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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian dilaksanakan berdasarkan penelitian terdahulu dengan 

mengambil topik yang sama, khususnya pada transfer pelatihan. Penelitian-

penelitian tersebut diantaranya: 

2.1.1. Pengaruh Desain Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan 

1. Davids, et al(2014) 

Melalui jurnal berjudul “Transfer of Learning, Motivation, 

Training Design and Learning Conductive Work Effects” memperoleh 

hasil bahwa variabel fitur kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 

transfer pembelajaran dengan indikator otonomi, variabilitas, dan 

kompleksitas. Kemudian pada variabel karakteristik peserta pelatihan 

dengan dua indikator motivasi-orientasi pekerjaan dan orientasi 

pembelajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transfer 

pembelajaran. Pada variabel terakhir yaitu desain pelatihan dengan 

indikator efikasi pelatihan dan relevansi pelatihan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap transfer pembelajaran.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

melakukan penyebaran kuesioner, skala likert dan analisis regresi. 

Penyebaran kuesioner di bagi menjadi dua tahap, tahap pertama dengan 

561 partisipan dengan hasil respon sebesar 98 persen. Pada penyebaran 
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kuesioner kedua di sebar melalui via email sejumlah 217 dengan 158 

responden. Persamaan pada penelitian ini yaitu penggunaan variabel yang 

sama seperti desain pelatihan, motivasi dan transfer pelatihan. Adapun 

perbedaan pada penelitian ini yaitu objek penelitian yang memiliki 

karakteristik sebagai pekerja sedangkan pada penelitian selanjutnya yaitu 

anggota dari organisasi kemahasiswaan.  

2. Gil et al(2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Gil, et al(2016) yang berjudul 

“Determinants of training transfer in the wine industry: conceptual 

hypotheses and results for Rioja (Spain)”  menempatkan beberapa variabel 

independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap transfer pelatihan 

diantaranya; desain pelatihan, respon peserta pelatihan, lingkungan kerja, 

dan Sektor Wine di Rioja Spanyol.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, baik penyebaran kuesioner, penggunaan skala likert dan alat 

penelitian SPSS. Adapun objek penelitian ini dilihat melalui dua sudut 

pandang yakni Perusahaan objek lokasi penelitian dan karyawan 

perusahaan objek lokasi penelitian. Kemudian hasil penelitian yang 

didapatkan bahwa desain pelatihan tidak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap transfer pelatihan berbeda halnya variabel independen 

lain yang mendapatkan hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap transfer pelatihan. 
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3. Burke dan Hutchins (2007) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Burke dan Hutchins (2007) 

dengan judul “Training Transfer: An Integrative Literature Review” 

dilakukan menggunakan pendekatan kualititatif dengan cara literature 

review beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik transfer 

pelatihan.  

Adapun hasil penelitian yang didapatkan terdapat beberapa faktor 

yang memengaruhi transfer pelatihan diantaranya karakteristik peserta 

pelatihan, intervention design and delivery dengan indikator; desain 

pelatihan, desain transfer, tujuan pembelajaran, konten relevan, strategi 

intruksional dan fungsi, strategi manajemen, dan dukungan teknologi, dan 

pengaruh lingkungan kerja sebagai faktor yang memengaruhi transfer 

pelatihan. 

Tabel 2.1. 

Review Jurnal Pengaruh Desain Pelatihan terhadap Transfer 

Pelatihan  

No Identitas Jurnal  Variabel dan Teori Hasil 

Analisis Pengaruh Desain Pelatihan, Efikasi Diri dan Retensi Pelatihan terhadap 

Transfer Pelatihan HMI Yogyakarta dengan Motivasi sebagai Variabel 

Invernening 

1. Davids A.R., Gonzalez 

J.M.J. Garrido M.F. Solo 

A.P.G. (2014). 

 Transfer of Learning 

Desain Pelatihan: 

Burke dan Hutchins 

(2007): 

1. Efisiensi 

Desain 

Pelatihan 

memiliki 

pengaruh 

Lanjutan Tabel 2.1. 
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Motivation, Training Design 

and Learning conductive 

work Effects. European 

Journal of Training and 

Development Vol 38 No. 8. 

Pp 728-747. 

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

SPSS 

Responden: 

98% responden dari 561 

partisipan pada penyebaran 

kuesioner pertama dan 158 

responden pada penyebaran 

kuesioner via email. 

Pelatihan 

2. Relevansi 

Pelatihan  

Transfer Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

(1988): 

1. Generalisasi 

2. Maintenance 

 

 

positif terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 

2.  Gil A.J., Molina J.A., dan 

Ortega R. (2016).  

Determinants of training 

transfer in the wine 

industry:conceptual 

hypotheses and results for 

Rioja (Spain). JOURNAL OF 

Desain Pelatihan: 

Meija et al(2001): 

1. Analisis 

Kebutuhan 

2. Pelaksanaan 

3. Evaluasi 

Transfer Pelatihan: 

Desain 

Pelatihan 

memiliki 

pengaruh 

negatif 

terhadap 

Transfer 



12 
  

WINE RESEARCH, 2016 

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

SPSS 

Responden: 

58 dari 179 perusahaan di 

Rioja Spanyol dan 230 

responden karyawan 

perusahaan  

Baldwin dan Ford 

(1988): 

1. Generalisasi  

2. Maintenance 

  

Pelatihan. 

3. Burke L.A. dan Hutchins 

H.M. (2007). Training 

Transfer: An Integrative 

Literature Review. Human 

Resource Development 

Review Vol. 6, No. 3 

September 2007 263-296. 

Metode penelitian: 

Kualitatif 

Data Premier: 

Review literatur terdahulu. 

Desain Pelatihan: 

Burke dan Hutchins 

(2007): 

1. Efisiensi 

Pelatihan  

2. Relevansi 

Pelatihan 

Transfer Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

(1988): 

1. Generalisasi 

2. Maintanance 

Dari penelitian 

ini 

menghasilkan 

penemuan 

bahwa desain 

pelatihan yang 

menjadi salah 

satu indikator 

Intervention 

design 

memiliki 

pengaruh 

positif dan 
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signifikan 

terhadap 

Transfer 

Pelatihan 

 Sumber: Data primer diolah Tahun 2019 

2.1.2.  Pengaruh Efikasi Diri terhadap Transfer Pelatihan 

1. Haryanto et al(2011) 

Dengan jurnal berjudul Desain Pelatihan, Dukungan 

Organisasional, Dukungan Supervisor dan Self Efficacy Sebagai Faktor 

Penentu Keefektifan Transfer Pelatihan menjelaskan variabel desain 

pelatihan efektif dan retensi pelatihan memiliki pengaruh signifikan dan 

positif terhadap transfer pelatihan. Kemudian self efficacy sebagai variabel 

mediasi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap transfer 

pelatihan. Namun pada variabel dukungan organisasional dan supervisor 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transfer pelatihan dan self 

efficacy.  

Penelitian menggunakan pengukuran skala likert dengan multiple 

regression analisys. Adapun sampel dari penelitian ini yaitu perawat yang 

berada di lima rumah sakit umum daerah yang berbeda-beda dengan 

menyebarkan 630 kuesioner dan 491 responden atau sebesar 77,94 persen. 

Adapun perbedaan pada penelitian ini dan penelitian selanjutnya yakni 

pada lokasi penelitian dan objek penelitiannya. Penelitian ini mengambil 

Lanjutan Tabel 2.1. 
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objek pekerja atau perawat sedangkan penelitian yang akan datang 

menggunakan objek anggota HMI yang berstatus mahasiswa. 

2. Holton et al(2000) 

Penelitian yang dilakukan oleh Holton et al(2000) dengan judul 

“Development of a Generalized Learning Transfer System Inventory” 

mendapatkan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi transfer 

pelatihan/pembelajaran diantaranya; motivasi, lingkungan dan Secondary 

Influences dengan variabel performa dari efikasi diri dan kesiapan peserta 

pelatihan. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi efikasi 

diri seseorang akan memiliki pengaruh terhadap penerapa ilmu dan 

kemampuan dalam bekerja. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggukan pendekatan 

kuantitatif dengan mengambil responden dari 1616 karyawan dari latar 

belakang organisasi atau perusahaan. Pada penelitian ini juga melakukan 

Confirmatory Factor Analisys (CFA) dan Explorarotory Factor Analisys 

(EFA) sebagai alat pengujian validitas data.  

3. de Caires (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh de Caires (2013) dengan judul 

“Which Factors Influence Employees´ Transfer Training: An Empirical 

Investigation” mengasumsikan terdapat beberapa faktor yang 

memengaruhi transfer pelatihan diantaranya, faktor individual; efikasi diri 

dan retensi pelatihan dan faktor lingkungan; dukungan organisasi, 

dukungan supervisor dan performance feedback. Adapun hasil yang 
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didapatkan yakni pada faktor individual, retensi pelatihan memiliki 

pengaruh positif terhadap transfer pelatihan sedangkan efikasi diri tidak 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pelatihan. 

Selain itu pada faktor lingkungan, dukungan  organisasi memiliki 

pengaruh positif terhadap transfer pelatihan sedangkan dukungan 

supervisor dan performance feedback tidak memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap transfer pelatihan.  

Pada penelitian ini mendapatkan responden penelitian 150 

karyawan dari beberapa perusahaan dengan menggunakan skala likert. 

Adapun alat penilitian ini menggunakan SPSS 19. 

Tabel 2.2. 

Review Jurnal Pengaruh Efikasi Diri terhadap Transfer Pelatihan  

No Identitas Jurnal  Variabel dan Teori Hasil 

Analisis Pengaruh Desain Pelatihan, Efikasi Diri dan Retensi Pelatihan terhadap 

Transfer Pelatihan HMI Yogyakarta dengan Motivasi sebagai Variabel 

Invernening 

1. Haryanto E., Purnomo R., 

dan Bawono I.R. 2011. 

Desain Pelatihan, Dukungan 

Organisasional, Dukungan 

Supervisor Dan Self-Efficacy 

Sebagai Faktor Penentu 

Keefektifan Transfer 

Pelatihan. Jurnal Siasat 

Efikasi Diri: 

Holton et al(2000) dan 

Velada et al(2007): 

1. Penggunaan 

keterampilan dan 

pengetahuan baru 

2. Keyakinan 

menguasai 

Efikasi Diri 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 
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Bisnis Vol. 15 No. 2, Juli 

2011 213-227. 

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

SPSS 

Responden: 

491 responden 

keterampilan dan 

pengetahuan baru  

3. Penggunanaan 

dalam situasi sulit 

4. Keterampilan dan 

pengetahuan baru 

sebagai solusi 

Transfer Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

(1988): 

1. Generalisasi 

2. Maintenance 

 

 

2.  Holton E.F., Bates R.A., 

and Ruona W.E.A. (2000).  

Development of a 

Generalized Learning 

Transfer System Inventory.  

Huma Resources 

Development Quarterly, Vol 

11 no 4. Winter.  

Metode penelitian: 

Efikasi Diri: 

Gist (1987) dan Holton et 

al(2000): 

1. Penggunaan 

keterampilan dan 

pengetahuan baru 

2. Keyakinan 

menguasai 

keterampilan dan 

Efikasi Diri 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 

Lanjutan Tabel 2.2. 

Lanjutan Tabel 2.2. 
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Kuantitatif 

Alat analisis: 

CFA dan EFA 

Responden: 

1616 responden dari 

berbagai organisasi yang 

berbeda  

pengetahuan baru  

3. Penggunanaan 

dalam situasi sulit 

4. Keterampilan dan 

pengetahuan baru 

sebagai solusi 

Transfer Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

(1988): 

1. Generalisasi  

2. Maintenance 

  

3. De caires J.A.C. (2013). 

“Which Factors Influence 

Employees´ Transfer 

Training: An Empirical 

Investigation”. ISCTE 

Business School, Instituto 

Universitario de Lisboa. 

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat Analisis: 

SPSS 19 

Efikasi diri: 

Holton et al(2000): 

1. Penggunaan 

keterampilan dan 

pengetahuan baru 

2. Keyakinan 

menguasai 

keterampilan dan 

pengetahuan baru  

3. Penggunanaan 

dalam situasi sulit 

Efikasi Diri 

memiliki 

pengaruh 

negatif 

terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 

Lanjutan Tabel 2.2. 
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Responden: 

150 responden dari beberapa 

perusahaan berbeda. 

4. Keterampilan dan 

pengetahuan baru 

sebagai solusi 

Transfer Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

(1988): 

1. Generalisasi 

2. Maintanance 

Sumber: Data primer diolah Tahun 2019 

2.1.3. Pengaruh Retensi Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan 

1. Narwani dan Andrias (2013) 

Narwani dan Andrias pada tahun 2013. Dengan jurnal berjudul 

Analisis pengaruh Desain Transfer, Self Efficacy, Retensi Pelatihan, 

Performance Feedback dan Dukungan Supervisor Terhadap Transfer 

Pelatihan (Studi Kasus pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

Nasional). Memperoleh hasil varibel desain transfer dan Efikasi diri 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer peltihan 

sedangkan pada variabel retensi pelatihan, performance feedback dan 

dukungan supervisor tidak memeliki pengaruh signfikan terhadap transfer 

pelatihan.  

Pada penelitian ini mengambil responden dari Pelatihan Asesor 

Badan Usaha dengan total 218 koresponden. Kemudian pada pengujian 

Lanjutan Tabel 2.2. 
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validitas menggunakan explorarotory factor analisys (EFA) serta 

menggunakan SPSS sebagai alat ukur uji reabilitas. Pengujian regresi 

pada penelitian ini menggunakan prinsip best linier unbiased estimator 

(BLUE).  

2. Velada et al(2007) 

Melalui jurnal berjudul The Effect of Training Design, Individual 

Characteristic, and Work Environment on Transfer of Training 

menjelaskan bahwa beberapa variabel memiliki pengaruh signifikan 

terhadap transfer pelatihan seperti desain pelatihan, karakter individual 

(Efikasi diri dan retensi pelatihan), lingkungan kerja (performance 

feedback). Namun pada indikator dukungan supervisor di variabel 

lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

transfer pelatihan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan data dari 182 partipan karyawan 9 toko perusahaan grosir 

berbeda dengan membagikan kuesioner. Penelitian ini pun menggunakan 

skala likert, exploratory factor analisys (EFA), dan principal component 

analisys (PCA) sebagai alat ukur penelitian.  

3. Bhatti et al(2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Bhatti et al(2014) dengan judul 

“Training Transfer and Transfer Motivation: The Influence of Individual, 

Environmental, Situational, Training Design, and Affective Reaction 

Factors” menjelaskan terdapat beberapa variabel yang memiliki pengaruh 
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terhadap transfer pelatihan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun beberapa variabel yang memiliki pengaruh secara langsung 

terhadap transfer pelatihan diantaranya motivasi transfer dan retensi 

pelatihan. Selain itu variabel yang memiliki pengaruh tidak langsung 

terhadap transfer pelatihan diantaranya efikasi diri, dukungan supervisor, 

reaksi afektif, penghargaan, dll.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

responden 503 karyawan 11 bank berbeda. Adapun alat penelitian ini 

menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dan AMOS 16. 

Kemudian dalam mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala 

likert. 

Tabel 2.3. 

Review Jurnal Pengaruh Retensi Pelatihan terhadap Transfer 

Pelatihan  

No Identitas Jurnal  Variabel dan Teori Hasil 

Analisis Pengaruh Desain Pelatihan, Efikasi Diri dan Retensi Pelatihan terhadap 

Transfer Pelatihan HMI Yogyakarta dengan Motivasi sebagai Variabel 

Invernening 

1. Nawarni A.N. dan Andrias 

M.S. 2013. Analisis pengaruh 

Desain Transfer, Self 

Efficacy, Retensi Pelatihan, 

Performance Feedback dan 

Dukungan Supervisor 

Retensi Pelatihan: 

Velada (2007): 

1. Daya Ingat  

2. Memahami 

3. Content 

Maintenance 

Retensi 

Pelatihan 

memiliki 

pengaruh 

negatif 

terhadap 
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Terhadap Transfer Pelatihan 

(Studi Kasus pada Lembaga 

Pengembangan Jasa 

Konstruksi Nasional). 

Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia.  

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat Analisis; 

EFA dan BLUE 

Responden: 

218 responden 

Transfer Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

(1988): 

1. Generalisasi 

2. Maintenance 

 

 

Transfer 

Pelatihan. 

2.  Velada R., Caetano A., 

Michel J.W., Lyons B.D., 

dan Kavanagh M.J. 2007. 

The Effects of Training 

Design, Individual 

Characteristics and Work 

Environment on Transfer of 

Training. International 

Journal of Training and 

Development 11:4.  

Retensi Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

(1988) dan Velada 

(2007): 

1. Daya Ingat  

2. Memahami 

3. Content 

Maintenance 

Transfer Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

Retensi 

Pelatihan 

memiliki 

pengaruh 

positif terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 

Lanjutan Tabel 2.3. 
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Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis:  

EFA dan PCA 

Responden: 

182 responden  

(1988): 

1. Generalisasi 

2. Maintenance 

  

3. Bhatti M.A., Ali S., Isa 

M.F.M., and Bhattour M.M. 

2014. Training Transfer and 

Transfer Motivation: The 

Influence of Individual, 

Environmental, Situational, 

Training Design, and 

Affective Reaction Factors. 

Performance Improvement 

Quarterly, 2 7 ( 1 ) P P. 5 1 – 

8 2 

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

SEM dan AMOS 16 

Responden: 

503 responden dari 11 bank 

Retensi Pelatihan: 

Velada (2007): 

1. Daya Ingat  

2. Memahami 

3. Content 

Maintenance 

Transfer Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

(1988): 

1. Generalisasi 

2. Maintenance 

Retensi 

Pelatihan 

memiliki 

pengaruh 

positif terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 
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berbeda. 

Sumber: Data primer diolah Tahun 2019 

 

2.1.4. Pengaruh Motivasi terhadap Transfer Pelatihan 

1. Bhatti et al(2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Bhatti et al(2013) Memperoleh 

hasil dengan jurnal berjudul Transfer of Training: Does it Truly Happen? 

An Examination of Support, Instrumentality, Retention and Learner 

Rediness on The Transfer Motivation and Transfer of Training bahwa 

transfer motivasi memiliki pengaruh positif terhadap transfer pelatihan 

serta memediasi beberapa variabel seperti dukungan supervisor, kesiapan 

peserta, dukungan rekan, perantaraan. Selain itu pada variabel retensi 

pelatihan memediasi variabel instrumentality (instric reward) dan transfer 

pelatihan dan memiliki hubungan yang signifikan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek 

penelitian beberapa karyawan Bank dari 11 Bank berbeda di Malaysia. 

Adapun jumlah kuesioner yang tersebar yaitu 528 dengan 503 responden. 

Perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan Amos 16 dan Structural 

Equation Modeling (SEM) sebagai alat ukur sedangkan untuk penelitian 

yang akan datang menggunakan regresi linier berganda dan Path 

Analisys sebagai instrumen penelitian. 

2. Chiaburu et al(2010) 
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Pada penelitian yang dilakukan Chiaburu et al(2011) dengan judul 

Social Support in the Workplace and Training Transfer: A longitudinal 

analysis. Mendapatkan hasil terdapat beberapa variabel yang memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap transfer pelatihan diantaranya 

Training-related Cognitions, Efikasi Diri dan Motivasi. Selain itu 

terdapat beberapa variabel yang memiliki pengaruh secara tidak langsung 

terhadap transfer pelatihan diantaranya Dukungan supervisor, perceived 

organizational support dan orientasi tujuan pembelajaran.  

Adapun penelitian ini menggunakan Structural Equations 

Modelling (SEM) sebagai salah satu instrumen penelitian. Selain itu 

penelitian ini menggunakan instrumen diantaranya Tucker-Lewis index 

(TLI), the comparativefit- index (CFI), dan the root mean squared error 

of approximation (RMSEA). Penelitian ini mendapatkan data dari 111 

responden. 

3. Carre  (2000) 

Penelitian yang dilakukan oleh Carre (2000) dengan judul 

Motivation in Adult Education: From Engagement to Performance 

mengamsumsikan bahwa motivasi memiliki pengaruh dalam transfer 

pembelajaran/pelatihan. Pada penelitian ini menggunakan metode 

campuran. Secara kualitatif, penelitian ini mendapatkan data dengan 

melakukan wawancara dengan total 61 narasumber dari beberapa 

karyawan di Perancis. Kemudian secara kuantitatif, penelitian ini dari 

total 2500 karyawan di seluruh Prancis mendapatkan 1548 responden.  
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Adapun hasil yang didapatkan bahwa berdasarkan dari beberapa 

responden dan narasumber penelitian ini yakni, motivasi tidak memiliki 

pengaruh pada transfer pelatihan/pembelajaran.  

Tabel 2.4. 

Review Jurnal Pengaruh Motivasi terhadap Transfer Pelatihan  

No Identitas Jurnal  Variabel dan Teori Hasil 

Analisis Pengaruh Desain Pelatihan, Efikasi Diri dan Retensi Pelatihan 

terhadap Transfer Pelatihan HMI Yogyakarta dengan Motivasi sebagai 

Variabel Invernening 

1. Bhatti M.A., Battour 

M.M., Sundram V.P.K., 

Othman A.A. 2013. 

Transfer of training: does 

it truly happen? An 

examination of support, 

instrumentality, retention 

and learner readiness on 

the transfer motivation and 

transfer of training. 

European Journal of 

Training and Development 

Vol. 37 No. 3, 2013 pp. 

273-297. 

Metode penelitian: 

Motivasi: 

Noe (1986): 

1. Intervention 

fulfilment 

2. Hasil 

pembelajaran 

3. Peluang 

penggunaan 

Transfer Pelatihan: 

Baldwin dan Ford (1988): 

1. Generalisasi 

2. Maintenance 

 

 

Motivasi 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 
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Kuantitatif 

Alat analisis: 

Amos 16 dan SEM 

Responden: 

503 pegawai bank dari 11 

bank berbeda 

2.  Chiaburu D.S., Van 

Dam K. Hutchins H. 

2010. Social Support in 

the Workplace and 

Training Transfer: A 

longitudinal analysis. 

International Journal of 

Selection and Assessment, 

18(2), 187-200. 

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

SEM, TLI, CFI dan 

RMSEA 

Responden: 

111 responden 

Motivasi: 

Noe (1986): 

1. Intervention 

fulfilment 

2. Hasil 

pembelajaran 

3. Peluang 

penggunaan 

 

Transfer Pelatihan: 

Baldwin dan Ford (1988): 

1. Generalisasi 

2. Maintenance 

  

Motivasi 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 

3. Carre P. 2000. Motivation Motivasi: Motivasi  

Lanjutan Tabel 2.4. 
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in Adult Education: From 

Engagement to 

Performance. Kansas State 

University Libraries New 

Prairie Press 

Metode penelitian: 

Campuran 

Alat analisis: 

Wawancara dan SPSS 

Responden: 

61 narasumber dan 1548 

responden 

Bandura (1997), Deci 

(1995) dan Nuttin (1987): 

1. Efikasi diri 

2. Determinasi diri 

3. Formulasi-proyek 

Transfer 

Pelatihan/Pembelajaran: 

Vallerand, R. & Thill, E. 

(1993) 

memiliki 

pengaruh 

negatif 

terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 

Sumber: Data primer diolah Tahun 2019 

2.1.5. Pengaruh Desain Pelatihan terhadap Motivasi 

1. Gegenfurtner et al (2009) 

Melalui penelitian dengan judul Motivation to Transfer Training: 

An Integrative Literature Review menjelaskan bahwa pelatihan 

sejatinya memiliki pengaruh terhadap motivasi hingga transfer 

pelatihan. Dari penelitian tersebut disebutkan bahwa pelatihan terbagi 

dalam beberapa faktor diantaranya, individual, training related, dan 

organizational. Faktor training related dengan salah satu indikatornya 

desain pelatihan dijelaskan memiliki pengaruh terhadap motivasi dalam 

meneransfer konten pelatihan. 

Lanjutan Tabel 2.4. 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan berdasarkan beberapa 

penemuan penelitian atau fakta empiris penelitian sebelumnya. 

2.  Aziz dan Salamat (2016) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Salamat (2016) 

dengan judul Stimulating Workplace Learning through Training 

Characteristics and Motivation to Learn menjelaskan bahwa motivasi 

memiliki peranan penting dalam kemampuan belajar seseorang. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, 

adapun hasil yang didapatkan bahwa motivasi dipengaruhi oleh desain 

pelatihan. Kemudian motivasi dapat memediasi hubungan antara desain 

pelatihan dan kemampuan belajar.  

Penelitian ini mengambil data primer dari penyebaran kuesioner 

sebanyak 281 responden staf akademik beberapa univesitas di 

Malaysia. Adapun alat analisis data yang digunakan yakni SPSS dan 

AMOS. Serta metodelogi analisis penelitian menggunakan Structural 

Equation Modelling (SEM). 

3.  Yunior (2018) 

Penelitian dengan judul Pengaruh Pelatihan Terhadap Motivasi 

Kerja Pegawai Pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 

Kesejahteraan Sosial Regional V Sulawesi Di Kota Makassar yang 

dilakukan Yunior (2018) memberikan hasil bahwa Pelatihan dengan 
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menempatkan Desain Pelatihan sebagai faktor yang diasumsikan 

memberikan pengaruh terhadap Motivasi ternyata tidak terbukti.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif.  Adapun sumber data penelitian tersebut dari penyebaran 46 

kuesioner Pegawai Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 

Sosial Regional V Sulawesi di Makassar. Adapun alat analisis data 

yang digunakan yakni SPSS.  

Tabel 2.5. 

Review Jurnal Pengaruh Desain Pelatihan terhadap Motivasi 

No Identitas Jurnal  Variabel dan Teori Hasil 

Analisis Pengaruh Desain Pelatihan, Efikasi Diri dan Retensi Pelatihan 

terhadap Transfer Pelatihan HMI Yogyakarta dengan Motivasi sebagai 

Variabel Invernening 

1. Gegenfurtner A., Festner 

D., and Veermans K. 

2009. Motivation to 

Transfer Training: An 

Integrative Literature 

Review. Human Resource 

Development Review Vol. 

8, No. 3.  

Metode Penelitian: 

Kualitatif 

Desain Pelatihan: 

Naquin dan Holton 

(2002): 

1. Framing 

2. Intervention 

Design 

3. Pembelajaran 

Motivasi: 

Noe (1986): 

1. Intervention 

Desain 

Pelatihan 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

Motivasi. 
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Data Penelitian:  

Literature Review 

fulfilment 

2. Hasil 

pembelajaran 

3. Peluang 

penggunaan 

 

 

 

2.  Aziz S.F.A. dan Selamat 

M.N. 2016. Stimulating 

Workplace Learning 

through Training 

Characteristics and 

Motivation to Learn. 

Jurnal Pengurusan 

48(2016) 173 – 185 

Metode Penelitian: 

Kuantitatif  

Alat analisis: 

SPSS dan AMOS 

Responden: 

281 responden  

Desain Pelatihan: 

Fardiah dan Shamsuddin 

(2011): 

1. Penghargaan 

pelatihan 

2. Distributive 

Justice 

3. Hambatan yang 

dirasakan 

4. Metode penugasan 

5. Aktivitas 

persiapan 

Motivasi: 

Noe (1986): 

1. Intervention 

Desain 

Pelatihan 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

Motivasi 

Lanjutan Tabel 2.5. 

Lanjutan Tabel 2.5. 
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fulfilment 

2. Hasil 

pembelajaran 

3. Peluang 

penggunaan 

 

 

  

3. Yunior D. R. 2018. 

Pengaruh Pelatihan 

Terhadap Motivasi Kerja 

Pegawai Pada Balai Besar 

Pendidikan dan Pelatihan 

Kesejahteraan Sosial 

Regional V Sulawesi Di 

Kota Makassar. Jurnal 

Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas 

Negeri Makassar. 

Metode Penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

SPSS 

Desain Pelatihan: 

Mangkunegara (2013): 

1. Kebutuhan 

2. Jenis Pelatihan 

3. Tujuan Pelatihan 

4. Materi 

5. Metode/ 

Perancangan 

6. Kualifikasi peserta 

dan pemateri 

Motivasi: 

Maslow (1943): 

1. Gaji 

2. Tunjangan 

kesehatan 

Desain 

Pelatihan  

memiliki 

pengaruh 

negatif 

terhadap 

Motivasi. 
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Responden: 

46 reponden 

3. Hubungan antar 

pegawai 

4. Pujian 

5. Pengakuan 

Sumber: Data primer diolah Tahun 2019 

2.1.6. Pengaruh Efikasi Diri terhadap Motivasi 

1. Bhatti dan Kaur (2010) 

Melalui penelitian dengan judul The Role of Individual an Training 

Design Factors on Training Transfer menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa variabel yang memengaruhi transfer pelatihan. Pada penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan review 

beberapa variabel dari teori-teori penelitian sebelumnya. Adapun 

beberapa variabel tersebut seperti halnya desain pelatihan yang memiliki 

pengaruh positif terhadap performa Efikasi Diri.  

Pada jurnal ini juga membahas terdAapat hubungan positif pada 

variabel Perceived Content Validity yang memediasi hubungan antara  

Efikasi diri dan variabel Reaksi Afektif. Kemudian variabel Efikasi diri 

memiliki hubungan positif terhadap variabel Motivasi sebagai variabel 

mediasi dari Perceived Content Validity. Selain itu Efikasi diri juga 

memediasi hubungan antara Desain Pelatihan dan Motivasi. Pada 

akhirnya variabel Motivasi memediasi hubungan variabel Efikasi diri 

dan Transfer Pelatihan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

selanjutnya yakni membahas dengan topik yang sama. Sedangkan 

Lanjutan Tabel 2.5. 
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perbedaan dengan penelitian ini yaitu pendekatan pada penilitan. 

Penelitian selanjutnya akan menggunakan pendekatan kuantitatif.  

2. Kirwan dan Birchall (2006) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kirwan dan Birchall (2006) 

dengan judul Transfer of learning from management development 

programmes: testing the Holton model, menjelaskan bahwa Efikasi Diri 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi. Adapun 

pada penelitian ini menjelaskan bahawa Efikasi Diri dapat memediasi 

hubungan antara Desain Transfer dan Motivasi. Selain itu perceived 

content validity juga dapat meningkatkan Efikasi Diri hingga dimediasi 

terhadap Motivasi. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan data primer dari 

penyebaran kuesioner dengan 72 responden dari 112 kuesioner. Pada 

penelitian ini menggunakan skala Likert dan SPSS. Pada dasarnya 

penelitian ini dilakukan guna menguji teori Holton (1996). 

3. Celestin dan Yufen (2018) 

Penelitian dengan judul The Influence of Pre-training Factors on 

Motivation to Transfer Learning at the Post Training Stage 

menjelaskan bahwa Efikasi Diri tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Motivasi. Efikasi Diri yang diasumsikan sebelumnya pada 

penelitian ini yakni variabel karakteristik yang kuat atau yang memiliki 

peranan penting. 
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Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Alat penelitian ini menggunakan SPSS 21 dengan 

menggunakan data 213 responden guru dari beberapa sekolah di 

Thailand.   

Tabel 2.6. 

Review Jurnal Pengaruh Efikasi Diri terhadap Motivasi  

No Identitas Jurnal  Variabel dan Teori Hasil 

Analisis Pengaruh Desain Pelatihan, Efikasi Diri dan Retensi Pelatihan 

terhadap Transfer Pelatihan HMI Yogyakarta dengan Motivasi sebagai 

Variabel Invernening 

1. Bhatti M.A. dan Kaur S. 

2010. The role of 

individual and training 

design factors on training 

transfer. Journal of 

European Industrial 

Training Vol. 34 No. 7, 

2010 pp. 656-672. 

Metode penelitian: 

Kualitatif 

Data Primer: 

Literatur Review 

Efikasi Diri: 

Holton (2000) dan Velada 

(2007): 

1. Penggunaan 

keterampilan dan 

pengetahuan baru 

2. Keyakinan 

menguasai 

keterampilan dan 

pengetahuan baru  

3. Penggunanaan 

dalam situasi sulit 

4. Keterampilan dan 

pengetahuan baru 

Efikasi Diri 

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

Motivasi 

Lanjutan Tabel 2.6. 
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sebagai solusi 

Motivasi: 

Noe (1986): 

1. Intervention 

fulfilment 

2. Hasil 

pembelajaran 

3. Peluang 

penggunaan 

 

2.  Kirwan C. dan Birchall 

D. 2006. Transfer of 

learning from 

management development 

programmes: testing the 

Holton model.. 

International Journal of 

Training and Development 

10:4. 

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

SPSS 

Efikasi Diri: 

Holton (1996): 

1. Konsistensi 

2. Pengandalian 

Emosi 

3. Keterbukaan 

4. Orientasi Tujuan 

5. Kepercayaan Diri 

 

Motivasi:  

Holton (1996): 

1. Keinginan dalam 

belajar 

Efikasi Diri  

memiliki 

pengaruh 

positif 

terhadap 

Motivasi. 

Lanjutan Tabel 2.6. 
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Responden: 

72 responden 112 

kuesioner 

2. Keinginan dalam 

transfer  

3. Performa  

4. Hasil 

3. Celestin B.N. dan Yufen 

S. 2018. The Influence of 

Pre-training Factors on 

Motivation to Transfer 

Learning at the Post 

Training Stage. Human 

Resource Research 

Macrothink Institute. Vol. 

2 No.1. 

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

SPSS 21 

Responden: 

213 responden 

Efikasi Diri: 

Bates et al.(2012): 

1. Keyakinan 

memperoleh 

kemampuan dan 

pengetahuan baru 

2. Keyakinan dalam 

menjaga 

kemampuan dan 

pengetahuan baru 

3. Usaha peserta 

pelatihan 

Motivasi: 

Noe (1986): 

1. Intervention 

fulfilment 

2. Hasil 

pembelajaran 

3. Peluang 

Efikasi Diri 

memiliki 

pengaruh 

negatif 

terhadap 

Motivasi. 
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penggunaan 

 

Sumber: Data primer diolah Tahun 2019 

2.1.7. Pengaruh Retensi Pelatihan terhadap Motivasi 

1. Huang et al. (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Huang et al. (2015) dengan judul A 

Tale of Two Transfers: Disentangling Maximum and Typical Transfer 

and Their Respective Predictors menjelaskan bahwa kemampuan 

kognitif peserta pelatihan dalam meretensi hasil pelatihan diasumsikan 

dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi. Adapun, hasil yang 

didapatkan bahwa kemampuan peserta pelatihan meretensi hasil 

pelatihan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi.  

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun 

data primer yang didapatkan berdasarkan 144 responden. Kemudian 

alat pengukuran yang digunakan yaitu Skala Likert dan SPSS serta 

SS/SMC (same measurement context).  

2. Salleh et al. (2017) 

Peneltian yang berjudul Employee Readiness, Training Design and 

Work Environment in Influencing Training Transfer Among Academic 

Staffs of UiTM dilakukan oleh Salleh et al(2017) mengasumsikan 

bahwa kemampuan peserta pelatihan dalam mentransfer pengetahuan 

dan kemampuan yang didapatkan dalam pelatihan atau retensi peserta 
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pelatihan dapat memiliki pengaruh terhadap motivasi. Selain itu 

motivasi juga diasumsikan dapat memediasi retensi dari peserta 

pelatihan terhadap transfer pelatihan.  

Adapun hasil yang didapatkan yaitu kemampuan peserta pelatihan 

dalam merentensi pengetahuan dan kemampuan pelatihan tidak 

memiliki pengaruh terhadap transfer pelatihan. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian data primer yang 

didapatkan berdasarkan 238 kuesioner yang disebarkan. Selain itu alat 

analisis data yang digunakan yakni SPSS 21. 

3. Ananda dan Sunuharyo (2018) 

Melalui penelitian yang berjudul Pengaruh Karakteristik Individu 

Dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 

Variabel Mediator Motivasi Kerja Karyawan (Studi Pada Karyawan 

PT Petrokimia Gresik), Ananda dan Sunuharyo (2018) menjelaskan 

bahwa Karakteristik individu seseorang yang terdiri dari kebutuhan, 

sikap, nilai dan kemampuan kognitif seseorang memiliki pengaruh 

terhadap motivasi. Adapun kemampuan kognitif sendiri dapat 

dikategorikan sebagai salah satu kemampuan retensi seseorang dalam 

proses pembelajaran dan pelatihan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 97 

orang responden. Penelitian ini menggunakan alat analisis Path 

Analisys dan SPSS.  

Tabel 2.7. 
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Review Jurnal Pengaruh Retensi Pelatihan terhadap Motivasi  

No Identitas Jurnal  Variabel dan Teori Hasil 

Analisis Pengaruh Desain Pelatihan, Efikasi Diri dan Retensi Pelatihan terhadap 

Transfer Pelatihan HMI Yogyakarta dengan Motivasi sebagai Variabel 

Invernening 

1. Huang J.L., Blume B.D., 

Ford J.K., dan Baldwin 

T.T. 2015. A Tale of Two 

Transfers: Disentangling 

Maximum and Typical 

Transfer and Their 

Respective Predictors. 

Springer J Bus Psychol 

(2015) 30:709–732 

Metode Penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

SPSS, SS/SMC 

Responden: 

144 responden  

Retensi Pelatihan: 

Kraiger et al. (1993): 

1. Pengetahuan 

verbal 

2. Kemampuan 

akuisisi 

3. Cognitive 

strategies  

Motivasi: 

Klehe dan Anderson. 

(2007): 

1. Efikasi diri post-

training 

2. Keinginan 

transfer 

 

Retensi 

Pelatihan 

memiliki 

pengaruh 

negatif 

terhadap 

Motivasi. 

2.  Salleh N.S., Amin W.A. dan 

Mamat I. 2017. Employee 

Retensi Pelatihan: 

Velada (2007): 

Retensi 

Pelatihan 

Lanjutan Tabel 2.7. 
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Readiness, Training Design 

and Work Environment in 

Influencing Training Transfer 

Among Academic Staffs of 

UiTM. International Journal 

of Academic Research in 

Business and Social Sciences 

Vol.7 No.10. 

Metode Penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

SPSS 21 

Responden: 

238 responden 

1. Daya Ingat  

2. Memahami 

3. Content 

Maintenance 

Motivasi: 

Noe (1986): 

1. Intervention 

fulfilment 

2. Hasil 

pembelajaran 

3. Peluang 

penggunaan 

  

memiliki 

pengaruh 

negatif 

terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 

3. Ananda S.S. dan Sunuharyo 

B.S.. 2018. Pengaruh 

Karakteristik Individu Dan 

Karakteristik Pekerjaan 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Dengan Variabel Mediator 

Motivasi Kerja Karyawan 

(Studi Pada Karyawan PT 

Petrokimia Gresik). Jurnal 

Retensi Pelatihan: 

Stoner (1986): 

1. Minat  

2. Sikap 

3. Nilai 

4. Kemampuan 

kognitif individu 

Motivasi: 

Alfeder, Mangkunegara 

Retensi 

Pelatihan 

memiliki 

pengaruh 

positif terhadap 

Motivasi 
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Administrasi Bisnis 

(JAB)|Vol. 58 No. 1  

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

SPSS  

Responden: 

97 responden 

(2009): 

1. Eksistensi 

2. Afiliasi 

3. Pertumbuhan  

 Sumber: Data primer diolah, 2019. 

2.1.8. Pengaruh Desain Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan melalui 

Motivasi sebagai Variabel Intervening 

1. Bhatti dan Kaur (2010) 

Penelitian yang dilakukan oleh Bhatti dan Kaur (2010) dengan 

judul The Role of Individual an Training Design Factors on Training 

Transfer menjelaskan bahwa transfer pelatihan dipengaruhi oleh 

beberapa variabel. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan melakukan review beberapa variabel dari teori-teori 

penelitian sebelumnya. Adapun beberapa variabel tersebut seperti 

halnya desain pelatihan yang memiliki pengaruh positif terhadap 

performa Efikasi Diri.  

Pada jurnal ini juga membahas terdapat hubungan positif pada 

variabel Perceived Content Validity yang memediasi hubungan antara  

Efikasi diri dan variabel Reaksi Afektif. Kemudian variabel Efikasi diri 
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memiliki hubungan positif terhadap variabel Motivasi sebagai variabel 

intervening dari Perceived Content Validity. Selain itu pada penelitian 

ini juga menjelaskan bahwa desain pelatihan memiliki pengaruh 

terhadap transfer pelatihan dengan melalui motivasi sebagai variabel 

intervening Persamaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya 

yakni membahas dengan topik yang sama. Sedangkan perbedaan 

dengan penelitian ini yaitu pendekatan pada penilitan. Penelitian 

selanjutnya akan menggunakan pendekatan kuantitatif.  

Tabel 2.8. 

Review Jurnal Pengaruh Desain Pelatihan terhadap Transfer 

Pelatihan melalui Motivasi sebagai Variabel Intervening 

No Identitas Jurnal  Variabel dan Teori Hasil 

Analisis Pengaruh Desain Pelatihan, Efikasi Diri dan Retensi Pelatihan 

terhadap Transfer Pelatihan HMI Yogyakarta dengan Motivasi sebagai 

Variabel Invernening 

1. Bhatti M.A. dan Kaur S. 

2010. The role of individual 

and training design factors on 

training transfer. Journal of 

European Industrial Training 

Vol. 34 No. 7, 2010 pp. 656-

672. 

Metode penelitian: 

Desain Pelatihan: 

Nikandrou et al 

(2009) 

Motivasi: 

Noe (1986) 

Transfer 

Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

Desain 

Pelatihan 

memiliki 

pengaruh 

positif terhadap 

Motivasi. 

Kemudian 

Motivasi 
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Kualitatif 

Data Primer: 

Literatur Review 

(1988) 

 

memiliki 

pengaruh 

positif terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 

Selain itu 

Motivasi dapat 

memediasi 

hubungan 

antara Desain 

Pelatihan dan 

Transfer 

Pelatihan 

Sumber: Data primer diolah, 2019. 

2.1.9. Pengaruh Efikasi Diri terhadap Transfer Pelatihan melalui Motivasi 

sebagai Variabel Intervening 

1. Holton et al (2000) 

Penelitian dengan judul “Development of a Generalized Learning 

Transfer System Inventory” menjelaskan terdapat beberapa faktor yang 

memengaruhi transfer pelatihan/pembelajaran diantaranya; motivasi, 

lingkungan dan Secondary Influences dengan variabel performa dari 

efikasi diri dan kesiapan peserta pelatihan. Dari penelitian ini 

menjelaskan bahwa semakin tinggi efikasi diri seseorang akan 
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memiliki pengaruh terhadap penerapa ilmu dan kemampuan dalam 

bekerja. Selain itu dalam penelitian ini efikasi diri peserta pelatihan 

dapat dimediasi oleh motivasi yang kemudian memiliki pengaruh 

terhadap transfer pelatihan secara individual. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggukan pendekatan kuantitatif 

dengan mengambil responden dari 1616 karyawan dari latar belakang 

organisasi atau perusahaan. Pada penelitian ini juga melakukan 

Confirmatory Factor Analisys (CFA) dan Explorarotory Factor 

Analisys (EFA) sebagai alat pengujian validitas data.  

 Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan mengambil topik 

transfer pelatihan namun dengan menggunakan objek penelitian 

berbeda, dimana pada penelitian selanjutnya akan menggunakan data 

dari anggota organisasi yang berorientasi kemahasiswa dan 

perkaderan. 

 

Tabel 2.9. 

Review Jurnal Pengaruh Efikasi Diri terhadap Transfer Pelatihan 

melalui Motivasi sebagai Variabel Intervening 

No Identitas Jurnal  Variabel dan Teori Hasil 

Analisis Pengaruh Desain Pelatihan, Efikasi Diri dan Retensi Pelatihan 

terhadap Transfer Pelatihan HMI Yogyakarta dengan Motivasi sebagai 

Variabel Invernening 



45 
  

1.   Holton E.F., Bates R.A., and 

Ruona W.E.A. (2000).  

Development of a Generalized 

Learning Transfer System 

Inventory.  Human Resources 

Development Quarterly, Vol 

11 no 4. Winter.  

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

CFA dan EFA 

Responden: 

1616 responden dari berbagai 

organisasi yang berbeda  

Efikasi Diri: 

Gist (1987) dan 

Holton et al(2000) 

Motivasi: 

Knowles et al 

(1998) 

Transfer 

Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

(1988) 

Efikasi Diri 

memiliki 

pengaruh 

positif terhadap 

Motivasi. 

Kemudian 

Motivasi 

memiliki 

pengaruh 

positif terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 

Selain itu 

Motivasi dapat 

memediasi 

hubungan 

antara Efikasi 

Diri dan 

Transfer 

Pelatihan 

Sumber: Data primer diolah, 2019. 

2.1.10. Pengaruh Retensi Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan melalui 

Motivasi sebagai Veiabel Intervening 

Lanjutan Tabel 2.8. 

Lanjutan Tabel 2.9. 
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1. Bhatti et al  (2013) 

Penelitian yang berjudul Transfer of Training: Does it Truly 

Happen? An Examination of Support, Instrumentality, Retention and 

Learner Rediness on The Transfer Motivation and Transfer of Training 

yang dilakukan oleh Bhatti et al (2013) menjelaskan bahwa motivasi 

memiliki pengaruh positif terhadap transfer pelatihan serta memediasi 

beberapa variabel salah satunya kesiapan peserta yang menjadi bagian 

dari retensi pelatihan. Selain itu pada variabel retensi pelatihan 

memediasi variabel instrumentality (instric reward) dan transfer 

pelatihan dan memiliki hubungan yang signifikan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek 

penelitian beberapa karyawan Bank dari 11 Bank berbeda di Malaysia. 

Adapun jumlah kuesioner yang tersebar yaitu 528 dengan 503 

responden. Perbedaan penelitian ini yaitu menggunakan Amos 16 dan 

Structural Equation Modeling (SEM) sebagai alat ukur sedangkan 

untuk penelitian yang akan datang menggunakan regresi linier 

berganda dan Path Analisys sebagai instrumen penelitian. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan datang yakni 

penggunaan alat analisis data yang akan menggunakan SPSS selain itu 

objek penelitian yang mengambil organisasi kemahasiswaan yang 

berorientasi perkaderan. Namun untuk persamaan pada penelitian ini 

menggunakan Path Analisys. 

Tabel 2.10. 
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Review Jurnal Pengaruh Retensi Pelatihan terhadap Transfer 

Pelatihan melalui Motivasi sebagai Variabel Intervening 

No Identitas Jurnal  Variabel dan Teori Hasil 

Analisis Pengaruh Desain Pelatihan, Efikasi Diri dan Retensi Pelatihan 

terhadap Transfer Pelatihan HMI Yogyakarta dengan Motivasi sebagai 

Variabel Invernening 

1. Bhatti M.A., Battour M.M., 

Sundram V.P.K., Othman 

A.A. 2013. Transfer of 

training: does it truly happen? 

An examination of support, 

instrumentality, retention and 

learner readiness on the 

transfer motivation and 

transfer of training. European 

Journal of Training and 

Development Vol. 37 No. 3, 

2013 pp. 273-297. 

Metode penelitian: 

Kuantitatif 

Alat analisis: 

Amos 16 dan SEM 

Responden: 

Retensi Pelatihan: 

Velada (2007) 

Motivasi: 

Noe (1986): 

Transfer 

Pelatihan: 

Baldwin dan Ford 

(1988): 

 

 

Retensi 

Pelatihan 

memiliki 

pengaruh 

positif terhadap 

Motivasi. 

Kemudian 

Motivasi 

memiliki 

pengaruh 

positif terhadap 

Transfer 

Pelatihan. 

Selain itu 

Motivasi dapat 

memediasi 

hubungan 
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503 pegawai bank dari 11 

bank berbeda 

antara Retensi 

Pelatihan dan 

Transfer 

Pelatihan 

Sumber: Data primer diolah, 2019. 

 Dengan berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya maka peneliti 

bermaksud untuk melakukan penelitian analisis pengaruh Desain Pelatihan, 

Efikasi Diri dan Retensi Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan dengan 

menempatkan Motivasi sebagai variabel intervening. Adapun dengan berdasarkan 

penelitian sebelumnya maka, penelitian selanjutnya akan menggunakan beberapa 

fakta empiris penelitian sebelumnya dengan berbagai rujukan teori yang 

digunakan.  
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Variabel Jurnal Teori Indikator Teori yang 

digunakan 

Desain 

Pelatihan 

(X1) 

Davids et 

al(2014) 

Burke dan 

Hutchins 

(2007) 

Efisiensi dan 

Relevansi 

Pelatihan  

Peneltitian ini 

menggunakan 

teori yang 

dikemukakan 

oleh Burke 

dan Hutchins 

(2007) 

dengan 

indikator  

Efisiensi dan 

Relevansi 

Pelatihan 

 

“Teori dari 

Burke dan 

Hutchins 

(2007) dipilih 

dengan alasan 

teori tersebut 

banyak 

digunakan 

pada 

penelitian 

sebelumnya.” 

Gil et 

al(2016) 

Meija et 

al(2001) 

Analisis 

Kebutuhan, 

Pelaksanaan 

dan Evaluasi 

Burke dan 

Hutchins 

(2007) 

Burke dan 

Hutchins 

(2007) 

Efisiensi dan 

Relevansi 

Pelatihan 

Gegenfurtner 

et al (2009) 

Naquin dan 

Holton (2002) 

Framing, 

Intervention 

Design dan 

Pembelajaran 

Aziz dan 

Selamat 

(2016) 

Fardiah dan 

Shamsuddin 

(2011) 

Penghargaan 

pelatihan, 

Distributive 

Justice, 

Hambatan 

yang 

dirasakan, 

Metode 

penugasan, 

dan Aktivitas 

persiapan 

Yunior 

(2018) 

Mangkunegara 

(2013) 

Kebutuhan, 

Jenis 

Pelatihan, 

Tujuan 

Pelatihan, 

Materi 

Metode/ 

Perancangan, 

dan 

Kualifikasi 

peserta dan 

pemateri 
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Efikasi Diri 

(X2) 

Haryanto et 

al(2011) 

Holton et 

al(2000). 

Penggunaan 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru, 

Keyakinan 

menguasai 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru, 

Penggunaan 

dalam situasi 

sulit, dan 

Penggunaan 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru sebagai 

solusi 

Peneltitian ini 

menggunakan 

teori yang 

dikemukakan 

oleh Holton 

(2000) 

dengan 

indikator  

Penggunaan 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru, 

Keyakinan 

menguasai 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru, 

Penggunaan 

dalam situasi 

sulit, dan 

Penggunaan 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru sebagai 

solusi 

 

“Teori dari 

Holton (2000) 

dipilih 

dengan alasan 

teori tersebut 

banyak 

digunakan 

pada 

penelitian 

sebelumnya.” 

Holton et 

al(2000) 

Gist (1987) 

dan Holton et 

al(2000) 

Penggunaan 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru, 

Keyakinan 

menguasai 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru, 

Penggunaan 

dalam situasi 

sulit, dan 

Penggunaan 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru sebagai 

solusi 

De Caires 

(2013) 

Holton et 

al(2000) 

Penggunaan 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru, 

Lanjutan Tabel 2.11. 
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Keyakinan 

menguasai 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru, 

Penggunaan 

dalam situasi 

sulit, dan 

Penggunaan 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru sebagai 

solusi 

Bhatti dan 

Kaur (2010) 

Holton (2000) 

dan Velada 

(2007) 

Penggunaan 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru, 

Keyakinan 

menguasai 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru, 

Penggunaan 

dalam situasi 

sulit, dan 

Penggunaan 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

baru sebagai 

solusi 

Kirwan dan 

Birchall 

(2006) 

Holton (1996) Konsistensi, 

Pengandalian, 

Emosi, 

Keterbukaan, 

Orientasi, 

Tujuan, dan 

Kepercayaan 

Diri 

 

Celestin dan Bates et al. Keyakinan 

Lanjutan Tabel 2.11. 
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Yufen (2018) (2012) memperoleh 

kemampuan 

dan 

pengetahuan 

baru, 

Keyakinan 

dalam 

menjaga 

kemampuan 

dan 

pengetahuan 

baru, dan 

Usaha peserta 

pelatihan 

 

Retensi 

Pelatihan 

(X3) 

Nawarni dan 

Andrias 

(2013) 

Velada et 

al(2007) 

Daya Ingat, 

Pemahaman, 

dan Content 

Maintenance 

Penelitian ini 

menggunakan 

teori 

dikemukakan 

oleh Velada 

et al. (2007) 

dengan 

menggunakan 

indikator  

Daya Ingat,  

Pemahaman, 

dan Content 

Maintenance   

 

“Teori dari 

Velada et al.  

(2007) dipilih 

dengan alasan 

teori tersebut 

banyak 

digunakan 

pada 

penelitian 

sebelumnya.” 

Velada et 

al(2007) 

Baldwin dan 

Ford (1988) 

dan Velada et 

al(2007) 

Daya Ingat, 

Pemahaman, 

dan Content 

Maintenance 

Bhatti et 

al(2014) 

Velada et 

al(2007) 

Daya Ingat, 

Pemahaman, 

dan Content 

Maintenance 

Huang et al. 

(2015) 

Kraiger et al. 

(1993) 

Pengetahuan 

verbal, 

Kemampuan 

akuisisi, dan 

Cognitive 

strategies  

 

Salleh et al. 

(2017) 

Velada et al. 

(2007) 

Daya Ingat, 

Pemahaman, 

dan Content 

Maintenance 

Ananda dan 

Sunuharyo 

(2018) 

Stoner (1986) Minat, Sikap, 

Nilai, dan 

Kemampuan 

kognitif 

individu 
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Motivasi (Z) Bhatti et 

al(2013) 

Noe (1986) Intervention 

fulfilment, 

hasil 

pembelajaran, 

dan peluang 

penggunaan. 

Penelitian ini 

menggunakan 

teori yang 

dikemukakan 

oleh Noe 

(1986) 

dengan 

indikator 

yang 

digunakan  

Intervention 

fulfilment, 

hasil 

pembelajaran, 

dan peluang 

penggunaan. 

 

“Teori dari 

Noe.  (1986) 

dipilih 

dengan alasan 

teori tersebut 

banyak 

digunakan 

pada 

penelitian 

sebelumnya.” 

Chiaburu et 

al(2010) 

Noe (1986) Intervention 

fulfilment, 

hasil 

pembelajaran, 

dan peluang 

penggunaan 

Carre (2000) Bandura 

(1997), Deci 

(1995) dan 

Nuttin (1987) 

Efikasi diri, 

Determinasi 

diri, dan 

Formulasi 

proyek. 

Transfer 

Pelatihan 

(Y) 

Rujukan Teori Transfer Pelatihan Penelitian ini 

menggunakan 

teori yang 

dikemukakan 

oleh Baldwin 

dan Ford 

(1988) 

dengan 

indikator 

yang 

digunakan  

Generalisasi 

dan 

Maintenance. 

 

“Teori dari 

Baldwin dan 

Ford (1988) 

dipilih 

Davids et al. 

(2014) 

Baldwin dan 

Ford (1988) 

Generalisasi 

dan 

Maintenance  

Haryanto et 

al. (2011) 

Baldwin dan 

Ford (1988) 

Generalisasi 

dan 

Maintenance 

Velada et al. 

(2007) 

Baldwin dan 

Ford (1988) 

Generalisasi 

dan 

Maintenance 

Bhatti et al. 

(2013) 

Baldwin dan 

Ford (1988) 

Generalisasi 

dan 

Maintenance 

Lanjutan Tabel 2.11. 
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Tabel 2.11. 

Rujukan Teori Hubungan Desain Pelatihan, Efikasi Diri, Retensi Pelatihan, 

Motivasi dan Transfer Pelatihan 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Kemudian dengan itu dengan berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya 

yang menjelaskan beberapa kekurangan dan saran pada penelitian selanjutnya. 

Adapun kekurangan dan saran yang dijelaskan seperti minimnya referensi terkait 

transfer pelatihan (Velada et.al., 2007) hingga perlu untuk memperbanyak 

penelitian dengan topik transfer pelatihan agar menambah referensi pada praktisi 

(Bhatti et. al., 2013 dan Baldwin & Ford, 1988), menetapkan variabel desain 

pelatihan pada penelitian bertopik transfer pelatihan (Bhatti & Kaur, 2010), 

menambahkan motivasi sebagai variabel untuk mendukung penelitian post-

training (Nawarni & Andrias, 2013 dan Velada et.al., 2007), dan kurangnya 

penelitian sebelumnya yang membahas output proses pembelajaran individual 

dengan alasan 

teori tersebut 

banyak 

digunakan 

pada 

penelitian  

sebelumnya.” 

Lanjutan Tabel 2.11. 

Lanjutan Tabel 2.11. 
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serta banyaknya yang terfokus pada post-training semisal praktik dan lingkungan 

kerja ( Davids et. al., 2014). 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Peran Penting Manajemen Sumber Daya Manusia dalam 

Organisasi 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manajemen fungsional 

yang menangani manusia dalam bekerja dan/atau berproses untuk 

organisasi hingga dapat menciptakan nilai ekonomi dan sosial (Wirawan, 

2015: 21). Snell dan Bohlander, (2013) menjelaskan pentingnya 

memahami manajemen sumber daya manusia bagi para manajer dan 

pengusaha dari semua jenis bukan hanya personil sumber daya manusia. 

Semua manajer bertanggung jawab atas setidaknya beberapa kegiatan 

yang termasuk dalam kategori pengelolaan sumber daya manusia. 

Manajer memainkan peran kunci dalam memilih karyawan, melatih dan 

memotivasi mereka, menilai mereka, mempromosikannya, dan 

sebagainya.  

Esensi dari manajemen sumber daya manusia yakni menyatukan 

beberapa orang untuk mencapai tujuan organisasi (Snell & Bohlander, 

2013:4). Manajemen sumber daya manusia juga bisa diartikan sebagai 

strategi dan pendekatan koheren dalam mengatur sebuah aset paling 

bernilai dari organisasi (Amstrong, 2006).  

Keberadaan pembangunan manusia pun menjadi indikator penting 

dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai aset berharga dalam 
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sebuah organisasi (Haryanto et.al., 2011). Adapun fungsi dari 

manajemen SDM menurut Wirawan (2015) seperti :  

1. Perencanaan Strategik SDM 

Perencanaan Strategi SDM merupakan langkah awal perencanaan 

SDM jangka panjang yang menjadi bagian dari perancanaan strategik 

organisasi. Tujuan dari perencanaan strategik SDM yaitu mendukung 

pelaksanaan rencana strategik organisasi. 

2. Perencanaan SDM 

Perencanaan SDM yakni proses menyusun rencana SDM dan 

rencana operasional guna melaksanakan rencana strategik SDM. Adapun 

bentuk perencanaannya seperti pengadaan SDM dan pengembangan 

SDM.  

3. Pelatihan SDM  

Noe (2017) menjelaskan pelatihan adalah usaha-usaha terencana 

dalam memfasilitasi pembelajaran karyawan untuk meningkatkan 

kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Sepemahaman 

dengan Noe, Kaswan (2015) menjelaskan bahwa pelatihan yaitu usaha 

yang dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas karyawan berupa 

pengetahuan, ketrampilan maupun sikap.  

4. Membangun kinerja  

 Anggota organisasi semestinya bekerja dalam keadaan maksimal 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai deskirpsi tugas. Dalam 
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manajemen kinerja kerap kaitannya peningkatan kualitas kemampuan, 

pengetahuan, kompetensi serta motivasi anggota organisasi. 

5. Imbalan SDM 

Anggota organisasi bertujuan berkerja dengan maksud memenuhi 

kebutuhannya tertentu. Kebutuhan tersebut menjadi landasan motivasi 

anggota organisasi dalam bekerja, baik dalam kebutuhan hidup manusia 

seperti menghidupi dan mensejahterakan pribadi maupun keluarga. 

6. Hubungan Industrial 

Manajemen SDM juga memiliki fungsi eksternal organisasi berupa 

membangun hubungan dengan organisasi lainnya melalui anggotanya. 

Adapun salah satu langkah dalam membentuk hubungan yang baik 

tersebut melalui serikat buruh/pekerja.  

7. Manajemen SDM Internasional 

Dalam manajemen SDM internasional membahas terkait 

perusahaan-perusahaan multi-nasional dan lembaga internasional 

lainnya. Pada fungsi ini juga membahas ekspatriat, yaitu SDM yang 

ditempatkan untuk bekerja keluar negara asalnya.  

8. Sistem Informasi MSDM 

Manajemen SDM dalam fungsi dibutuhkan guna mencatat aktivitas 

manajemen SDM serta data dan informasi SDM organisasi. Saat ini 

proses pencatatan SIMSDM dapat dilakukan dengan menggunakan 

komputer sehingga dapat mengefisiensikan biaya pencatatan data dan 

informasi.  
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9. Memimpin 

Pada fungsi yang terakhir yakni kemimpinan yang memiliki peran 

dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen SDM sebelumnya. Adapun 

yang memiliki orang dalam menjalankan fungsi ini yaitu manajer SDM.  

 2.2.2. Pelatihan 

 2.2.2.1. Pengertian Pelatihan 

 Pelatihan adalah proses yang tersistem guna mengubah sikap 

anggota organisasi dalam suatu arah untuk meningkatkan tujuan 

organisasional (Simamora, 1997: 342). Menurut Noe (2017), pelatihan 

adalah proses mengacu pada usaha organisasi memfasilitasi anggotanya 

dalam mempelajari segala kompetensi dalam rana kinerja.  

2.2.2.2. Tujuan dan Manfaat Pelatihan  

 Berdasarkan dengan pengertian pelatihan yang merupakan salah 

satu proses dalam sebuah organisasi maka pelatihan juga memiliki tujuan 

dan manfaat dalam pencapain dari proses dilakukan. Menurut Simamora 

(1997) tujuan dari pelatihan diantaranya; 

1. Memperbaiki kinerja. 

2. Meninkatkan keahlian para karyawan yang kemudian bersamaan 

kemajuan teknologi. 

3. Meningkatkan efisiensi waktu belajar karyawan sehingga menjadi 

keunggulan karyawan. 

4. Membantu penyelesaian masalah operasional. 
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5. Membuka peluang promosi karyawan. 

6. Membantu orientasi kerja karyawan. 

7. Membantu pemenuhan kebutuhan individual karyawan. 

2.2.2.3. Desain Pelatihan 

2.2.2.3.1.  Pengertian Desain Pelatihan 

 Desain pelatihan adalah sebuah pendekatan sistematis agar dapat 

meningkatkan atau mengembangkan program pelatihan (Noe, 2017:7). 

Untuk memasuki tahap pelatihan maka organisasi memerlukan tahap 

pendesainan atau perencanaan. Menurut Simamora (1997; 307-308) 

terdapat empat tingkatan pokok dalam perencanaan pelatihan yaitu; 

1. Mengatur strategi sesuai kebutuhan organisasi dan individual. 

2. Merencanakan. 

3. Mengorganisasi. 

4. Memberikan pembenaran atau penilaian terkait pelaksanaan 

pelatihan. 

 Kemudian desain pelatihan menurut Kaswan (2015: 332) adalah 

karakteristik lingkungan belajar yang mencakup beberapa hal semisal 

bahan yang bermakna, tujuan pembelajaran, program organisasi, 

kesempatan mempraktikkan, umpan balik (feedback) dan sebagainya.  

  2.2.2.3.2. Faktor Desain Pelatihan pada Pelatihan 
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 Desain pelatihan merupakan salah satu bagian penting dari 

pelatihan. Menurut Snell & Bohlander (2013), bahwa desain pelatihan 

harus dilihat dari kebutuhan dari organisasi setelah itu diperlukannya 

perhatian terhadap beberapa isu seperti; (1) tujuan instruksional 

pelatihan, (2) kesiapan peserta pelatihan dan termotivasi, (3) prinsip 

pembelajar dan (4) karakteristik instruktur.  

 Desain pelatihan memiliki hubungan terhadap pelatihan dengan 

berbagai wadah seperti halnya, secara individual, kelompok dan 

organisasi. Setiap wadah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

masing (Swart et. al., 2005: 258). Desain pelatihan perlu melakukan 

pertimbangan terkait menciptakan lingkungan belajar sebagai upaya 

mendukung peserta dalam memperoleh hasil pembelajaran (Noe, 2017: 

160).  

Pada penelitian terdahulu desain pelatihan memiliki peranan 

penting dalam transfer pelatihan. Seperti halnya pada penelitian Baldwin 

dan Ford (1988) yang menempatkan desain pelatihan sebagai input dari 

pelatihan. Adapun faktor kunci dari desain pelatihan diperlukannya 

penggabungan prinsip belajar, materi pelatihan dan relevansi pekerjaan 

dalam konteks pelatihan (Davids et. al., 2014). 

Desain pelatihan yang baik akan memberikan hasil seperti luaran 

kognitif, afektif keterampilan dan serta pengetahuan baru sehingga dapat 

memberikan keberhasilan dari transfer pelatihan (Haryanto et.al., 2011). 
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Desain pelatihan pun bersifat relatif dimana desain pelatihan perlu 

melihat organisasi dan koordinasi dari program pelatihan yang 

dibutuhkan (Noe, 2017: 202).  

2.2.2.4. Retensi Pelatihan 

2.2.2.4.1. Pengertian Retensi Pelatihan 

 Retensi pelatihan adalah kemampuan mengingat akan prilaku dan  

kemampuan yang dimiliki peserta pelatihan. Kemudian peserta pelatihan 

dituntut untuk melakukan coding/menerjemahkan prilaku dan 

kemampuan yang telah diamati dengan cara yang terorganisir sehingga 

dapat diingat yang nantinya dapat diterapkan (Noe. 2017: 144). Pada 

penelitian terdahulu Baldwin dan Ford (1988) menjelaskan bahwa retensi 

pelatihan adalah tingkatan mengenai kemampuan peserta pelatihan untuk 

mempertahankan dan menguasai pengetahuan serta keterampilan yang 

didapatkan dari pelatihan.  

Retensi pelatihan memiliki hubungan dengan desain pelatihan 

dimana retensi pelatihan mendorong  materi pelatihan yang diperoleh 

dari pelatihan yang telah di desain (Haryanto et al., 2011). Retensi 

pelatihan memperlihatkan kemampuan seseorang untuk memahami dan 

menjaga materi pelatihan yang telah diperoleh. 

2.2.2.4.2.  Retensi Pelatihan dan Kemampuan Kognitif 

 Menurut Velada et al. (2007) retensi pelatihan kerap kaitannya 

dengan kemampuan kognitif yang kemudian membuat peserta pelatihan 
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untuk memahami dan mempertahankan konten dari pelatihan. 

Kemampuan kognitif terdiri dari tiga dimensi (Noe. 2017: 133): 

1. Pemahaman verbal yaitu mengacu pada kemampuan seseorang untuk 

memahami keterampilan secara lisan maupun tulisan. 

2. Kemampuan kuantitatif yaitu mengacu pada seberapa cepat seseorang 

menyelesaikan permasalah secara matematis/kuantitatif. 

3. Kemampuan pemikiran yaitu kemampuan yang mengacu pada 

bagaimana seseorang membuat solusi dari sebuah permasalahan.  

2.2.2.5. Transfer Pelatihan 

 2.2.2.5.1. Pengertian Transfer Pelatihan 

Transfer pelatihan merupakan salah satu dari kriteria dari evaluasi 

program pelatihan. Transfer pelatihan menjadi landasan terkait seberapa 

jauh peserta pelatihan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang 

dipelajari dari pelatihan yang dilakukan (Snell & Bohlander. 2013). 

Untuk memaksimalkan transfer pelatihan tersebut dapat menggukan 

beberapa pendekatan diantaranya:  

1. Menampilan elemen yang identik. Mentransfer hasil dari pelatihan 

yang dapat diterapkan ke pekerjaan yang akan dilakukan.  

2. Fokus pada prinsip umum jika diperlukan. Jika pekerjaan atau 

lingkungan kerja maka bisa saja membuat tahapan adaptasi yang 

kemudian diperlukan mengacu pada prinsip kerja secara umum. 
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3. Membangun iklim transfer. Terkadang diperlukannya beberapa faktor 

lainnya dalam mendukung transfer pelatihan agar berhasil seperi 

dukungan dari lingkungan kerja baik dari atasan atau anggota 

organisasi lainnya.  

4. Memberikan strategi transfer pada karyawan. Dalam upaya 

menyukseskan transfer pelatihan diperlukan beberapa strategi. 

2.2.2.5.2. Transfer Pelatihan sebagai Unsur Perancangan Pelatihan 

 Peran dari transfer pelatihan merupakan salah satu proses 

penanaman objektif pelatihan berhubungan dengan nilai-nilai serta materi 

yang diajarkan (Mathis & Jackson, 2006; 317). Adapun transfer pelatihan 

yang efektif harus memenuhi kondisi tertentu diantaranya; 

1. Peserta pelatihan perlu menerima materi pelatihan serta mampu 

menerapkannya. 

2. Peserta pelatihan dapat menerapkan hasil pelatihan tersebut secara 

terus menerus. 

Kemudian guna meningkatkan proses transfer pelatihan tersebut 

diperlukan metode pendukung. Pada contoh praktis, peserta diberikan 

pemahaman mengenai maksud dari pelatihan dan dampaknya baik dalam 

jangka waktu tertentu.  

2.2.2.5.3. Review Teori Transfer Pelatihan (Baldwin dan Ford; 1988) 

Baldwin dan Ford pada tahun 1988. Melakukan penelitian terkait 

transfer pelatihan yang kemudian terangkum pada jurnal berjudul Transfer 
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of Training: A Review and Direction for Future Research. Pada penelitian 

ini menjelaskan terdapat tiga variabel penting yang dapat memengaruhi  

transfer pelatihan diantaranya (1) karakteristik pelatihan dengan indikator 

kemampuan, kepribadian dan motivasi, (2) desain pelatihan dengan 

indikator prinsip pembelajaran, pengurutan, dan konten pelatihan, serta 

variabel (3) lingkungan kerja dengan indikator dukungan dan peluang 

yang dimanfaatkan. Ketiga variabel tersebut merupakan input pelatihan. 

Selain itu terdapat variabel yang dijelaskan sebagai output 

pelatihan diantaranya pembelajaran dan retensi pelatihan. Dari variabel 

output pelatihan tersebut berpengaruh secara langsung terhadap kondisi 

transfer pelatihan seperti generalisasi dan perawatan pelatihan.  

Peneltian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti 

melakukan tinjauan kembali dengan beberapa literatur terdahulu terkait 

transfer pelatihan.  

2.2.2.5.4. Model dari Transfer Pelatihan dan Pembelajaran 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa transfer pelatihan 

mengacu pada hasil pelatihan terkait materi pelatihan dan pembelajaran 

selama pelatihan dilaksanakan. Adapun hasil dari transfer pelatihan 

mengacu pada generalisasi dan pemeliharaan materi hasil pelatihan dan 

pembelajaran.  

Generalisasi yang dimaksud yaitu bagaimana peserta pelatihan 

menerapkan seluruh materi pembelajaran dan pelatihan yang dipelajari 

pada saat bekerja. Selain itu pemeliharaan yaitu terkait peserta pelatihan 
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menjaga hasil pelatihan untuk tetap digunakan dan terus berlangsung serta 

diterapkan saat bekerja (Noe. 2017: 159). Selain itu pemeliharaan kerap 

kaitannya dengan proses penggunaan kapabilitas yang baru dipelajari dan 

yang akan berlangsung seiring waktu (Kaswan. 2015: 331).  

 

  

  

 

 

 

Gambar 2.1. Model Transfer Pelatihan 

Sumber: Noe. (2017: 159) dan Baldwin & Ford. (1988). 

2.2.2.5.4. Penerapan Teori Transfer Pelatihan 

 Kaswan (2015) menjelaskan bahwa ada beberapa teori yang perlu 

diterapkan dalam proses transfer pelatihan, diantaranya: 

1. Teori Keidentikan. 

Teori ini menjelaskan unsur keidentikan yang terjadi pada 

saat pembelajaran dan/atau pelatihan dengan apa yang 

semestinya diterapkan oleh peserta pasca pelatihan. Teori 

keidentikan juga menjelaskan terkait Transfer Dekat, yaitu 

kemampuan peserta pelatihan menerapkan kapabilitas yang 

dipelajari secara tepat dengan jangka waktu yang dekat. Teori 
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ini menitik-tekankan pada keidentikan apa yang harus 

dilakukan peserta pelatihan pada pekerjaannya.  

2. Pendekatan Generalisasi Stimulus 

Teori ini merupakan teori prinsip umum yang menjelaskan 

terkait pemahaman transfer isu pelatihan seperti membangun 

pelatihan dengan prinsip umum yang paling ditekankan. Teori 

ini kerap dekat kaitannya dengan Transfer Jauh, yakni 

menujukkan kapabilitas peserta guna mempraktikkan 

kemampuan yang dipelajari pada lingkungannya. Berbeda 

dengan teori sebelumnya yang terfokus pada keidentikan rana 

pekerjaan, teori ini lebih menekankan pada prinsip-prinsp 

umum dalam bekerja. Adapun keperluan akan prinsip-prinsip 

umum yakni agar peserta pelatihan dapat menyelesaikan 

masalah dalam lingkup kerja yang lebih luas.  

3. Teori Transfer Kognitif  

Teori transfer kognitif menjelaskan terkait model 

pembelajaran penerimaan informasi. Menerima dan 

menyimpan informasi menjadi aspek kunci pelatihan atau 

pembelajaran. Teori ini lebih dekat dengan sudut pandang 

objek pelatihan dengan mempertimbangkan kemungkinan 

transfer pelatihan yang meningkat. Perbedaan teori ini dari 

teori-teori sebelumnya yaitu penilaian transfer yang berdasar 

pada pengembangan kemampuan kognitif peserta pelatihan.  
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Adanpun kunci dari teori ini yaitu pemahaman peserta 

pelatihan terkait strategi kognitif atau pengetahuan strategis 

yang merupakan keterampilan pengendalian belajar, berfikir 

dan mengingat dari peserta.  

2.2.3. Efikasi Diri 

2.2.3.1. Pengertian Efikasi Diri 

 Efikasi diri menurut Bandura (1997; 2) yaitu keyakinan seseorang 

akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Dijelaskan 

lebih lanjut, setiap manusia memiliki kontrol atas dirinya masing-masing. 

Kemudian orang-orang memiliki kontrol kuat atas dirinya dipengaruhi 

oleh motivasi, keadaan afektif dan keyakinan atas apa yang mereka 

lakukan adalah benar secara objektif. Keyakinan yang kuat memiliki 

peranan paling penting dalam melakukan suatu hal.  

2.2.3.2. Efikasi Diri sebagai bentuk Hak pilihan Manusia 

Keyakinan dan keteguhan seseorang memiliki peranan penting 

dalam mengambil keputusan (Bandura. 1997: 3). Seseorang akan 

memiliki tingkat produktivitas tinggi jika memiliki keyakinan tinggi juga. 

Dalam teori sosial kognitif, rasa efikasi personal seseorang akan 

merepretasikan keyakinan yang proposisional.  

Kemudian saat memposisikan diri seseorang sebagai pemiliki akan 

hak yang memilh serta seseorang sebagai objek akan meliputi banyak 

teori dalam bidang kepribadian.  Keadaan posisi seseorang akan 
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berdampak akan kepribadiannya. Namun dalam teori sosial kognitif, 

keadaan memposisikan diri tidak terlalu memiliki pengaruh disaat 

seseorang dapat berfikir strategis dalam mengevaluasi diri sendiri seperti 

pengetahuan, kemampuan berfikir, kapabilitas, dan tidakan strategis yang 

di ambil serta dapat menganalisa keadaan sekitarnya (Bandura. 1997; 5). 

2.2.3.3. Efikasi Diri sebagai bentuk Pengendalian Diri. 

Dalam teori efikasi diri dapat dilihat dari tingkatan berbeda dengan 

dasar dari pengedalian diri. Kontrobilitas dapat memengaruhi sejauh 

mana efikasi diri membentuk harapan akan hasil yang diinginkan. 

Kemudian dari beberapa harapan sebelumnya akan memasuki pada tahap 

penerapan pencapaian hasil yang diinginkan. Bandura (1997: 23) 

menjelaskan bahwa tiada hubungan yang paling penting dari efikasi diri 

selain terhadap hasil yang diinginkan. Keberadaan efikasi diri mengambil 

peran akan pencapain hasil yang diharapkan, dimana keyakinan 

seseorang akan mendorong dan memediasi keinginan pencapaian suatu 

hal terhadap kinerja.  

2.2.3.4. Efikasi Diri dalam Manajemen SDM 

 Efikasi diri adalah barometer terkait seberapa jauh seseorang dapat 

berhasil memahami pengetahuan dan keterampilan (Noe, 2017: 162). 

Sedangkan menurut Simamora (1997: 314) Efikasi diri merupakan 

keyakinan peserta pelatihan dalam mempelajari dan menerapkan hasil 

dari pelatihan.  
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 Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan maka efikasi diri 

kerap kaitannya persepsi peserta pelatihan terkait kepercayaan untuk 

menguasai materi serta kemampuan yang dipelajari dalam pelatihan. 

Adapun persepsi yang dibangun tersebut tidak memiliki hubungan kuat 

terkait kemampuan belajar seseorang dalam menerima materi serta 

menerapkannya. 

2.2.3.5. Faktor Efikasi Diri dalam Pelatihan 

Peserta pelatihan yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan 

berusaha untuk memahami dari segala hal dari program pelatihan. Begitu 

pun sebaliknya pada peserta pelatihan yang memiliki efikasi diri yang 

rendah akan kesulitan dalam proses pelatihan, selain itu peserta pelatihan 

yang memiliki efikasi rendah ada kemungkinan disebabkan oleh kondisi 

fisik atau psikologis dalam menjalani pelatihan. 

 Keberadaan efikasi diri pada peserta pelatihan dapat memberikan 

pengaruh diantaranya (Noe, 2017): 

1. Menjelaskan kepada anggota organisasi terkait tujuan pelatihan yakni 

meningkatkan kinerja dan mengidentifikasi bagian yang bermasalah 

dari organisasi 

2. Menjelaskan informasi terkait program pelatihan, maksud dan tujuan 

sebelum pelatihan dilakukan. 

3. Memperlihatkan keberhasilan pelatihan terhadap karyawan dengan 

pekerjaan yang sesudah dan sebelum pelatihan. 
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4. Memberikan timbal balik kepada karyawan berupa pembelajaran 

terkait pengetahuan dan keterampilan serta beberapa hal tersebut 

dibawah kendali anggota organisasi yang mengikuti pelatihan. Selain 

itu diharapkannya kemampuan dan tanggung jawab dalam mengatasi 

kesulitan belajar dalam program. 

2.2.4. Motivasi  

2.2.4.1. Pengertian Motivasi  

 Menurut Kaswan (2015: 86) motivasi yaitu suatu bentuk proses 

tertentu dalam diri seseorang yang bergerak berdasarkan penyeimbangan 

kebutuhan fisiologis dan psikologis. Kemudian keberadaan proses 

tersebut berujung pada siklus akhir motivasi berupa tujuan atau insentif 

tertentu. Tujuan atau insentif merupakan suatu hal yang akan mencapai 

kebutuhan yang menjadi dasar motivasi.  

2.2.4.2. Teori Motivasi 

 Pada teori motivasi dapat berdasar dari beberapa pendekatan, 

Kaswan (2015) menjelaskan terdapat 3 pendekatan teori motivasi 

diantaranya: 

1. Pendekatan Berbasis Kebutuhan (Teori Maslow) : 

Kebutuhan merupakan suatu kesenjangan antara kenyataan dan 

dorongan keinginan tertentu. Adapun beberapa kebutuhan manusia 

terbagi berdasarkan hirarki diantaranya: 
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a) Kebutuhan Fisiologis yaitu kebutuhan pokok manusia yang 

diperlukan untuk bertahan hidup. Sedangkan dalam sebuah 

organisasi seperti halnya finansial, lingkungan kerja dll. 

b) Kebutuhan Keselamatan dan keamanan yaitu kebutuhan guna 

tercapainya rasa aman dari kecelakaan. 

c) Kebutuhan Rasa Memiliki yaitu kebutuhan akan diterimanya 

suatu individu/organisasi dalam lingkungan. 

d) Kebutuhan akan Harga Diri (Esteem Needs) yaitu kebutuhan 

apresiasi atau pengakuan dari lingkungan tertentu. 

e) Kebutuhan akan Perwujudan Diri yaitu kebutuhan akan 

kesempatan pengembangan potensi diri. 

2. Pendekatan Proses Kognitif (Edwin Locke): 

Teori motivasi pada pendekatan proses kognitif didasarkan pada 

kebutuhan seseorang yang bersifat subjektif. Adapun salah satu teori 

dengan pendekatan kognitif yaitu teori penetepan tujuan yang 

memiliki 4 bentuk mekanisme motivasional dalam penetepan tujuan 

diantaranya: 

a) Mengarahkan perhatian. 

b) Mengatur upaya. 

c) Meningkatkan persistensi, dan 

d) Menunjang strategi-strategi dan rencana kegiatan. 

3. Pendekatan Non-Kognitif (Teori Penguatan): 
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Pada teori motivasi dengan pendekatan non-kognitif lebih melihat 

dari sudut pandang objektif. Motivasi dijelaskan sebagai bentuk 

interaksi antar prilaku dan peristiwa tertentu. Adapun faktor luar diri 

pribadi individu dapat menjadi dorongan kepada individu lainnya 

tanpa memandang kebutuhan tertentu.  

2.2.4.3. Faktor Motivasi dalam Pelatihan 

 Motivasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi transfer dari 

pelatihan, dimana motivasi untuk belajar merupakan keinginan dari 

peserta pelatihan yang ingin memahami konten dari pelatihan. Motivasi 

ini pun juga dipengaruhi dari karakteristik individu serta lingkungan 

sekitar (Noe. 2017: 131). 

 Dari penelitian sebelumnya Bhatii dan Kaur (2010) dan Bhatti et 

al(2013) menjadikan motivasi sebagai salah satu variabel yang penting 

guna memediasi beberapa variabel ke transfer pelatihan. Selain itu 

Baldwin dan Ford (1988), menempatkan motivasi menjadi input dari 

pelatihan bersama indikator dari karakteristik pelatihan seperti personalia 

dan kemampuan diri.  

Keberadaan motivasi memiliki pengaruh terhadap tujuan dari 

pelatihan serta dengan melihat dari sudut pandang objek pelatihan. 

Kebanyakan anggota dari organisasi atau karyawan termotivasi dalam 

mengikuti pelatihan guna meningkatkan kemampuan serta memanfaatkan 
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hal tersebut untuk mengambil beberapa peluang berupa jenjang karier 

dan sebagainya (Snell & Bohlander. 2013: 300). 

Melihat dari sudut pandang peserta pelatihan tentunya memiliki 

motivasi tersendiri. Adapun hal tersebut menjadi salah satu kebutuhan 

dari pelatihan guna melihat peluang untuk keberhasilan dari pelatihan. 

Keberadaan motivasi pun dapat menjadi suatu hal penting guna 

memediasi beberapa indikator tertentu untuk mencapai keberhasilan dari 

transfer pelatihan. Adapun peran dari motivasi pada pelatihan mampu 

mengarahkan pencapaian tujuan baik dari kegiatan pelatihan maupun 

pemenuhan kebutuhan peserta pelatihan. Kemudian motivasi dapat 

mengarahkan upaya dalam pencapaian tujuan tersebut serta upaya yang 

dilakukan secara berkelanjutan. 

2.3. Hubungan Antar Variabel  

 Pada penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan hubungan antar variabel 

penelitian serta pengaruhnya terhadap transfer pelatihan. Adapun penjelasan 

hubungan antar variabel serta pengaruhnya pada transfer pelatihan 

berdasarkan tinjauan beberapa teori. Dari tinjauan teori tersebut pun, peneliti 

membuat beberapa hipotesis penelitian terkait transfer penelitian.  

2.3.1. Hubungan antara Desain Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan 

  Pada proses desain pelatihan merupakan pendekatan sistematis 

untuk pengembangan program pelatihan, yang dimana desain pelatihan 

menjadi salah satu tahapan pelatihan itu sendiri. Dalam proses desain 

pelatihan juga terdapat beberapa tahapan, adapun salah satu tahapannya 
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yakni memastikan transfer pelatihan dapat berjalan baik. Kemudian untuk 

memastikan transfer pelatihan perlu dinilai dengan strategi manajemen diri 

dan dukungan dari rekan dan atasan. Pada intinya proses desain pelatihan 

memerlukan perancanaan hingga tahap evaluasi dan penilaian transfer 

pelatihan (Hollenbeck et al. 2008: 269).  

Desain pelatihan memiliki peranan sebagai input pada pelatihan. 

Dalam tahapan desain pelatihan dimulai dari melihat dasar kebutuhan dan 

identifikasinya yang kemudian melakukan proses perancangan pelatihan 

hingga penilaian efektivitas dan efisiensi pelatihan (Widodo. 2014: 95). 

Selain itu desain pelatihan memiliki peranan penting dengan melalui 

pendesainan pelatihan yang memiliki pemeliharaan kemampuan dan 

pengetahuan dari peserta pelatihan (Swart et.al., 2005: 253). Desain 

pelatihan dapat berdampak pada faktor-faktor yang ada dalam program 

pelatihan untuk meningkatkan peluang terjadinya transfer pelatihan. 

Adapun agar transfer pelatihan terjadi, atasa perlu menerapkan transfer 

teori pelatihan dan mendorong peserta untuk bertanggung jawab untuk 

belajar dan untuk terlibat dalam strategi manajemen diri (Noe. 2017: 188). 

  Dengan dasar peninjauan teori sebelumnya maka peneliti 

menetapkan, 

H1: Desain pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

transfer pelatihan. 

2.3.2. Hubungan antara Efikasi Diri terhadap Transfer Pelatihan 
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  Efikasi diri merupakan keyakinan dari peserta pelatihan untuk 

dapat mempelajari dan memahami konten dari pelatihan. Efikasi diri 

menjadi bentuk penilaian dari kesiapan peserta pelatihan untuk mengikuti 

pelatihan. Kemudian dari efikasi diri peserta pelatihan diharapkan dapat 

menerapkan apa yang telah dipelajari saat pelatihan (Hollenbeck et. al 

2008: 280). Dalam hal ini kerap kaitannya dengan transfer pelatihan, 

dimana generalisasi menjadi salah satu indikator penting dimana peserta 

pelatihan dapat menerapkan yang dipelajari (Noe. 2017: 187). 

Kaswan (2015: 338-339) menjelaskan bahwa efikasi diri memiliki 

peranan penting, agar peserta pelatihan tidak mengalami lapse atau 

bergantung pada kemampuan lama dari peserta pelatihan. Peserta pelatihan 

yang tidak memiliki efikasi diri yang tinggi akan menyebabkan lapse atau 

kegagalan transfer pelatihan. Efikasi diri pun memiliki peranan penting 

dalam transfer pelatihan dengan melihat keyakinan peserta pelatihan yang 

tinggi  dapat melewati tahapan pelatihan dengan baik serta menerapkannya 

(Goldstein & Ford. 2002: 116). 

  Berdasarkan tinjauan teori sebelumnya maka peneliti menetapkan 

hipotesis kedua sebagai berikut. 

H2: Efikasi diri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer 

pelatihan. 

2.3.3. Hubungan antara Retensi Pelatihan terhadap Transfer 

Pelatihan 
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Seperti yang ditelah dijelaskan sebelumnya retensi pelatihan kerap 

kaitannya dengan karakteristik pribadi dari peserta pelatihan. Peserta 

pelatihan yang memiliki karakteristik pribadi yang relevan efektivitas 

pelatihan dilahat melalui tiga bentuk diantaranya; Pertama, Kemampuan 

mental umum yakni kemampuan yang dalam memahami secara 

menyeluruh materi selama proses pembelajaran, Kedua Keterampilan 

dasar yaitu kemampuan dalam menjalankan tugas daras seperti membaca 

dan menulis, Ketiga yakni Motivasi belajar dari peserta pelatihan yang 

memiliki minat untuk memperlajari bahan dari pelatihan (Kaswan. 2015: 

295) 

Kemudian retensi pelatihan kerap kaitannya dengan salah satu 

prinsip belajar yakni pengulangan materi pelatihan. Pengulangan yang 

dimaksud yaitu peserta pelatihan melakukan review pada materi-materi 

pelatihan yang telah dipelajari sehingga dapat menjadi lebih lama diingat 

(Widodo. 2015: 87). Pada salah satu indikator transfer pelatihan yakni 

pemeliharaan, yaitu upaya menjaga hasil pelatihan untuk tetap digunakan 

dan terus berlangsung serta dapat diterapkan (Noe. 2017: 159). Selain itu 

kesiapan dari peserta pelatihan dapat memiliki pengaruh pada transfer 

pelatihan. Peserta pelatihan yang memiliki kesiapan untuk belajar 

diharapkan dapat mempertahankan apa yang telah dipelajari dan dengan 

dukungan dari lingkungan organisasi dapat memberikan retensi 

pembelajaran pada peserta pelatihan (Goldstein & Ford. 2002: 86). 
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Dengan tinjauan teori tersebut maka peniliti menetepkan hipotesis 

berikutnya yaitu. 

H3: Retensi pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

transfer pelatihan.  

2.3.4. Hubungan antara Desain Pelatihan, Efikasi Diri, dan Retensi 

Pelatihan terhadap Motivasi  

Penelitian yang dilakukan oleh Gegenfurtner, et al (2009) 

menjelaskna bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi 

motivasi hingga berdampak pada hasil pelatihan berupa transfer pelatihan. 

Adapun pada penelitian ini motivasi sebelumnya dipengaruhi oleh desain 

pelatihan dimana pada hasil penelitiannya menjelaskan bahwa desain 

pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap motivasi. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Selamat (2016) 

memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Gegenfurtner, et al (2009) yang menjelaskan bahwa desain pelatihan 

memiliki pengaruh positif terhadap motivasi.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunior (2018) 

menjelaskan bahwa hasil penelitian bahwa desain pelatihan sama sekali 

tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bhatii dan Kaur (2010) menjelaskan 

bahwa Efikasi Diri memiliki pengaruh terhadap Motivasi. Selain itu 

Motivasi juga ditempatkan variabel intervening dimana dapat memediasi 

beberapa variabel sebelumnya.  
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Melalui penelitian yang dilakukan oleh Kirwan dan Birchall (2006) 

menjelakan bahwa Efikasi Diri memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Motivasi. Hasil penelitian pun memiliki hasil yang sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bhatti dan Kaur (2010). 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Celestin dan Yufen (2018) 

mendapatkan hasil bahwa Efikasi Diri tidak memiliki pengaruh terhadap 

Motivasi. Hal ini menjelaskan bahwa hasil penelitian ini tidak mendukung 

penelitian Bhatti dan Kaur (2010) dan Kirwan dan Birchall (2006). 

Retensi Pelatihan sejatinya memiliki pengaruh terhadap Motivasi hal 

ini diijelaskan oleh Ananda dan Suhuaryo (2017) melalui hasil penelitian 

yang dilakukannya, Adapun penelitian yang dilakukan oleh Huang, et al 

(2015) dan Salleh, et al (2017) yang menjelaskan bahwa Retensi Pelatihan 

tidak memiliki pengaruh terhadap Motivasi. 

H4: Desain Pelatihan, Efikasi Diri, dan Retensi Pelatihan memiliki 

pengaruh terhadap Motivasi secara bersamaan. 

2.3.5. Hubungan Desain Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan 

melalui Motivasi sebagai Variabel Intervening 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Bhatti dan Kaur (2010) 

menjelaskan bahwa Desain Pelatihan sejatinya memiliki pengaruh 

langsung terhadap Transfer Pelatihan. Namun, adapun hasil lainnya 

menjelaskan bahwa pengaruh Desain Pelatihan terhadap Transfer 

Pelatihan dapat melalui Motivasi sebagai variabel intervening. 
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Dengan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya peneliti 

menetapkan hipotesis berikutnya, yaitu: 

H5: Desain Pelatihan memiliki pengaruh terhadap Transfer Pelatihan 

melalui Motivasi sebagai variabel intervening. 

2.3.6. Hubungan Efikasi Diri terhadap Transfer Pelatihan melalui 

Motivasi sebagai Variabel Intervening 

Penelitian dilakukan oleh Holton (2000) menjelaskan bahwa 

Motivasi memiliki peranan penting dalam memediasi hubungan antara 

Efikasi Diri terhadap Transfer Pelatihan. Dimana, Efikasi miliki pengaruh 

terhadap Transfer Pelatihan melalui Motivasi sebagai variabel intervening. 

Berdasarkan rujukan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian 

menetapkan hipotesis berikutnya, yaitu: 

H6: Efikasi Diri memiliki pengaruh terhadap Transfer Pelatihan melalui 

Motivasi sebagai variabel intervening. 

2.3.7. Hubungan Retensi Pelatihan terhadap Transfer Pelatihan 

melalui Motivasi sebagai Variabel Intervening 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bhatti et al (2013) 

menjelaskan bahwa Motivasi dapat ditempatkan sebagai variabel 

intervening dimana pada hasil penelitian tersebut ditemukan Motivasi 

dapat memediasi hubungan beberapa variabel terhadap Transfer Pelatihan 

salah satu variabelnya yaitu Retensi Pelatihan.  

Dengan berdasarkan hasil peneltian sebelumnya maka peneliti 

menetapkan hipotesis berikut, yaitu: 
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H7: Retensi Pelatihan memiliki pengaruh terhadap Transfer Pelatihan 

melalui Motivasi sebagai variabel intervening. 

2.4. Kerangka Pemikiran Penelitian 

 Berdasarkan dengan penjelasan hubungan antar variabel sebelumnya maka 

peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:  
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Gambar 2.2. Kerangka Pemikirian Penelitian 

Ket: 

  : Hubungan Langsung antar Variabel  

  : Hubungan Tidak Langsung antar Variabel 
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