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ABSTRAK 
Tinggi rendahnya pengetahuan, keterampilan dan motivasi kerja anggota 

koperasi batik dapat mempengaruhi kemampuan dalam meningkatkan hasil 

kinerjanya. Pengetahuan dan motivasi keterampilanyang diperoleh melalui 

pelatihan merupakan nilai-nilai yang harus dipahami kepada seluruh anggota 

koperasi agar mereka menyadari bahwa mereka merupakan tenaga-tenaga yang 

mempunyai keterampilan untuk memajukan koperasi batik di jambi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh 

pelatihan terhadap kinerja anggota Koperasi Batik Kajang Lako. 2) Untuk 

mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja anggota Koperasi Batik 

Kajang Lako. 3) Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja anggota Koperasi Batik Kajang Lako.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. 

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Batik Kajang Lako Kota 

Jambi. Instrumen dalam penelitian ini berupa angket, data diperoleh dengan 

menyebar angket kepada anggota Koperasi Batik Kajang Lako Kota Jambi. Data 

dianalisis dengan menggunakan Program SPSS release 23.0.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

pelatihan terhadap kinerja anggota Koperasi Batik Kajang Lako Kota Jambi. 

Dengan nilai signifikasi 0,001 < 0,05. Ada pengaruh yang signifikasi motivasi 

kerja terhadap kinerja anggota Koprasi Batik Kajang Lako Kota Jambidengan 

nilai signifikasi 0,000 < 0,05. Ada pengaruh signifikasi pelatihan dan motivasi 

kerja terhadap kinerja anggota Koperasi Batik Kajang Lako Kota Jambi dengan 

nilai Fhitung (15,165) > Ftabel (3,12) pada signifikasi 0,000 serta hasil koefisien 

determinasi sebesar 0,305 atau 30,5 persen.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan harapan kedepannya 

adalah penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan informasi bagi anggota 

koperasi sehingga lebih termotifasi kedepannya dalam mengembangkan koperasi 

kedepannya. Dan diharapkan bisa berguna dalam penelitian selanjutnya. 
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Pendahuluan 
 Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia itu tidak hanya material, 

tetapi juga bersifat nonmaterial, seperti kebanggaan dan kepuasan kerja. Tiap 

individu cenderung akan dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin tidak diduga 

sebelumnya di dalam proses mencapai kebutuhan yang diinginkan sehingga 

melalui bekerja dan pertumbuhan pengalaman, seseorang akan memperoleh 

kemajuan dalam hidupnya. Seseorang dpat di lihat bagaimana kinerjanya adalah 

dalam proses kerjanya tersebut.  

Menurut Wibowo (2016:7) Kinerja berasal dari pengertian performance, 

adapula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau 

prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas 

bukan hanya hasil kerja tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. 

Secara konseptual, kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu 

organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented 

yang dihasilkan selama satu periode waktu. 

Bagi karyawan lama atau senior juga diperlukan semacam pelatihan, yang 

kemanfaatan diperoleh adalah kemampuan karyawan di dalam penyesuaian 

dengan peralatan/tekhnologi baru, sehingga kemampuan yang baru bermanfaat 

pada penyesuaian akan perubahan tuntutan lingkungan, serta lebih cepat dalam 

penyesuaian diri. dengan dimilikinya kemampuan yang sesuai dengan tuntutan 

baru pada pekerjaannya, maka pegawai tersebut dapat menyumbangakan 

kinerjanya pada bagian ia bekerja maupun memberi kontribusi pada kinerja 

organisasi. 

Menurut Mangkuprawira (2011:134) Pelatihan bagi karyawan merupakan 

sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu, serta sikap agar 

karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya 

dengan semakin baik, sesuai dengan standar. Biasanya pelatihan merujuk pada 

pengembangan keterampilan bekerja (vocational) yang dapat digunakan dengan 

segera. 

Pada awalnya, motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan muncul 

karena mrasakan perlunya untuk memerlukan kebutuhan. Apabila kebutuhannya 

telah terpenuhi, motivasinya akan menurun. Kemudian berkembang pemikiran 

bahwa motrivasi juga diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun apabila 

tujuan teloah tercapai, biasanya motivasi juga menurun, oleh karena itu, motivasi 

dapat dikembangkan apabila timbul kebutuhan maupun tujan baru. Apabila 

memenuhi kebituhan merupakan kepentingan mnusia, maka tujaun dapat menjadi 

kepentingan manusia maupun organisasi. 

Menurut pendapat Siagian (2008:138) motivasi adalah daya pendorong 

yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk 

menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan 

waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan 

berbagai sasaran orgnisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

Koperasi batik kajang lako merupakan salah satu koperasi batik di daerah 

Jambi, kemajuan ekonomi di Jambi khususnya di sektor industri harus terus 

menerus dan berkeseimbangan dalam melaksanakan pelatihan dan memotivasi 

anggota agar keterampilan dan sikap anggota tersebut menjadi lebih baik di masa 



mendatang sehingga setiap pekerjaan akan mudah diselesaikan tepat waktu dan 

tepat sasaran yang pada akhirnya mampu meningkatkan penghasilan di koperasi. 

Koperasi batik kajang lako tidak semata-mata bertujuan pada keuntungan, 

tetapi juga memiliki kepedulian pada kesejahteraan anggota. Tinggi rendahnya 

pengetahuan, keterampilan dan motivasi kerja anggota koperasi batik ini dapat 

mempengaruhi kemampuan dalam meningkatkan produktivitasnya. Pengetahuan 

dan motivasi keterampilanyang diperoleh melalui pelatihan merupakan nilai-nilai 

yang harus dipahami kepada seluruh anggota koperasi agar mereka menyadari 

bahwa mereka merupakan tenaga-tenaga yang mempunyai keterampilan untuk 

memajukan koperasi batik di jambi. Dibawah ini dapat dilihat dari data hasil 

penjualan anggota. 

Tabel 1.1 

Hasil penjualan 

No Tahun Hasil 

penjualan 

Persentase 
 

1 2013 140.800.000 23,5% 

2 2014 131.400.000 21,9% 

3 2015 125.500.000 20,9% 

4 2016 104.300.000 17,4% 

5 2017 98.000.000 16,3% 

jumlah 600.000.000 100% 

Sumber : Data sekretaris koperasi batik kajang lako 

 

Koperasi batik kajang lako memiliki agenda tahunan untuk mengadakan 

pelatihan untuk meningkatkan kinerja anggota dari koperasi tersebut. Dalam 

pelatihan ini di maksudkan untuk dapat meningkatkan penjualan, meningkatkan 

efisiensi dalam waktu, dan menambah kreatifitas masing-masing anggota dalam 

membuat ragam motif batik tersebut. Dalam pelatihan ini diharapkan anggota 

memiliki strategi penjualan yang bervariasi. 

Tetapi pelatihan yang diadakan tidak mendapat respon positif dari semua 

anggota koperasi, Ada beberapa anggota koperasi yang tidak mengikuti pelatihan, 

menganggap pelatihan itu tidak penting dan hanya membuang waktu saja. 

Anggota yang tidak hadir dalam koperasi hanya bekerja menurut apa yang 

dipikirkannya saja dan tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi. Motivasi 

didalam diri mereka bisa dilihat dari hadir atau tidaknya dalam pelatihan dan juga 

ada beberapa dari mereka hanya ingin jika dalam pelatihan mendapatkan hadiah 

sebagai timbale balik dalam mengikuti pelatihan Tanpa menghiraukan ilmu yang 

mereka akan dapatkan sehingga kinerja merekapun tidak meningkat dikarnakan 

hal tersebut.(Sumber : Ketua Koperasi Batik Kajang Lako Kota Jambi). 

Masih banyak lagi yang mempengaruhi kinerja, salah satunya adalah 

pelatihan dan motivasi kerja ini. Penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat 

pengaruh dari pelatihan dan motivasi terbebut dalam meningkatkan kinerja, maka 

dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk judul skripsi 

yaitu “Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Anggota 

Koperasi Batik Kajang Lako Kota Jambi”. 

 

 
 



Kinerja Anggota 
 

Indra Bastian (dalam Fahmi 2015:226), menyatakan bahwa kinerja adalah 
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 
visi organisasi yang tertuang dalam premususan skema strategis suatu organisasi. 
Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 
menyelesikan tugas dan pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan 
dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang 
tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas 
tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya, menurut 
Hersey dan Blanchard (dalam Sinambela,  2016:481). Menurut Mangkunegara 
(dalam Mulyadi 2015:63) istilah kinerja berasal dari kata job performance aau 
actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 
seseorang). Maka pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
 
 
Pelatihan 
 

Menurut Wexley dan Yulk (dalam Suwanto dan Priansa, 2016:118) 
merupakan suatu istilah yang menunjukkan perencanaan, pembentukan, dan 
memfasilitasi anggota organisasi atau karyawan dalam penggabungan keahlian, 
pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan keadaan yang ada. Menurut 
Sumarsono (dalam Sinambela, 2016:169) Investasi pada SDM berupa 
pengorbanan sejumlah dana yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh 
penghasilan selama proses investasi. Pada dasarnya, pelatihan adalah suatu 
aktivitas untuk meningkatkan kemampuan pegawai dengan mengalokasikan 
anggaran sebagai investasi. Hal yang searah dirumuskan bahwa pelatihan pada 
intinya adalah sebuah prosesw belajar. Berdasarkan pendapat Sikula (dalam 
mangkunegara 2013:44) dapat dikemukakan bahwa pelatihan adalah suatu 
proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan 
teroganisir dimana pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan dan 
keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. 
 
 
Motivasi Kerja 
 

Menurut Barelson dan Stainer (dalam Sinungan, 2014:134) Motivasi kerja 
adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, 
mendorong kegiatan atau gerakan dan mengarah atau menyalurkan prilaku 
kearah mencapai kebutuhan dan memberi kepuasan atau mengurangi ketidak 
seimbangan. Menurut pendapat Heller (dalam Wibowo, 2016:322) yang 
menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk bertindak. Ada pendapat 



bahwa motivasi harus diinjeksiu dari luar, tetapi sekarang semakin dipahami 
bahwa setiap orang termotivasi oleh beberapa kekuatan yang berbeda. Di 
pekerjaan kita perlu mengetahui bawahan untuk menyelaraskan motivasinya 
dengan kebutuhan organisasi. Menurut pendapat Sutrisno (2009:111) motivasi 
memiliki komponen, yakni komponen dari dalam dan luar. Komponen dalam 
ialah perubahan dalam diri seseorang keadaan merasa tidak puas, ketegangan 
psikologis. Komponen luar ialah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang 
menjadi arah tingkah lakunya. Jadi komponen dalam ialah kebutuhan-kebutuhan 
yang ingin dipuaskan, sedangkan kompunen luar adalah tujuan yang hendak 
dicapai. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat ex-post 
fact,.Sugiyono (2014:7) menyatakan penelitian ex-postfacto adalah suatu 
penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan 
kemudian meruntut kebelakang melalui data tersebut untuk menemukan faktor-
faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Data yang dikumpulkan 
diukur secara langsung menggunakan angka-angka untuk mendeskripsikan 
pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja anggota koperasi batik 
kajang lako kota Jambi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 72 

anggota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Random Sampling. 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hipotesis: Pengaruh X1 terhadapY 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan
t) 

47.581 4.018  11.843 .000 

Pelatihan .228 .068 .375 3.381 .001 

Sumber: Pengolah Data Penelitian (2018) 
 Berdasarkan tabel di atas bahwa pengujian hipotesis pertama. Hipotesis 
yang diuji dalam penelitian ini yang berbunyi terdapat pengaruh positif  dan 
signifikan pelatihan terhadap kinerja anggota. Berdasarkan perhitungan dengan 
bantuan SPSS versi 23,0, adapun nilai konstanta sebesar 47,581 dan b sebesar 
0,375 digunakan untuk menyusun persamaan linier sederhananya yakni: Y= a+b  
X1= 47,581 + 0,375 X1. Dari persamaan regresi di atas menunjukkan setiap 
adanya perubahan 1% pelatihan maka akan diikuti  perubahan  kinerja anggota 
sebesar 0,375 %. Diperoleh koefisien sebesar 0,375 dengan sig = 0,001 nilai sig 
lebih besar  dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak, dengan 



kata lain pelatihan  berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja anggota, ini 
berarti H1 diterima. Variabel X1 mempunyai thitung  X1= 3.381 dan ttabel 1,66 
jadi thitung > ttabel. Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat 
pengaruh positif pelatihan terhadap kinerja anggota dan terdapat pengaruh yang 
signifikan pelatihan  terhadap kinerja anggota. 
 
Hipotesis: Pengaruh X2 terhadap Y 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 38.048 5.668  6.712 .000 

Motivasi Kerja .388 .095 .438 4.075 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Anggota 
Sumber: Olah Data Penelitian (2018) 

Berdasarkan tabel di atas dilihat bahwa pengujian hipotesis kedua. 
Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini yang berbunyi terdapat pengaruh positif 
dan signifikan  motivasi kerja terhadap Kinerja Anggota. Berdasarkan 
perhitungan dengan bantuan SPSS  versi 23.0, adapun nilai konstanta sebesar 
38,048 dan b sebesar 0,438 digunakan untuk menyusun persamaan linier 
sederhananya yakni: Y= a+b  X2= 38,048  + 0,438 X2. Dari persamaan regresi di 
atas menunjukkan setiap adanya perubahan 1% motivasi kerja maka akan diikuti  
perubahan Kinerja Anggota sebesar 0,438 %. Diperoleh koefisien sebesar 0,438  
dengan sig = 0,000 nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau 0,000 < 
0,05 maka Ho ditolak, dengan kata lain motivasi kerja  berpengaruh terhadap 
Kinerja Anggota, ini berarti H1 diterima. Variabel X2 mempunyai thitung  
X2=4,075  dan ttabel 1,66  jadi thitung > ttabel. Ini berarti Ho ditolak dan Ha 
diterima atau terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja  terhadap 
Kinerja Anggota. 
 
Hipotesis: Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.447 6.162  4.454 .000 

Pelatihan .206 .061 .338 3.360 .001 

Motivasi 
Kerja 

.361 .089 .408 4.048 .000 

 Fhitung   =  15.165 

  Sig F      = 0,000 



a. Dependent Variable: Kinerja Anggota 

Sumber: Pengolah Data Penelitian (2018) 
Dari tabel diatas dapat diketahui analisis regresi berganda yaitu Y= a + b1 

X1 + b2 X2  = 27,447 + 0,206 X1 + 0,361 X2 . Maka dapat diketahui nilai 
konstantanya positif yaitu sebesar 27,447. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan searah antara variabel independen (pelatihan dan motivasi kerja) 
terhadap variabel dependen yaitu ( kinerja anggota ). Jika X1 dan X 2 nilainya 0 
maka nilai Y sebesar 27,447. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 
bebas yaitu pelatihan dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap variabel terikat yaitu kinerja anggota. Berdasarkan hasil perhitungan 
dari SPSS 23.0 diperoleh nilai Fhitung  yakni 15,165 > 3,12 dan signifikan F sebesar 
0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
antara peatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja anggota Koperasi Batik 
Kajang Lako Kota Jambi. Maka H3 diterima. 
 
 
Koefisien Determinasi (Model summary) 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .553a .305 .285 3.64908 

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Pelatihan 
b. Dependent Variable: Kinerja Anggota 

Sumber: Pengolahan Data Penelitian (2018) 
 Sedangkan nilai R square menunjukkan 0,305 memberi pengertian bahwa 
30,5 % Kinerja Anggota ditentukan oleh pelatihan dan motivasi kerja sedangkan 
sisanya (100% - 30,5% = 69,5 %) merupakan kontribusi variabel yang tidak diteliti 
oleh peneliti. 
 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Ho ditolak dan Ha diterima  atau terdapat pengaruh positif  pelatihan (X1) 
terhadap kinerja anggota (Y) dan terdapat pengaruh signifikan pelatihan 
(X1) terhadap kinerja anggota (Y) 

2. Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan dalam motivasi kerja (X2) terhadap kinerja anggota (Y). 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan dan motivasi kerja  
terhadap kinerja anggota Koperasi Batik Kajang Lako Kota Jambi. 

Saran 
 Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah didapat, maka penulis 
mengemukakan saran sebagai berikut : 



1. Disarankan kepada anggota Koperasi Batik Kajang Lako Kota Jambi lebih 
giat dalam mengikuti pelatihan dan lebih memotivasi diri dalam bekerja..  

2. Mengingat kinerja anggota merupakan kegiatan yang sebagian besar 
dilakukan oleh anggota Koperasi Batik maka perlu adanya penelitian lebih 
luas guna mengetahui besarnya kinerja pada anggota koperasi di Kota 
Jambi. 

Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar meneliti hal yang sama dengan 
variabel yang berbeda. 
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