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ABSTRAK

Nur Endah Nihayati. 2012 SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Implementasi Pelatihan
Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri
Cabang Malang)”.

Pembimbing :Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si

Kata Kunci : Instruktur, Materi pelatihan, Metode pelatihan
Peserta, Kinerja Karyawan

Di tengah maraknya persaingan bisnis perbankan yang ketat, service atau
pelayanan yang baik adalah hal yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya
dalam bisnis ini. Untuk itu service atau mutu layanan harus ditingkatkan untuk
mempertahankan asaing yang ketat dalam dunia bisnis harus memperhatikan
faktor-faktor personilnya. Namun demikian tidak mungkin apabila masing-masing
personil dalam usaha tersebut itu tidak dibekali dengan kamampuan dan
ketrampilan yang memadai dan sesuai dengan ruang lingkup keinginan yang
diharapkan oleh perusahaan. Untuk itu perlu bagi perusahaan untuk
mempersiapkan langkah-langkah pemecahannya guna menghadapi kesulitan-
kesulitan yang dihadapi dan memperkecil resiko akibat adanya masalah tersebut.
Dan untuk menjamin agar tiap-tiap bidang dalam bentuk usaha dilaksanakan oleh
tenaga kerja dengan kecakapan dan keahlian dalam bidangnya masing-masing
maka diperlukan adanya sebuah pelatihan. Dengan adanya pelatihan tersebut
diharapkan akan mampu mempengaruhi kinerja yang pada akhirnya akan tercapai
kemajuan dan keberhasilan perusahaan melalui sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis-jenis
pelatihan yang diikuti karyawan PT Bank Syariah Mandiri cabang Malang dan
menguji secara simultan maupun parsial pengaruh Instruktur/pelatih, materi
pelatihan, metode pelatihan, dan peserta terhadap kinerja karyawan. Serta  untuk
menguji dan membuktikan dari keempat variabel tersebut, manakah yang paling
berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan.

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri cabang Malang.
Terdapat 33 sampel yang dipilih secara random sampling. Dalam penelitian ini
analisis data yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Sebelum
melakukan analisis regresi, maka dilakukan uji validitas, reliabilitas dan uji
asumsi klasik, sehingga data yang dihasilkan akan baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang
diikuti karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang adalah pelatihan umum
dan pelatihan khusus. Sedangkan secara simultan pelatihan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja. Sedangkan secara parsial variabel Instruktur dan
Peserta berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan variabel
Materi dan Metode pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan. Variabel yang mempunyai berpengaruh paling dominan terhadap
kinerja karyawan adalah variabel Instruktur.


