baik 

    

6.  Pelatih dapat menyampaikan materi dengan 
jelas 

    

SARANA 

7. Kondisi ruang kelas saat saya mengikuti 
pelatihan sudah sesuai yang diinginkan 

    

8. Sarana pelatihan saat saya mengikuti pelatihan 
sudah tepat 
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Kinerja Pegawai (Y) 

No Pernyataan SS S TS STS 

Kuantitas 

1.  Jumlah dari hasil pekerjaan yang pegawai 
tangani selalu memenuhi target yang telah 
ditetapkan 

    

2.  Pegawai dalam melaksanakan tugas jarang 
membuat kesalahan 

    

Kualitas 

3.  Pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan posisi yang mereka miliki 

    

4.  Pegawai mempunyai kualitas kerja yang baik 
seperti yang dinginkan instansi 

    

Kerja Sama 

5.  Pegawai mampu menjalin komunikasi yang 
baik dengan pihak diluar instansi yang berkaitan 
dengan pekerjaan 

    

6.  Pegawai dapat bekerjasama dengan sesama 
pegawai lain 

    

Pemanfaatan Waktu 

7 Pegawai hadir dan pulang kantor sesuai jadwal 
yang telah ditentukan  

    

8 Pegawai tepat waktu dalam menyelesaikan 
pekerjaan  
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LAMPIRAN II 

DATA SPSS 21 

Uji Validitas 
 

1. Uji Validitas Pendidikan 
Pernyataan Korelasi Sig. (2-tailed) Keterangan 

Pendidikan_1 1 ,000<0,05 Valid 
Pendidikan_2 793** ,000<0,05 Valid 
Pendidikan_3 854** ,000<0,05 Valid 
Pendidikan_4 710** ,000<0,05 Valid 
Pendidikan_5 791** ,000<0,05 Valid 
Pendidikan_6 804** ,000<0,05 Valid 

 

2. Uji Validitas Pelatihan 
Pernyataan Korelasi Sig. (2-tailed) Keterangan 

Pelatihan_1 1 ,000<0,05 Valid 
Pelatihan_2 865** ,000<0,05 Valid 
Pelatihan_3 782** ,000<0,05 Valid 
Pelatihan_4 865** ,000<0,05 Valid 
Pelatihan_5 744** ,000<0,05 Valid 
Pelatihan_6 671** ,000<0,05 Valid 
Pelatihan_7 964** ,000<0,05 Valid 

Pelatihan_8 806** ,000<0,05 Valid 

 

3. Uji Validitas Kinerja  
Pernyataan Korelasi Sig. (2-tailed) Keterangan 

Kinerja_1 1 ,000<0,05 Valid 
Kinerja_2 799** ,000<0,05 Valid 
Kinerja_3 902** ,000<0,05 Valid 
Kinerja_4 786** ,000<0,05 Valid 
Kinerja_5 881** ,000<0,05 Valid 
Kinerja_6 902** ,000<0,05 Valid 
Kinerja_7 786** ,000<0,05 Valid 
Kinerja_8 881** ,000<0,05 Valid 

 

Uji Reliabilitas 

 
1. Variabel Pendidikan 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.960 6 

 

2. Variabel Pelatihan 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.966 8 

 

3. Variabel Kinerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.976 8 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.276 .213  6.003 .000   

Pendidikan 
(X1) 

.392 .078 .550 5.031 .000 .690 1.449 

Pelatihan (X2) .176 .074 .261 2.387 .020 .690 1.449 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai (Y) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,17225220 

Most Extreme Differences 

Absolute ,083 

Positive ,083 

Negative -,048 

Kolmogorov-Smirnov Z ,644 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,801 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,008 ,123  -,061 ,951 

Pendidikan (X1) ,007 ,045 ,023 ,144 ,886 

Pelatihan (X2) ,042 ,043 ,157 ,997 ,323 

a. Dependent Variable: abs_residual 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .728a .530 .514 .17525 

a. Predictors: (Constant), Pelatihan (X2), Pendidikan (X1) 
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ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.975 2 .987 32.153 .000a 

Residual 1.751 57 .031   

Total 3.726 59    

a. Predictors: (Constant), Pelatihan (X2), Pendidikan (X1) 

b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai (Y) 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.276 .213  6.003 .000 

Pendidikan 
(X1) 

.392 .078 .550 5.031 .000 

Pelatihan (X2) .176 .074 .261 2.387 .020 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitriyani - Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai....



70 
 

 
 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitriyani - Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai....



71 
 

 
 

 
----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 22/2/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)22/2/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Fitriyani - Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai....




