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ABSTRACT 

This research is related to the influence of the training and the work environment on 

performance of employees with job satisfaction as an intervening variable in the Grand 

Quality Hotel Yogyakarta. The purposes of this research are to know the influence of the 

training and the work environment against employee job satisfaction and simultaneous, 

partially to know the influence of the training and the work environment on performance of 

employees and simultaneous, partially to know the influence of job satisfaction toward 

performance, and to find out the greater training and direct influence of work environment 

on performance or indirect influence on the training and working environment on 

performance through customer satisfaction work. The technique of determination of the 

sample was of census. The data collection method used was a questionnaire and in 

analyzing the data the researcher used path analysis SPSS program with the help of 21 for 

Windows. The respondents in this study were a number of fixed employees 98 Grand 

Quality Hotel Yogyakarta. 

The results of this research showed that there was a significant influence of the 

training and the work environment against partially and job satisfaction simultaneously, 

there was a significant influence on the training and working environment on performance 

partially and simultaneously, there was a significant influence of job satisfaction toward 

performance. In addition, the direct influence of training on performance through job 

satisfaction was greater, as well as the direct influence work environment on performance 

through employee job satisfaction at Grand Quality Hotel Yogyakarta. 
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PENDAHULUAN 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bagian dari pada manajemen 

keorganisasian yang pada hakikatnya memusatkan perhatian pada unsur manusia. 

Manajemen SDM adalah suatu pendekatan dalam mengelola manusia yang berdasarkan 

prinsip yaitu sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dan paling 

penting yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan, karnanya keberhasilan suatu organisasi 

sangat ditentukan oleh unsur manusia (Hasibuan, 2014: 3). Menurut (Dessler, 2008: 5) 

manajemen SDM adalah suatu kebijakan dan praktik yang pada dasarnya menentukan 

aspek sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, 

melatih, memberi penghargaan dan penilaian. 

Praktek- praktek manajemen SDM bagi perusahaan sumber daya manusia adalah 

sebagai kunci yang memiliki kontribusi bagi organisasi dalam menentukan masa depan. 

Munculnya tantangan baru yang dihadapi perusahaan seringkali menyebabkan karyawan 

kehilangan kompetensi dan wawasan untuk banyak menjawab dari tantangan- tantangan 

tersebut. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan secara terus menerus dan keahlian 

karyawan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihidarkan (Alwi, 2008 : 217).  

Peningkatan kemampuan SDM secara terus menerus tentunya akan lebih memudahkan 

perusahaan untuk mejawab tantangan tersebut. Menurut ( Rivai dan Basri, 2005 :13 ) 

pentingnya sumber daya manusia diantara faktor faktor yang lain perusahaan melakukan 

pendidikan dan pelatihan untuk meningkatakan keterampilan dan pengetahuan karyawan 

dalam rangka terwujudnya dan tercapainya kinerja yang diharakan. Dengan demikian, 

pelatihan dan pengembangan menjadi bagian dari kebutuhan itu, bahkan pelatihan dan 

pengembangan merupakan bagaian dari human investment itu sendiri (Alwi,2008 : 218 ). 

Menurut Rivai (2015:405) Kinerja perusahaan merupakan tingkat pencapaian hasil 

dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan, dan dengan demikian kinerja merupakan 

suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Pada saat yang sama karyawanpun 

memerlukan umpan balik atas kinerja mereka sendiri yang disebut penilaian kinerja. Pada 

umumnya sistem penilaian kinerja masih juga digunakan sebagai instrumen untuk 

mengendalikan prilaku karyawan, serta mengetahui kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan karyawan yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas diri mereka 

sendiri maka cara ini dilakukan dengan pelatihan (Rivai, 2015:406). Karna tujuan daripada 

pelatihan itu sendiri untuk mengembangkan keterampilan individu, kemampuan, 

pengetahuan atau sikap yang dapat merubah prilaku pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi yang di tetapkan (Sinambela, 2016:170). 

Dalam perkembangannya, pelatihan dianggap sebagai suatu instrumen yang penting 

dalam peningkatan kinerja karyawan. Pelatihan adalah proses yang terintergrasi yang 

digunakan oleh perusahaan untuk memastikan agar para karyawan bekerja untuk mencapai 

tujuan organisasi (Dessler, 2008:280). Seperti penelitian yang di lakukan oleh (Okechukwu, 

2017) mengatakan bahwa pelatihan dan pengembangan karyawan akan meningkatakan 

keberhasilan organisasi. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

(Citraningtyas & Djastuti, 2017) dengan hasil penelitian bahwa pelatihan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga pelatihan mempengaruhi 



 
 

kinerja karyawan secara positif artinya setiap peningkatan pelatihan akan meningkatkan 

kinerja karyawan tersebut.  

Selain pelatihan, tinggi dan rendahnya kinerja karyawan juga dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja didalam perusahaan. Menurut McCoy &Evans dalam Chaudhry et.all 

(2017) menunjukan bahwa lingkungan kerja yang baik dan menyenangkan akan 

mempengaruhi tingkat kinerja karyawan dalam melakukan tugas yang di tugaskan kepada 

mereka. Hal ini menunjukan bahwa apapun yang dilakukan karyawan ketika bekerja selalu 

berhubungan dengan lingkungan kerja yang dimulai dari metode pekerjaan hingga alat 

yang di gunakan. Sama halnya dengan kepuasan kerja, kepuasan kerja adalah faktor yang 

dapat meningkatkan kinerja disamping faktor dari pada lainnya seperti hasil yang di capai 

dan berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah perasaan senang terhadap pekerjaannya yang 

dihasilkan oleh usahannya sendiri ( internal) dan di dukung oleh hal-hal yang diluar dirinya 

(eksternal) atas keadaan kerja itu sendiri (Sinambela, 2016:303).  

Faktor-faktor seperti pelatihan dan lingkungan kerja yang di dapatkan oleh suatu 

karyawan tentu akan mempengaruhi karyawan tersebut, apabila pelatihan akan pengetahuan 

dan peningkatan kemampuan yang di dapatkan baik disertai dengan kosdisi kerja yang baik 

ketika karyawan melakukan pekerjaan karyawan akan merasa puas akan pekerjaannya. 

Menurut sinambela, (2015 :309) bahwa  ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja seperti faktor psikologi yang meliputi keterampilan karyawan, faktor finansial seperti 

gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas yang di berikan dan promosi. Faktor lainnya 

adalam faktor kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai. Hal ini di perkuat 

oleh penelitian yang dilakukan oleh (Raziq & Maulabakhsh, 2015) hasil menujukan bahwa 

ada hubungan positif antara kepuasan kerja dan lingkungan kerja karyawan, dan perusahaan 

perlu menyadari pentingnya lingkungan kerja yang baik untuk memaksimalkan tingkat 

kepuasan kerja.  

Dengan semakin banyaknya persaingan akan pelayanan Hotel yang ada di Yogyakarta, 

tentu mendorong semua pihak yang ada di dalam Hotel untuk memiliki kinerja yang baik 

agar tetap dapat mempertahankan bargaining position nya dalam pasar sebagai penyedia 

jasa pelayanan. Hasil data dari Badan Pusat Statistika Provinsi D.I.Y jumlah tamu yang 

menginap di hotel September 2017 tercatat sebanyak 60,54 persen Tingkat Penghunian 

Kamar (TPK) hotel non bintang rata rata sebesar 33,98 persen dan rata-rata menginap tamu 

di hotel pada bulan september mencapai angka 1,90 malam dan hotel non bintang lain 

mengalai 1,38 malam (www.yogyakarta.bps.go.id). Pengelolaan hotel telah berkembang 

pesat mengindikasikan bahwa banyak pihak yang mendirikan hotel ini untuk bersaing 

dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumennya. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Suhardi (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Perusahaan Jasa 

Tour dan Travel di Kota Batam), penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 

pelatihan, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Alat analisis yang digunakan 

dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, koefisien linier berganda, uji T, uji F dan 

R2 dengan menggunakan aplikasi Software SPSS 20.0. Penelitian ini menggunakan sampel 

sebanyak 190 orang karyawan dari 6 perusahaan Tour & Travel. 



 
 

Hasil penelitian menunjukan bahwasannya variabel pelatihan dan lingkungan kerja 

secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya juga 

hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial variabel pelatihan dan lingkungan 

kerja secara bersama sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel pelatihan dan 

variabel lingkungan kerja sebagai variabel independen, serta variabel kinerja sebagai 

variabel dependen. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di 

lakukan terdapat pada variabel intervening. Penelitian yang akan dilakukan menambahkan 

variabel kepuasan kerja sebagai variabel intervening.   

Calen (2012) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Lingkungan Kerja dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan”, menggunakan analisis data korelasi product 

moment, koefisien determinasi, uji t, korelasi berganda, dan uji F. Penelitian ini 

menggunakan sampel semua karyawan bagian SDM PT Perkebunan Nusantara III 

(Persero) Medan yang berjumlah 35 orang. Dikatakan bahwa karna jumlah populasinya 

yang sedikit maka semua populasi dijadikan sampel sehingga penelitian ini merupakan 

penelitian populasi (sesnsus).  

Hasil korelasi tunggal dapat diketahui bahwa ada pengaruh positif lingkungan kerja dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan PT Perkebunaan Nusantara III (Persero) Medan, yang 

mempunyai arti bahwa jika lingkungan kerja dan motivasi ditingkatkan maka kinerja 

karyawan akan meningkat.  

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel 

lingkungan kerja sebagai variabel independen dan kinerja sebagai variabel dependen. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan di lakukan terdapat pada 

penambahan variabel independen yaitu pelatihan dan variabel kepuasan kerja sebagai 

variabel Intervening, serta objek pada penelitian yang akan dilakukan ini meneliti kinerja 

karyawan salah satu hotel di Yogyakarta.  

Alyani dan Djastuti (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel 

Intervening (Studi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Oprasional 4 

Semarang)”, memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan dan lingkungan kerja 

terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja pada karyawan PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Daerah Oprasional 4 Semarang. Teknik analisis menggunakan 

convergen validity, discriminant validity, uji reliabilitas dan uji koefisien determinasi total. 

Penelitian ini menggunakan populasi karyawan sebanyak 172 orang dengan minimal kerja 

satu tahun. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

karyawan, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan, 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan, pelatihan 



 
 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan melalui kepuasan kerja, dan 

lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan melalui 

kepuasan kerja.  

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penggunaan variabel pelatihan 

dan lingkungan kerja sebagai variabel independen serta variabel kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan terdapat pada variabel kinerja sebagai variabel dependen dan objek penelitian 

yang akan dilakukan rencana penelitian ini akan meneliti kinerja karyawan salah satu hotel 

di Yogyakarta. 

Citraningtyas dan Djastuti (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Pelatihan dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Karyawan Hotel Megaland Solo), menggunakan 

analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi ke 23. Penelitian ini 

menggunakan seluruh karyawan pada Hotel Megaland Solo yang berjumlah 68 responden. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel pelatihan mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja, variabel lingkungan kerja juga mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, variabel pelatihan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, variabel lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, variabel kepuasan 

kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel 

pelatihan dan lingkungan kerja sebagai variabel independen, variabel kinerja sebagai 

variabel dependen serta varaibel kepuasan kerja sebagai variabel intervening.Perbedaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek 

penelitiannya. Penelitian yang dilakukan akan meneliti kinerja karyawan di salah satu hotel 

di Yogyakarta dengan populasi yang lebih banyak dan  perusahaan yang terbilang lebih dari 

3 tahun. 

Paita dkk (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi dan 

lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Melalui Motivasi Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Keagamaan Manado”, menggunakan analisis kuesioner. Penelitian ini berjumlah 48 

karyawan dan sampel seluruh dari jumlah populasi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa kompensasi memberi pengaruh langsung kepada 

kinerja, lingkungan kerja memberi pengaruh langsung kepada kinerja, motivasi memberi 

pengaruh langsung kepada kinerja, kompensasi memberi pengaruh tidak langsung kepada 

kinerja melalui motivasi, dana lingkungan kerja memberi pengaruh tidak langusng kepada 

kinerja melalui motivasi. 

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel lingkungan 

kerja sebagai variabel independen dan kinerja sebagai variabel dependen. Perbedaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada variabel 



 
 

prelatihan sebagai variabel independen dan variabel kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening.  

Hanafi dan Yohana (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel 

mediasi pada PT BNI Lifesurance. Penelitian ini meneliti divisi employeebenefit dengan 

jumlah populasi 322 karywan dan peneliti mengambil 220 karyawan sebagai sampel. 

Metode analisis menggunakan statistic inferensial dengan tipe parametric dan 

menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh motivasi terhadap kinerja berpengaruh 

positif dan signifikan, pengaruh motivasi terhadap kinerjaberpengaruh positif dan 

signifikan, pengaruh positif dan signifikan motivasi terhadap kinerja di mediasi oleh 

kepuasan kerja, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja tidak berpengaruh positif, 

pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja berpengaruh positif, pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja di mediasi oleh kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan.  

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan variabel lingkungan 

kerja sebagai variabel independen dan kinerja sebagai dependen. Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan SPSS sebagai metode alat 

analisis, kemudian menambahkan variabel pelatihan sebagai varaibel independen dan 

kepuasan kerja sebagai intervening.  

Lukiyana dan Halima (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan yang diintervening oleh 

Kepuasan kerja pada PT. Pacific Metro. Jumlah populasi responden berjumlah 100 

karyawan namun 80 yang menjadi responden penelitian. Metode pengambilan 

menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh 

secara parsial maupun simultan terhadap Kinerja karyawan dan hasil uji intervening yang 

telah dilakukan menunjukan bahwa kepuasan kerja dapat memediasi secara mutlak antara 

pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.  

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah  variabel lingkungan kerja sebagai 

variabel independen, kinerja sebagai variabel dependen dan kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu  penambahan variabel pelatihan 

sebagai variabel independen dan hanya menggunakan metode analisis kuantitatif. 

Okechukwu (2017) melakukan penelitian dengan judul “Influence Of Training And 

Development, Employee Performance On Job satisfaction Among the Staff Of School Of 

Technology Management And Logistics, Universiti Utara Malaysia (STML, UMM), 

memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pelatihan dan pengembangn, kinerja 

karyawan terdahap kepuasan kerja antara staff akademik dan administrasi universitas di 



 
 

STML. Penelitian ini mengumpulkan data dari 81 responden dengan metode analisis uji 

reliabilitas, uji korelasi dengan menggunaka SPSS versi 20,0. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan dan pengembangan serta kinerja 

karyawan berpengaruh positif pada kepuasan kerja dan ada hubungan yang signifikan 

antara pelatihan dan pengembangan serta kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja. Hasil 

tersebut mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan, serta kinerja yang efisien 

mampu mendukung keberhasilan organisasi.  

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan variabel pelatihan 

sebagai variabel independen dan kinerja sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada variabel lingkungan kerja 

sebagai variabel independen selain pelatihan dan variabel kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening. Perbedaan selanjutnya yaitu pada objek penelitiannya, penelitian yang 

dilakukan akan meneliti di salah satu hotel di Yogyakarta.  

Chaudnhry dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul “Impact Working 

Environment And Training & Development On Organization Performance Through 

Mediating Role Of Employee Engagement And Job Satisfaction”, menggunakan analisis 

korelasi, tes statistic deskriptif dan normalitas. Penelitian ini ditargetkan pada 300 

responden sektor perbankan di provinsi Punjab.  

Hasil penelitian menunjukan bahawa keterlibatan dan kepuasan kerja ditemukan untuk 

bertindak sebagai mediator antara lingkungan kerja, pelatihan dan pengembangan terhadap 

kinerja karyawan. Artinya keterlibatan karyawan dan kepuasan kerja memainkan peran 

mediasi antara lingkungan kerja, pelatihan dan pengambangan menjadi cara yang efektif 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Persamaan dengan penelitain yang akan di lakukan pada penggunaan variabel pelatihan 

dan lingkungan kerja sebagai variabel independen serta kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan 

terdapat pada variabel keterlibatan karyawan dan kepuasan kerja sebagai mediator namun 

penelitian yang akan di lakuakan variabel kepuasan sebagai variabel intervening. 

Mangkunegara dan Agustine (2016) melakukan penelitian dengan judul “Effect Of 

Training, Motivation And Work Environment On Physicians Performance”, memiliki 

tujuan untuk menganalisis efek pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja pada dokter pada 

salah satu rumahsakit. Penelitian ini ditargetkan pada 84 dokter sebagai responden, dengan 

menggunakan alat analisis uji normalitas, multicollinieary, uji T dan uji F.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan, motivasi dan lingkungan kerja memiliki 

efek positif yang signifikan secara bersamaan pada kinerja. Selain itu pelatihan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sementara motivasi dan lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan pada kinerja. 

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel 

pelatihan dan lingkungan kerja sebagai variabel independen dan variabel kinerja sebagai 



 
 

variabel dependen. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan terdapat pada variabel kepuasan kerja sebagai variabel intervening dan objek 

penelitiannya. Penelitian yang akan dilaksanakan meneliti pada kinerja disalah satu hotel di 

Yogyakarta. 

Anitha dan Kumar (2016) melakukan penelitian dengan judul “A Study On The Impact 

Of Training On employee Performance In Private Insurance Sector,Coimbatore District”, 

mempunyai tujuan untuk mempelajari dampak pelatihan terhadap kinerja karyawan dan 

untuk mempelajari faktor yang menentukan produktivitas karyawan melalui pelatihan, serta 

untuk mempelajari efek dari praktek-praktek manajemen sumber dayam manusia di 

karyawan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor swasta dengan 75 orang sebagai 

responden, dengan menggunakan analisis uji t dan uji regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan yang diberikan kepada karyawan dalam 

perusahaan swasta di sektor asuransi meningkatkan kinerja karyawan. Peningkatan dalam 

bentuk produktifitas karyawan setelah diberikan pelatihan. Serta hasil menemukan bahwa 

tingkat pendidikan, pengalaman kerja adalah faktor yang juga menentukan pertumbuhan 

kinerja karyawan didalam organisasi setelah pelatihan.  

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan ialah penggunaan variabel pelatihan 

sebagai variabel independen dan variabel kinerja sebagai variabel dependen. Perbedaan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada varaibel 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening dan perbedaan pada objek yang akan di teliti, 

penelitian ini akan meneliti kinerja pada salah satu hotel di Yogyakarta.  

Raziq dan Maulabakhsh (2015) melakukan penelitian dengan judul “Impact Of Working 

Environment On Job Satisfaction”, mempunyai tujuan untuk menganalisis dampak 

lingkungan kerja pada kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini menggunakan sampel 

berjumlah 210 karyawan yang dikumpulkan secara acak dari karyawan bank di sektor 

telekomunikasi dan di universitas di kota Quetta Pakistan, dengan metode kuisioner.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan positif antara lingkungan kerja 

dengan kepuasan kerja, studi menyimpulkan beberapa prospek bisnis perlu menyadari 

pentingnya lingkungan kerja yang baik untuk memaksimalkan tingkat kepuasan kerja.   

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penggunaan variabel 

lingkungan kerja sebagai variabel independen dan variabel kinerja sebagai variabel 

dependen. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan 

terdapat pada variabel pelatihan sebagai tambahan variabel independen dan variabel 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening.  

Ashraf dkk (2013) melakukan penelitian dengan judul “The Impact Of working 

Environment On Organization Performance : A Mediating Role Employee’s Job 

Satisfaction”, memiliki tujuan untuk meneliti tentang lingkungan kerja pada kinerja 

karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja. Penelitian ini menggunakan kuisioner pada 

170 manajer sebagai responden pada perusahaan industry tekstil.  



 
 

Hasil penelitian menunjukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan 

pada kinerja karyawan di pabrik tekstil Pakistan, hal ini di mediasi oleh variabel kepuasan 

kerja.   

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel 

lingkungan kerja sebagai variabel independen dan variabel kinerja sebagai variabel 

dependen. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan 

terdapat pada variabel pelatihan sebagai tambahan dari variabel independen dan variabel 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Penelitian yang akan dilakukan dalam rencana 

penelitian akan meneliti kinerja karyawan pada salah satu hotel di Yogyakarta. 

Simaremare & Isyandi (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan , 

Lingkungan Kerja Fisik dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja dalam 

Meningkatkan Kinerja Karyawan Pada PT. Federal Internasional Finance Wilayah Riau”. 

Penelitian ini menggunakan 455 karyawan sebagai responden.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel pelatihan terhadap kepuasan kerja 

karyawan berpengaruh signifikan dan positif. Variabel lingkungan kerja fisik terhadap 

kepuasan kerja berpengaruh signifikan dan positif. Variabel kepemimpinan terhadap 

terhadap kepuasan berpengaruh secara signifikan dan positif. Variabel kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan berpengaruh secara signifikan dan positif.  

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel 

pelatihan dan lingkungan kerja sebagai variabel independen. Perbedaaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yanag akan dilakukan terdapat pada variabel kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening dan variabel kinerja sebagai variabel dependen. 

Saleleng dan soegoto (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Lingkungan 

Kerja, Motivasi, Pelatihan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas 

Pertanian Kabupaten Sorong Selatan”, penelitian ini menggunakan 34 pegawai sebagai 

responden. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa lingkungan kerja, motivasi, pelatihan, kompensasi 

secara bersama sama mempengaruhi Kinerja. Selanjutnya lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan pelatihan 

berpengaruh terhadap kinerja serta kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel 

pelatihan dan lingkungan kerja sebagai variabel independen dan kinerja sebagai variabel 

dependen. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak 

pada variabel kepuasan kerja sebagai variabel intervening.  

LANDASAN TEORI 

Pelatihan 

Dessler (2008:280) pelatihan merupakan proses terintegrasi yang digunakan oleh 

pengusaha untuk memastikan agar para karyawan bekerja untuk mencapai tujuan 



 
 

organisasi. Snell dan Bohlander (2013:292) adalah upaya organisasi yang digunakan 

sebagai alat pembelajaran para anggota yang terfokus dan berorientasi pada kinerja jangka 

pendek untuk memperluas kemampuan individu dalam memegang tanggung jawab 

pekerjaan mereka. Sinambela (2016:170) pelatihan adalah proses sitematis yang dilakukan 

organisasi dalam mengembangkan keterampilan individu, kemampuan, pengetahuan 

ataupun sikap yang dapat merubah prilaku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi 

yang ditetapkan. Rivai (2015:163) pelatihan adalah sebagian pendidikan yang berkaitan 

dengan proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan  diluar sistem 

pendidikan yang berlaku dalam jangka waktu yang singkat dan lebih mengutamakan 

praktik dari pada teori.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa secara singkat pelatihan 

dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan ataupun kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan keterampilan karyawan sebagai upaya dalam 

meningkatkan kinerja saat ini dan dimasa mendatang. 

Lingkungan Kerja 

Robbins (2002:226) lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan diluar yang 

berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, lingkungan di rumuskan menjadi dua yaitu 

lingkungan umum dan lingkungan khusus. Menurutnya lingkungan umum adalah sesuatu 

yang yang memiliki potensi dalam mempengaruhi organisasi, lingkungan kerja yang 

kurang baik dapat memberikan dampak pada tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan 

tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Sedarmayanti 

(2009:21) lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang di hadapi, 

lingkungan sekitarnya dimana seorang bekerja, metode kerjanya, serta pengarturan 

kerjannya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Nitisemito dalam Calen 

(2012) mengemukakan bahwa “lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan”.  

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

merupaka segala sesuatu yang berapa di tempat kerja karayawan yang pada dasarnya 

bersifat fisik maupun non fisik yang dapat mendukung kinerja karyawan dalam 

menjalankan tugas tugas karyawan tersebut. 

Kepuasan Kerja 

Rivai (2015:620) kepuasan kerja merupakan bentuk evaluasi yang menggambarkan 

seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam 

bekerja. Sinambela (2016:303) menyimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya yang dihasilkan oleh usahanya sendiri (internal) dan yang 

didukung oleh hal-hal yang dari luar dirinya (eksternal), atas keadaan kerja, hasil kerja dan 

kerja itu sendiri. Handoko (2012:193) mengatakan bahwa kepuasan kerja (job satisfaction) 

adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana 

para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja itu sendiri dapat 



 
 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, yang ini berdampak dalam sikap 

positif seorang karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerjanya. 

Kinerja 

Mathis dan Jackson (2009: 378) kinerja karyawan adalah apa yang dilakukan dan tidak 

dilakukan karyawan yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi 

kepada organisasi. Sinambela (2016:483) kinerja adalah kesediaan seseorang atau 

kelompok untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggung jawabnya dengan hasil sepertiyang diharapkan. Rivai (2015:447) kinerja 

merupakan suatu istilah yang secara umum yang digunakan untuk sebagian tidakan dari 

suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya 

masa lalu atau yang di proyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau 

akuntabilitas manajemen dan semacamnya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini peneliti  menggunakan  metode 

penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini teknik yang akan penulis gunakan dalam 

mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Jawaban yang disediakan dalam setiap 

pertanyaan atau pernyataan menggunakan skala likert. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 98 karyawan tetap Grand Quality Hotel Yogyakarta. 

Definisi Oprasional 

Pelatihan (X1) 

Snell dan Bohlander (2013:292) adalah upaya organisasi yang digunakan sebagai alat 

pembelajaran para anggota yang terfokus dan berorientasi pada kinerja jangka pendek 

untuk memperluas kemampuan individu dalam memegang tanggung jawab pekerjaan 

mereka. Menurut Snell dan Bohlander (2013:294) terdapat empat sistem pendekatan dalam 

pelatihan yang dapat digunakan untuk mengukur pelatihan kerja dengan menggunakan 

dimensi : Kebutuhan Penilaian, Desain Program Pelatihan, Implementasi Program 

Pelatihan, Evaluasi Program Pelatihan. 

 

Lingkungan Kerja (X2) 

Robbins (2002:226) lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan diluar yang 

berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, lingkungan di rumuskan menjadi dua yaitu 

lingkungan umum dan lingkungan khusus. Menurutnya lingkungan umum adalah sesuatu 

yang yang memiliki potensi dalam mempengaruhi organisasi, lingkungan kerja yang 

kurang baik dapat memberikan dampak pada tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan 

tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Menurut Robbins 

(2002:36) indikator  yang mempengaruhi lingkungan kerja antara lain yaitu Lingkungan 

Kerja Fisik : suhu, kebisingan, penerangan, mutu udara, ukuran ruang kerja, pengaturan 



 
 

ruang kerja, privasi. Lingkungan Kerja Non Fisik : Hubungan kerja, Kelompok Lingkungan 

Kerja.  

Kepuasan Kerja  

Penelitian oleh Sacco, scheu, ryan dan Schmitt dalam Robbins dan Judge (2015 :49) 

kepuasan kerja memiliki lima dimensi, yaitu Pekerjaan itu sendiri, Pengawasan, Gaji, 

Promosi, Hubungan dengan rekan kerja. 

Kinerja 

Mathis dan Jackson (2009: 378) kinerja karyawan adalah apa yang dilakukan dan tidak 

dilakukan karyawan yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi 

kepada organisasi. Menurut Mathis dan Jackson (2009:378) kinerja karyawan dapat 

meliputi elemen sebagai berikut : Kuantitas, Kualitas,Ketepatan, Kehadiran ditempat kerja, 

Kemampuan bekerja sama. 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini disebarkan sebanyak 101 kuesioner sesuai dengan jumlah karyawan tetap, 

namun pada kenyataannya kuesioner yang kembali sebanyak 98 kuesioner. Demografi yang 

mendominasi dalam  penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sejumlah 53 

orang atau  54.1 persen dan  sejumlah 45 orang atau 45.9 persen adalah laki-laki. diketahui 

bahwa dari 98 responden penelitian ini 3 atau 3.1 persen berumur 21-25 tahun, 8 atau 8.2 

persen berumur 26-30, 25 atau 25,5 persen berumur 31-35 tahun,  15 atau 15.3 persen 

berumur 36-40, 27 atau 27.6 persen berumur 41-45 tahun,, 20 atau 20.4 persen berumur 46-

50 tahun. Hal ini menunjukan responden penelitian lebih banyak berumur 41-45 tahun. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 1 Hasil Pengujian Reliabilitas 

No Variabel Nilai Cronbanch’s 

alfa 

Sig Keterangan 

1 Pelatihan                  (X1) 0.974 >0.6 Reliabel 

2 Lingkungan Kerja   (X2) 0.949 >0.6 Reliabel 

3 Kepuasan Kerja       (Y) 0.962 >0.6 Reliabel 

4 Kinerja                     (Z) 0.959 >0.6 Reliabel 

Dari tabel diats diketahui bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini terbukti 

dengan nilai alfa > tingkat signifikansi  (0.6). 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel 

Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif Varabel 

No Variabel Rata- Rata Presentase Kategori 

1 Pelatihan                  (X1) 4.99 83.19 Sangat Tinggi 

2 Lingkungan Kerja   (X2) 4.92 81.96 Sangat Tinggi 



 
 

0.252 

0.340 

3 Kepuasan Kerja       (Y) 4.95 82.57 Sangat Tinggi 

4 Kinerja                     (Z) 4.96 82.58 Sangat Tinggi 

 

Analisis Jalur 
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                                 Gambar 1 Hasil Analisis Jalur 

Hasil Uji Hipotesis 

                    Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Hipotesis Keterangan 

H1 Ada pengaruh yang signifikan dari Pelatihan 

terhadap Kepuasan Kerja secara parsial 

Terbukti 

H2 Ada pengaruh yang signifikan dari Lingkungan 

Kerja terhadap Kepuasan Kerja secara parsial  

Terbukti 

H3 Ada pengaruh yang dignifikan dari Pelatihan dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja secara 

simultan 

Terbukti 

H4 Ada pengaruh yang signifikan dari Pelatihan 

terhadap Kinerja secara parsial 

Terbukti 

H5 Ada pengaruh yang signifikan dari Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja secara parsial 

Terbukti 

H6 Ada pengaruh yang signifikan dari Pelatihan dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja secara 

simultan 

Terbukti 

Pelatihan (X1) 

Lingkungan 

Kerja (X2) 

Kepuasan Kerja 

(Z) 
Kinerja (Y) 



 
 

H7 Ada pengaruh yang signifikan dari Kepuasan 

Kerja terhadap Kinerja 

Terbukti 

H8 Ada pengaruh yang signifikan variabel Pelatihan 

terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja.  

 

Tidak 

Terbukti 

H9 Ada pengaruh yang signifikan variabel 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja melalui 

Kepuasan Kerja. 

 

Tidak 

Terbukti 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Pelatihan terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis data yang terlampir, variabel pelatihan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Pengujian hipotesis menunjukan besarnya angka 

signifikasi sebesar 0.000 <0.005, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti 

apabila Pelatihan (X1) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja (Z) dengan koefisien 

regresi sebesar 0.340. yang berarti bahwa semakin baik pelatihan akan menyebabkan 

tingginya kepuasan kerja karyawan. 

Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil analisis data yang terlampir, variabel Lingkungan Kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Pengujian hipotesis menunjukan 

besarnya angka signifikasi sebesar 0.000 <0.005, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 

Lingkungan Kerja (X2) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja (Z) dengan koefisien 

regresi sebesar 0.466. yang berarti bahwa semakin baik lingkungan kerja akan 

menyebabkan tingginya kepuasan kerja karyawan. 

Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa Pelatihan dan Lingkungan Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja secara simultan. Pengujian hipotesis 

menunjukan besarnya angka signifikasi sebesar 0.000 <0.005, sehingga H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hasil koefisien determinasi pada model regresi dengan nilai Adjusted R2sebesaar 

0.503, maka dapat diartikan pula 50.3 persen kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh variabel 

pelatihan (X1) dan Lingkungan Kerja (X2). Sedangkan sisanya sebesar 49.7 persen 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di masukan kedalam model penelitian. 

Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja 

 Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja karyawan secara parsial. Pengujian hipotesis menunjukan besarnya angka 

signifikasi sebesar 0.011 <0.05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Pelatihan (X1) 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0.252. 



 
 

Adanya hubungan positif ini berarti pelatihan dan kinerja karyawan memiliki hubungan 

yang searah. Nilai koefisien 0.252 dapat diartikan bahwa apabila variabel pelatihan 

meningkat satu satuan maka besarnya kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0.252 

dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalam keadaan kosntan. 

Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

 Berdasarkan hasil penelitian,menunjukan bahwa Lingkungan Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap Kinerja secara parsial. Pengujian hipotesis menunjukan besarnya angka 

signifikasi sebesar 0.000 <0.05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Lingkungan Kerja 

(X2) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Y) dengan koefisien regresi sebesar 

0.449. Adanya hubungan positif ini berarti pelatihan dan kinerja karyawan memiliki 

hubungan yang searah. Nilai koefisien 0.449 dapat diartikan bahwa apabila variabel 

pelatihan meningkat satu satuan maka besarnya kinerja karyawan akan meningkat sebesar 

0.449 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalam keadaan kosntan. 

Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

 Berdasarkan hasil penelitian,menunjukan bahwa Pelatihan dan Lingkungan Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja secara simultan. Pengujian hipotesis menunjukan 

besarnya angka signifikasi sebesar 0.000 <0.05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil 

koefisien determinasi pada model regresi dengan nilai Adjusted R2 sebesar 0.382, maka 

dapat diartikan pula 38,2  persen kinerja dapat dijelaskan oleh variabel pelatihan (X1) dan 

Lingkungan Kerja (X2). Sedangkan sisanya sebesar 61.8 persen dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak di masukan kedalam model penelitian. 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

 Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa Pelatihan berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja secara parsial. Pengujian hipotesis menunjukan besarnya angka signifikasi 

sebesar 0.000 <0.05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Kepuasan Kerja (Z) 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0.574. 

Adanya hubungan positif ini berarti Kepuasan Kerja dan kinerja karyawan memiliki 

hubungan yang searah. Nilai koefisien 0.574 dapat diartikan bahwa apabila variabel 

Kepuasan Kerja  meningkat satu satuan maka besarnya kinerja karyawan akan meningkat 

sebesar 0.574 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalam keadaan kosntan. 

Pengaruh Variabel Pelatihan Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa pengaruh tidak langusung Pelatihan 

terhadap Kinerja lebih kecil dari pada pengaruh langsung pelatihan terhadap kinerja. Hal ini 

terbukti dari hasil analisis jalur diperoleh pengaruh langsung pelatihan terhadap kinerja 

sebesar 0.252 , sedangkan pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap Kinerja melalui 

Kepuasan Kerja sebesar 0.247. Hal ini berarti pengaruh langsung pelatihan terhadap kinerja 

lebih besar disbanding dengan pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap kinerja melalui 

kepuasan kerja. 



 
 

Pengaruh Variabel Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa pengaruh tidak langusung Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja lebih kecil dari pada pengaruh langsung Lingkungan Kerja terhadap 

kinerja. Hal ini terbukti dari hasil analisis jalur diperoleh pengaruh langsung pelatihan 

terhadap kinerja sebesar 0.449, sedangkan pengaruh tidak langsung lingkungan kerja 

terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja sebesar 0.339. Hal ini berarti pengaruh langsung 

lingkungan kerja terhadap kinerja lebih besar dibanding dengan pengaruh tidak langsung 

pelatihan terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditemukan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelatihan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Grand Quality Hotel Yogyakarta. 

2. Lingkungan Kerja secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Grand Quality Hotel Yogyakarta. 

3. Pelatihan dan Lingkungan Kerja secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Grand Quality Hotel Yogyakarta. 

4. Pelatihan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

Grand Quality Hotel Yogyakarta. 

5. Lingkungan Kerja secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan Grand Quality Hotel Yogyakarta.  

6. Pelatihan dan Lingkungan Kerja secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan Grand Quality Hotel Yogyakarta. 

7. Kepuasan Kerja secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Karyawan 

Grand Quality Hotel Yogyakarta.  

8. Pengaruh Langsung Pelatihan terdahap Kinerja lebih besar dari pengaruh tidak 

langsung Pelatihan terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja. 

9. Pengaruh Langsung Lingkungan Kerja terdahap Kinerja lebih besar dari pengaruh tidak 

langsung Lingkungan Kerja terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja. 

SARAN 

Berdasarkan  hasil penelitian diatas, dapat diusulkan  saran yang diharapkan  bermanfaat 

bagi Grand Quality Hotel Yogyakarta.  

1. Grand Quality Hotel perlu terus  memperbaiki dan meningkatkan Pelatihan untuk 

karyawan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan  dari sisi penentuan kebutuhan 

penilaian dan pada saat implementasi program pelatihan. Penentuan kebutuhan penilaian 



 
 

dapat dilakukan dengan cara menganalisis lingkungan, strategi, keterampilan, sikap, 

pengetahuan secara kompleks sehingga dalam penentuan pelatihan lebih sesuai dengan 

yang dibutuhkan. Kemudian secara implementasi harus menempatkan sesuai dengan realita 

pada saat karyawan bekerja di perusahaan. Untuk itu Perusahaan perlu menata ulang dan 

memperbaiki secara terus menerus agar lebih sempurna terkait faktor faktor pelatihan 

seperti penentuan kebutuhan pelatihan,Desain, Implementasi dan Evaluasi pogram  

pelatihan  yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Perusahaan perlu terus juga dalam hal memperbaiki dan meningkatkan Lingkungan 

Kerja. Hal tersebut juga dapat dilakukan melalui peningkatan dari aspek Lingkungan Kerja 

Fisik maupun Non Fisik yang berpengaruh secara langsung meningkatkan Kinerja 

karyawan. 
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