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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  
besar  manfaat  pelatihan 

(personal  benefits,  career  benefits,  dan  job-related  
benefits)  mempunyai  pengaruh  
yang signifikan terhadap komitmen karyawan PT. Bank 
“X” Tbk cabang Tunjungan  
– Surabaya. Dan mengetahui variabel mana yang dominan 
mempengaruhi komitmen  
karyawan. 

Sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  skripsi  ini  
adalah  sebesar  60  orang  

karyawan  PT.  Bank  “X” Tbk  cabang  Tunjungan  – 
Surabaya.  Instrumen  yang  
digunakan  dalam  penelitian  ini adalah survei lapangan 
dan kuesioner.  Alat  analisis  
untuk  menguji  hipotesis  adalah  dengan  menggunakan  
statistik  inferensial.  Hasil  
hipotesis  yang  didapat  bahwa  manfaat  pelatihan  akan  
mempunyai  pengaruh  positif  
terhadap komitmen karyawan pada PT. Bank “X” Tbk 
cabang Tunjungan – Surabaya. 

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh persamaan 
regresi linear yaitu Y = 0,292 +  

0,328X1  +  0,359X2  +  0,215X3.  Dengan  analisis  
koefisien  korelasi  berganda  (R)  
didapatkan angka sebesar 0,891 menunjukkan bahwa 
hubungan yang cukup kuat dan  
positif  dan  dari  analisis  determinasi  berganda  (R2)  
diperoleh  hasil  sebesar  0,795  
menunjukkan  bahwa  sejumlah  79,5%  dari  perubahan  
komitmen  karyawan  
dipengaruhi  oleh  ketiga  variabel  bebas  yang  diteliti  
yaitu  personal  benefits (X1),  
carrer  benefits (X2) dan  job-related  benefits (X3),  
sedangkan  sisanya  dipengaruhi  
oleh variabel lain di luar variabel – variabel bebas yang 
digunakan dalam  penelitian  
ini. 



Dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa F hitung 
lebih besar daripada F tabel  

(72,173  >  2,530)  ini  berarti  bahwa  hipotesis  pertama  
terbukti  dimana  personal  
benefits, carrer benefits dan job-related benefits secara 
bersama – sama berpengaruh  
signifikan  terhadap  komitmen  karyawan.  Dan  dari  
hipotesis  kedua  menunjukkan  
bahwa t hitung menunjukkan nilai signifikansi untuk 
personal benefist (X1) = 0,046;  
career benefits (X2)  =  0,048;  dan  job-related benefits 
(X3)  =  0,038  adalah  kurang  
0,050  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  
kedua  terbukti.  Dari  ketiga  
variabel  bebas,  variabel  career  benefits (X2)  merupakan 
variabel  paling  dominan.  
Nilai tersebut terlihat pada hasil regresi dengan nilai beta = 
0,349. 

 
 

 


