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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PO Hotel adalah Hotel Bintang 5 di Kota Semarang dengan 

desain kontemporer dan kamar-kamar yang sangat luas, Po Hotel 

adalah benar-benar hotel  yang modern dan mewah di Semarang yang 

berada di Jalan Pemuda No 118 Semarang. Lokasi PO Hotel  

ditempatkan sempurna di dalam kawasan pusat kota bisnis, ini adalah 

tujuan ideal untuk pelancong bisnis maupun rekreasi. PO Hotel berdiri 

satu bangunan dengan Paragon Mall,  yang merupakan pusat 

perbelanjaan terbesar dan paling modern di kota Semarang dan 

dikelilingi oleh bank, perusahaan dan kantor pemerintah (Po Hotel, 

2019). 

 PO Hotel Semarang  memiliki 270 kamar hotel dengan 7 type 

kamar ( club, deluxe, executive, king, presidential, superior, twin),  

serta memiliki Grand Ballroom tanpa pilar (53 x 35 sqm), 4 meeting 

room, 2 restaurants ( Griss Restaurants, Crystal Palace Chinese 

Restaurant dengan spesialis makanan Cantonese dan Szechuan dengan 

Chef asli dari Hongkong), lobby lounge, fitness centre, The Spa, 

Swimingpool. Hotel ini berada pada di Jalan Pemuda No 118 

Semarang. Restoran dan bar eksklusif menyediakan pilihan tempat 

makan yang bervariasi, melayani selera internasional dan lokal. 

Dengan fasilitas pertemuan yang sangat baik dan layanan professional 

(Seputar Semarang, 2019). 
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Gambar 4 1 Struktur Organisasi PO Hotel 
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4.2 Gambaran Umum Responden 

Karateristik atau kriteria karyawan yang dipilih sebagai 

responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang bersedia dan  

telah bekerja selama 1 tahun serta bekerja berada di departemen yang 

membutuhkan sertifikasi kompetensi (Front Office, Human Resource, 

House Keeping dan Food and Beverage). Jumlah responden dalam 

penelitian ini telah disesuaikan dengan kondisi perusahan sebanyak  

22 responden dari ke empat departemen tersebut dengan identitas 

sebagai berikut : jenis kelamin, usia, pendidikan, lama bekerja, 

departemen. 

4.2.1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan 

Departemen 

Gambaran umum responden pertama yaitu Jensis kelamin dan 

departemen. Pada penelitian ini tidak membedakan jenis kelamin 

untuk pengambilan sampel, jenis kelamin perempuan dan laki-laki 

turut serta dalam pengisian kuesioner. Berikut tabel silang gambaran 

umum responden berdasarkan Jenis kelamin dan Departemen.  

Tabel 4.1  

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Departemen 

Departemen 

Jenis Kelamin Total 

P L F % 

Front Office  3(13) 6(27) 9 41 

House Keeping 1(5) 5(23) 6 27 

Food and 

Beverage 
3(14) 3(14) 6 27 

Human Resource 1(5) - 1 5 

Total 8(40) 14(64) 22 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Pada hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa 14 responden 

dari 22 respnden yang berasal dari departemen Front Office, House 
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Keeping, Food and Beverage dan Human resource berjenis kelamin 

laki-laki. Responden dengan jenis kelamin perempuan hanya 

berjumlah 8 orang. 

4.2.2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan 

Usia 

Gambaran umum responden yang kedua yaitu Usia dan Jenis 

Kelamin. Berdasarkan data yang telah didapat pada responden PO 

Hotel, telah ditemukan rentang usia responden yang beragam pada 

jenis kelamin perempuan dan lak-laki, berikut penyajian tabel: 

Tabel 4.2 

Responden berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Jenis Kelamin 

Usia Total 

21-25 26-30 31-35 F % 

Perempuan 8(36) - - 8 36 

Laki-laki 7(32) 6(27) 1(5) 14 64 

Total 15(68) 6(27) 1(5) 22 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan pada hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa, 

seluruh responden dengan jenis kelamin perempuan berusia 21-25 

tahun, tidak ada yang berusia lebih dari 25 tahun untuk responden 

dengan jenis kelamin perempuan. Pada jenis kelamin laki-laki 

sebanyak 7 responden menempati usia 21-25 tahun dan hanya 

terdapat 1 responden berjenis kelamin laki-laki yang berusia lebih 

dari 30 tahun. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa responden 

jenis kelamin perempuan dan laki-laki banyak yang berusia 21-25 

tahun.  
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4.2.3. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan dan Departemen 

Gambaran umum responden ketiga yaitu Tingkat pendidikan 

dan departemen. Dalam penelitian ini dapat dilihat tingkat perbedaan 

pendidikan responden dari karyawan PO Hotel  di empat 

departemen, hasil data dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.3  

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Departemen 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa SMA 

(Sekolah Menengah Atas) adalah tingkat pendidikan sebagain besar 

responden dari ke empat departemen diatas. Sebanyak 13 responden 

yang  tingkat pendidikan terakhirnya adalah jenjang SMA, 13 

responden tersebut berasal dari departemen Front Office, House 

Keeping dan Food and beverage. Hanya terdapat satu responden 

yang pendikan terakhirnya D3 yang berasal dari departemen Front 

Office. 

4.2.4. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan 

Usia 

Gambaran umum responden keempat adalah Lama waktu 

bekerja dan Usia. Lama bekerja menjadi kriteria dalam pemilihan 

responden pada karyawan PO Hotel, lama kerja yang ditentukan 

Tingkat 

Pendidikan 

Departemen Total 

Front 

Office 

House 

Keeping 

Food 

and 

Beverage 

Human 

Resource 
F % 

SMK/SMA 1(5) 6(27) 6(27) - 13 59 

D3 1(5) - - - 1 5 

S1 7(31) - - 1(5) 8 36 

Total 9(41) 6(27) 6(27) 1(5) 22 100 
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yaitu minimal 1 tahun. Berikut penyajian tabel gambaran umum 

responden berdasarkan Lama waktu bekerja dan Usia:  

Tabel 4.4  

Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Usia 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan tabel di atas  maka dapat diketahui bahwa lama 

bekerja responden dari 22 responden di empat departemen telah 

bekerja  rata-rata  selama 1 sampai 4 tahun dengan jumlah presentase 

seimbang masing masing 50 %. Lama bekerja merupakan salah satu 

kriteria yang dipilih untuk penentuan sampel, dengan telah bekerja 

selama lebih dari 1 tahun diharapkan 22 responden  memiliki 

pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang lingkungan 

kerjanya dan perusahaannya. Dari seluruh responden yang dijadikan 

sampel hanya terdapat 1 responden dari departemen Front Office 

yang lama bekerjanya mencapai 4 tahun dengan usia 34 tahun. 

4.3 Analisis Data 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis deskripsi Kuantitatif 

mengenai persepsi karyawan PO Hotel  terhadap Sertifikasi 

Kompetensi. Data yang sudah diperoleh peneliti dari kuesioner yang 

telah disebarkan pada 22 responden dan wawancara yang dilakukan 

pada 3 informan dari departemen Front Office, Food and Beverage 

dan House Keeping. Data tersebut akan diolah  dan dijabarkan detail 

untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan informasi dari beragam 

Lama Bekerja 

(Tahun) 

Usia ( Tahun) Total 

21-25 26-30 30-35 F % 

1 – 2 8(36) 3(14) - 11 50 

3 – 4 7(32) 3(14) 1(5) 11 50 

Total 15(68) 6(28) 1(5) 22 100 
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persepsi yang dinyatakan oleh responden dan informan dari karywan 

PO Hotel. Ada 4 variabel yaitu, Persepsi karyawan terhadap 

Sertifikasi Kompetensi, Persepsi karyawan terhadap LSP( Lembaga 

Sertifikasi Profesi), Persepsi karyawan terhadap TUK( Tempat Uji 

Kompetensi), Persepsi karyawaan terhadap GNIK( Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten). Data  kuesioner dan wawancara akan  dianalisis 

melalui metode diskrirpsif kuantitatif yang disajikan melalui tabel. 

4.3.1 Persepsi Responden Terhadap Sertifikasi Kompetensi 

Dalam persepsi mengenai sertifikasi kompetensi, ada 7 

indikator yang akan diolah pada tabel. Indikator ini diukur untuk 

mengetahui tanggapan responden berkaitan dengan   sertifikasi 

kompetensi, berikut ke tujuh indikator tersebut; 

1. Persepsi Responden PO Hotel mengenai Pemahaman 

tentang Sertifikasi Kompetensi dan sumber yang diperoleh 

tentang sertifikasi kompetensi. 

2. Persepsi Responden mengenai pendapat mereka tentang 

Pengertian Sertifikasi Kompetensi. 

3. Persepsi Responden PO Hotel tentang  penting atau tidak 

terkait kepemilikan sertifikasi kompetensi beserta alasan 

4. Persepsi Responden Terkait Saran untuk Perusahaan 

5. Persepsi mengenai Pemahan  Responden tentang kondisi 

perusahaan terkait  dengan persyaratan sertifikasi 

kompetensi dilingkungan perusahaan 

6. Persepsi mengenai pemahaman  Responden tentang 

pekerjaan yang harus diuji kompetensinya. 

7. Persepsi Responden PO Hotel terkait ketertarikan 

karyawan terhadap  kegiatan  sertifikasi kompetensi 

beserta alasan. 
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4.3.1.1. Persepsi Responden  PO Hotel Mengenai Pemahaman 

Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sumber Informasi yang 

Diperoleh 

Persepsi mengenai pemahaman responden mengenai sertifikasi 

kompetensi dan sumber informasi yang diperoleh responden. 

Pengolahan data kuesioner dan wawancara akan sajikan dalam tabel 

dan diskripsi dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Persepsi  Responden Mengenai Pemahaman Sertifikasi 

Kompetensi dan Sumber Informasi Yang Diperoleh Mengenai 

Sertifikasi Kompetensi 

Apakah anda 

mengetahui sertifikasi 

kompetensi? 

F % 
Sumber 

Informasi 
F % 

Mengetahui 16 73 

a. Rekan Kerja 3 13 

b. Medsos/Internet 8 33 

c. Perusahaan 7 29 

Tidak Mengetahui 6 27 
 Tidak  dijawab 6 25 

Total 22 100 

 Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 2) 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas 73% responden 

mengetahui tentang sertifikasi kompetensi. Peran media sosial seperti 

facebook dan internet bedasarkan olah data pada tabel diatas sangat 

berperan penting dalam penyebaran sumber informasi mengenai 

sertifikasi kompetensi informasi kepada responden, 33% responden 

memperoleh informasi sertifikasi kompetensi dengan mengakses 

internet dan sosial media. Jika dilihat pada situasi sosial saat ini sosial 

media dan internet berkembang pesat dan menjadi kebutuhan manusia 

untuk mencari berbagai macam informasi.  
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Hasil wawancara pada ketiga Informan pada Lampiran 6 juga 

menunjukan kesamaan seperti  pada hasil data kuesioner, bahwa 

ketiga informan yang berasal dari departemen Front Office, Food and 

Beverage, House Keeping mengetahui mengenai sertifikasi 

kompetensi, mereka mendapatkan sumber informasi mengenai 

sertifikasi kompetensi dari internet dan sosial media. 

4.3.1.2. Persepsi Responden  Megenai Pendapat Mereka 

Terhadap Pengertian Sertifikasi Kompetensi 

Persepsi Responden Mengenai Pendapat Mereka Terhadap 

Pengertian Sertifikasi Kompetensi. hasil olah data kuesioner dan 

wawancara akan disajikan dalam tabel dan diskrisi di bawah ini: 

Tabel 4.6 Persepsi Responden Mengenai  

Pengertian Sertifikasi Kompetensi 
 

Pengertian Sertifikasi Kompetensi 

Menurut Responden 
F % 

a. Sertifikasi kompetensi adalah 

standar kompetensi pada keahlian 

atau pekerjaan tertentu untuk 

menilai kinerja 

4 18 

b. Sertifikasi kompetensi adalah uji 

kompetensi untuk mengukur 

kelayakan terkait keahlian atau 

kemampuan pada bidang tertentu 

8 37 

c. Sertifikasi kompetensi adalah uji 

kompetensi yang dilakukan oleh 

badan berwenang 

2 9 

d. Sertifikasi kompetensi adalah 

sertifikat yang diberikan pada pekerja 

yang telah memiliki kinerja baik 

2 9 

e. Tidak Menjawab 6 27 

Total 22 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 2) 

Berdasarkan di atas, 22 responden memiliki berbagai 

pemahaman yang berbeda-beda terkait pengertian sertifikasi 
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kompetensi itu sendiri, 37% responden berpendapat bahwa sertifikasi 

kompetensi merupakan serangkaian uji kompetensi untuk mengukur 

suatau kelayakan terkait keahlian atau kemampuan individu atau 

pekerja dibidang tertentu. Dengan diuji keahliannya maka mereka 

akan mengetahui sejauh mana kemampuan mereka atau keahlian 

mereka pada saat itu, sehingga mereka akan dapat memperbaiki 

kinerja mereka. 

Berdasarkan hasil data wawancara pada Lampiran 6 yang 

dilakukan pada 3 informan yang berasal dari departemen Front Office, 

Housekeeping dan Food and Beverage ditemukan kesamaan dengan 

hasil data kuesioner. Kesamaan tersebut dibuktikan dengan pengakuan 

ketiga informan mengenai pendapat mereka dalam memberikan 

pengertian sertifikasi kompetensi. informan dari Front Office 

mengatakan bahwa sertifikat untuk menilai suatu kinerja. Informan 

dari Food and Beverage menyatakan, sertifikasi kompetensi mengacu 

pada standar kompetensi pekerjaan atau kinerja yang baik. Informan 

dari House Keeping memberikan pernyataannya,bahwa sertifikasi 

kompetensi merupakan sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa 

seseorang telah teruji kemampuanya. 

Seluruh responden melalui hasil data kuesioner dan 

wawancara telah memahami sertifikasi kompetensi yang Sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI). Terkait pengertian sertifikasi 

kompetensi yang merupakan sebuah proses pemberian sertifikat 

kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji 

kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja nasional 

Indonesia(SKKNI), Standar Internasional, atau Standar Khusus. 

Sertifikat kompetensi Kerja adalah sebagai bukti tertulis yang 

menerangkan bahwa sesorang individu telah menguasi kompetensi 

kerja tertentu sesuai dengan SKKNI(Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indoneisa) PERPRES, 8/2012. 
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4.3.1.3. Persepsi Responden Mengenai Penting atau Tidaknya 

Kepemilikan Sertifikasi Kompetensi 

Persepsi responden Mengenai Penting atau Tidaknya 

Kepemilikan Sertfikasi kompetensi. berikut penyajian tabel: 

Tabel 4.7  

Persepsi Mengenai Penting atau Tidaknya Kepemilikan 

Sertifikasi Kompetensi 

Pertanyaan 

Keterangan 

Jawaban F % Alasan F % 

Apakah 

sertifikasi 

kompetensi 

penting 

untuk 

dimiliki 

karyawan 

? 

Penting 

 

22 

 

100 

 

a. Perusahaa  dapat bersaing 

secara global 
1 4 

b. Untuk menambah kualitas 

karyawan 
4 18 

c. Untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan individu 

dalam bidang atau pekerjaan 

tertentu serta mendapatkan 

pengakuan terkait 

kompetensi individu 

11 50 

d. Untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak 
1 5 

e. Kebanggaan pribadi 

  
2 9 

f. Tidak dijawab 3 14 

Total 22 100 Total 22 100 

     Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 2) 

Berdasarkan pada tabel di atas , maka dapat  diketahui bahwa 

seluruh responden dari karyawan PO Hotel dengan sebanyak 22 

responden dari departemen Front Office, House Keeping, Food and 

Beverage , Human Resource  menganggap bahwa sertifikasi 

merupakan  hal yang penting untuk dimiliki. 50% responden 

memberikan alasan bahwa sertifikasi penting karena dengan sertifikasi 

kompetensi mereka akan mengetahui sejuah mana kemampuan atau 
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kompetensi mereka dan sertifikasi akan dapat mengakui kualitas 

kompetensi mereka secara sah. 

Hasil wawancara dengan ke tiga informan pada Lampiran 6 

dari departement (Front Office, Food an Beverage, Housekeeping) 

Menurut mereka, kepemilikan sertifikasi kompetensi merupakan suatu 

hal yang penting bagi mereka sebagai pekerja dengan alasan, melalui 

kepemilikan sertifikasi kompetensi maka mereka akan dapat 

mengetahui kemampuan mereka sampai dimana, dan dengan itu akan 

memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Berdasarkan pada 

teori mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi bagi karyawan hotel 

menurut Kepala Bidang Kompetensi Kepariwisataan Sumatra Barat, 

Baguslan Harahap, bahwa dengan sertifikasi kompetesi akan 

mempersiapkan karyawan hotel untuk bersaing dengan tenaga kerja 

asing di MEA(Masyarakat Ekonomi Asean. 

4.3.1.4. Persepsi Responden Mengenai Saran Untuk 

Perusahaan Terkait Sertifikasi Kompetensi 

Persepsi Responden Mengenai Saran untuk Perusahaan terkait 

Sertifikasi Kompetensi. Berikut penyajian tabel pengolahan data 

kuesioner: 

Tabel 4.8  

Persepsi Responden Mengenai  Saran untuk Perusahaan 

Pertanyaan Jawaban F %  Saran F % 

Apakah anda 

akan 

menyarankan 

pada 

perusahaan 

terkait 

sertifikasi 

kompetensi? 

Menyarankan 18 82 

a.       Perusahaan 

mengadakan kegiatan uji 

kompetensi bagi seluruh 

karyawan 

14 64 

b.      Perushaan 

memberikan sertifikat 

bagi karyawan yang 

berkinerja baik 

2 9 

c.       Perusahaan melatih 

karyawan supaya bekerja 

sesuai SOP (Standar 

1 5 
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Pertanyaan Jawaban F %  Saran F % 

Oprasional Pekerjaan) 

d.      Perusahaan 

memberikan upah sesuai 

dengan kemampuan yang 

dimiliki 

1 4 

Tidak 

Menyarankan 
4 18 

a. Tidak dijawab 3 14 

b. Tidak ada saran 1 4 

Total   22 100 Total 22 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 2) 

Berdasarkan hasil data kuesioner di atas dapat dilihat bahwa  

82% responden memberikan saran-saran membangun untuk 

perusahaan  PO Hotel terkait dengan kegiatan sertifikasi kompetensi.  

Adapun 14 responden yang memberikan saran bagi perusahaan terkait 

kegiatan sertifikasi kompetensi, mereka menyarankan untuk 

perusahaan PO Hotel mengadakan kegiatan sertifikasi kompetensi 

secara rutin bagi seluruh karyawan  pada setiap departemen yang ada 

di perusahaan PO Hotel. Responden mendukung untuk  perusahaan 

terlibat aktif dalam kegiatan sertifikasi kompetensi, dengan banyaknya 

saran-saran yang dikemukakan oleh responden maka dapat diketahui 

bahwa sebagian besar responden memiliki kesadaran, kekritisan dan 

kepedulian terhadap lingkungan perusahaan mereka. 

Berdasarkan hasil analisis wawancara pada Lampiran 6 yang 

juga dilakukan oleh 3 informan dari departemen front office, 

housekeeping serta food and beverage ditemukan adanya kesamaan  

dengan hasil data  kuesioner yang sudah  dilakukan pada tabel diatas. 

Kesamaan tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara ketiga 

responden, yang salah duanya dari departemen front office dan food 

and beverage memberikan saran bagi perusahaan PO Hotel untuk 

mengadakan kegiatan sertfikasi kompetensi untuk seluruh karyawan, 

sedangkan salah satu informan dari departemen house keeping 
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memberikan saran untuk perusahan memberikan sertifikasi kepada 

staf yang berkinerja baik saja. 

4.3.1.5. Persepsi Responden Mengenai Persyaratan Sertifikasi 

Kompetensi Di Lingkungan Perusahaan 

Persepsi Responden dari departemen yang membutuhkan 

sertifikasi (Front Office, Food and Beverage, House Keeping dan 

Human Resource) mengenai pemahaman mereka kerhadap Kondisi 

perusahaan terkait persyaratan sertifikasi kompetensi di lingkungan 

kerja perusahaan. Berikut tabel pengelolahan data: 

Tabel 4.9 

 Persepsi Responden Mengenai Persyaratan Sertifikasi 

Kompetensi di Lingkungan Perusahaan 

Pertanyaan Keterangan F % 

Apakah perusahaan 

tempat Anda bekerja 

mensyaratkan 

Sertifikasi Kompetensi 

sebagai penentu 

kompetensi karyawan? 

Mensyaratkan 13 59 

Tidak 

Mensyaratkan 
3 14 

Tidak Tahu 6 27 

Jumlah 22 100 

      Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 2)  

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat, bahwa sebanyak 

59%  responden dari  departemen  Font Office, House Keeping , Food 

& Beverage, Human Resource  menyatakan bahwa  di perusahan 

tempatnya bekerja mensyaratkan sertifikasi kompetensi dalam 

penentuan kompetensi individu karyawan,  serta 14%  responden dari 

departemen  Font Office, House Keeping , Food & Beverage, Human 

Resource  menyatakan bahwa  perusahaan ditempatnya bekerja tidak 

mensyaratkan sertifikasi kompetensi dan sebesar 27% responden 

menjawab tidak tahu.  

Dari jawaban yang diberikan oleh responden maka dapat 

memberikan kesimpulan, bahwa responden tidak begitu memahami 
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lingkungan perusahaannya terkait dengan apakah PO Hotel 

mensyaratkan sertfikasi kompetensi atau tidak dalam penentuan 

kompetensi karyawan. Dalam kuesioner juga ditemukan adanya 

perbedaan jawaban responden dalam satu departemen terkait 

persyaratan sertifikasi kompetensi.  Jika responden benar-benar 

memahami maka jawaban responden yang berada pada satu 

departemen akan menyatakan suatu pernyataan yang sama terkait 

persyaratan sertifikasi kompetensi di departemenya. 

Pada hasil wawancara kepada tiga informan pada Lampiran 6 

dari departement Front Office, Food and Beverage , House Keeping, 

mereka menyatakan bahwa menurut mereka perusahaan PO Hotel 

mensyaratkan untuk karyawannya bersertifikat kompetensi dalam 

penentuan kompetensi individu karyawannya. Berdasarkan pada 

wawancara tambahan yang  peneliti lakukan melalui media sosial 

instagram kepada salah satu responden Front Office yang bernama 

Ludfi Andri pada tanggal 17 Maret 2019 terdapat informasi yang 

diperoleh, yaitu  sebanyak 6 responden dari deprtemen front office 

telah memiliki sertifikasi kompetensi. Sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif(PERMEN PAREKFRAF) No. 53 

Tahun 2013 bahwa pada persyaratan tidak mutlak terdapat kewajiban 

untuk hotel memenuhi setidaknya 50% karyawannya tersertifikasi 

kompetensi, yang dikhususkan pada departemen di perhotelan yaitu 

Front Office, House Keeping, Food and Beverage. 
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4.3.1.6. Persepsi Responden Mengenai Pekerjaan Yang Harus 

Diuji Kompetensinya 

Persepsi Responden Mengenai Pekerjaan yang Harus Di Uji 

Kompetensinya, hasil data kuesioner dan wawancara akan di sajikan 

dalam tabel dan diskripsi. Berikut penyajian : 

Tabel 4.10  

Persepsi Responden Mengenai Pekerjaan yang Harus Diuji 

Kompetensinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 2) 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, menurut 50% responden 

pekerjaan-pekerjaan yang tertentu untuk diuji kompetensinya yaitu 

pekerjaan pada bidang periwisata, perhotelan dan spa terapist. 

Pekerjaan-pekerjan yang mereka sebutkan adalah pekerjaan yang 

bergerak dalam bidang jasa pelayanan, hal ini menandakan bahwa 

pekerjaan yang bergerak pada bidang layanan jasa sangat  

memerlukan sertifikasi kompetensi karena proses pekerjaan mereka 

bertatap muka dan berinteraksi secara langsung dengan tamu maupun 

konsumen. Sehingga diperlukan uji kompetensi bagi pekerjaan jasa 

Pertanyaan Jawaban Alasan 

Pekerjaan 

yang Harus 

Diuji 

Kompetensi-

nya 

F % 

Apakah semua 

pekerjaan harus 

diuji 

kompetensinya? 

Harus di 

Uji 

a. Semua 

pekerjaan 
- 8 36 

b. Hanya 

beberapa 

pekerjaan 

- Bidang  

Pariwisata 

dan 

Perhotelan 

- Spa 

Terapis 

11 50 

Tidak 

Harus di 

Uji 

c. Tidak 

memberikan 

alas an 

- 3 14 

Total 22 100 
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tersebut agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan sesuai 

dengan standar sudah ditetapkan bagi para konsumen atau tamu.  

Menurut ketiga informan dari hasil  data wawancara pada 

Lampiran 6, mereka juga memberikan pernyatan yang sama sesuai 

dengan hasil analisis data kuesioner, yaitu menurut informan dari 

departemen House keeping dan Food and Beverage hanya beberapa 

pekerjaan yang perlu diuji kompetensinya seperti perhotelan bagian 

front office, kitchen dan house keeping. Sedangkan menurut informan 

dari front office, semua pekerjaan perlu untuk disertifikasi dengan 

alasan sebagai bentuk standar disuatu perusahaan. 

4.3.1.7. Persepsi Responden Mengenai Ketertarikan Terhadap 

Kegiatan Sertifikasi Kompetensi 

Persepsi Responden Mengenai Ketertarikan Terhadap 

Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Beserta Alasan. Berikut penyajian 

tabel: 

Tabel 4.11  

Persepsi Responden Mengenai Ketertarikan Terhadap Kegiatan 

Sertifikasi Kompetensi dan Alasan  

Pertanyaan 

Keterangan   

Jawaban f % Alasan F % 

Apakah 

Anda 

tertarik 

untuk 

mengikuti 

sertifikasi 

kompetensi? 

Tertarik 22 100 

a. Untuk mengetahui 

dan mengukur 

sejauh mana 

kompetensi individu 

9 41 

b. Agar kemampuan 

teruji secara sah dan 

layak sesuai kriteria 

yang berlaku 

8 36 

c. Agar mencari 

pekerjaan mudah 
2 9 

d. Untuk menjaga 

nama baik hotel 
1 4 

e. Kebanggaan pribadi 1 5 
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Pertanyaan 

Keterangan   

Jawaban f % Alasan F % 

f. Untuk menjadikan 

diri sendiri 

professional 

1 5 

Total 22 100 Total 22 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 2) 

Berdasarkan hasil tabel di atas, seluruh responden sangat 

tertarik untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dengan alasan 41% 

responden menyatakan bahwa dengan mengikuti sertifikasi 

kompetensi setiap individu akan mengetahui dan dapat mengukur 

sejauh mana kompetensi mereka didalam profesi, atau bidang tertentu. 

Berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh responden, hal itu 

menandakan bahwa responden kritis dan peduli terhadap kompetensi 

mereka dan lingkungan kerja mereka. 

Hasil wawancara pada tiga informan pada Lampiran 6 dari 

departemen Front Office, Food and Beverage, House Keeping juga 

menunjukan bahwa mereka tertarik untuk mengikuti sertifikasi 

kompetensi dengan alasan agar  dapat mengukur kompetensi mereka 

sampai dimana dan kompetensi atau keahlian mereka akan teruji 

secara sah sesuai dengan standar yang berlaku. Peneliti juga 

memberikan pertanyaan tambahan kepada ketiga informan  saat 

dilakukannya wawancara. Pertanyaan tersebut terkait dengan manfaat 

pribadi apa yang didapatkan oleh informan jika mengikuti atau 

memiliki sertifikat kompetensi. Menurut ketiga informan, dengan 

memiliki sertifikat kompetensi maka kemampuan mereka akan sudah 

teruji secara sah sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia dan mereka dapat mengetahui sejauh mana kompetensi 

mereka. 
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4.3.2 Persepsi Responden  dan  Sumber Informasi Mengenai 

Pemahaman LSP(Lembaga Sertifikasi Kompetensi) 

Variabel yang  ke 2 yaitu persepsi responden terkait 

LSP(Lembaga Serifikasi Kompetensi). pada penyajian tabel dibawah 

maka akan dapat menginformasikan pemahaman responden berkaitan 

dengan LSP dan sumber informasi yang diperoleh, Berikut penyajian 

tabel: 

Tabel 4.12  

Persepsi Responden Mengenai Pemahaman dan Sumber 

Informasi LSP (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) 

Pertanyaan 
KETERANGAN Sumber 

Informasi 
F % 

Jawaban F % 

Apakah Anda 

tahu Lembaga 

Sertifikasi 

Profesi 

(LSP)? 

Mengetahui 10 46 

a. Teman 1 4 

b. Medsos & 

Internet 
6 23 

c. Perusahaan 4 15 

d. Media 

Massa 
3 12 

Tidak 

Mengetahui 
12 54 a. Tidak 

Dijawab 
12 46 

Total                         22 100% 

  Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 54% 

responden tidak memahami dan mengetahui megenai LSP. Kurangnya 

rasa ingin tahu dan ketertarikan membuat responden tidak tahu jika 

ada semuah lembaga yang manangani kegiatan uji kompetensi. Hanya 

sedikit dari responden yang tahu mengenai LSP, responden yang 

mengetahui memperoleh informasi tersebut dari media sosial dan 

internet serta perusahaan melalui HRD. Media sosial sebagai pusat 

informasi yang saat ini mudah sekali untuk diakses, perkembangan 

teknologi melalui sosial media dan internet membuat segala informasi 

mudah untuk didapatkan. Saat ini setiap orang lebih tertarik atau 

antusias untuk menggunakan internet maupun sosial media sebgai 



47 
 

 

sumber informsasi yang up to date terhadap fenomena-fenomena 

sosial. 

Hasil wawancara kepada ketiga informan pada Lampiram 6 

juga menunjukan bahwa ketiga informan tidak mengetahui tentang 

adanya  sebuah LSP (Lembaga Sertifikasi Kompetensi). Hasil data 

kuesioner 54%  responden juga tidak mengetahui tentang adanya 

Lembaga Sertifikasi Kompetensi. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 10/2018  tentang BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), 

dalam pasal 4 ayat (1) bahwa BNSP memberikan lisensi kepada 

Lembaga Sertifikasi Profesi(LSP) yang memenuhi syarat yang sudah 

ditetapkan oleh BNSP. Menurut PP Nomor 10/2018 pasal 1 ayat (3) 

LSP adalah lembaga yang melakasanakan kegiatan sertifikasi profesi 

yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan lisensi dari BNSP. 

4.3.3 Persepsi Responden dan Sumber Informasi Mengenai  

TUK (Tempat Uji Kompetensi) 

Variabel ke 3yaitu persepsi karyawan terhadap TUK(Tempat 

Uji Kompetensi) dengan ini dapat dilihat pemahaman responden 

terkait TUK dan sumber informasi yang diperoleh tentang TUK. 

Berikut penyajian tabel: 
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Tabel 4.13  

Persepsi Responden Mengenai Pemahaman dan Sumber 

Informasi  TUK (Tempat Uji Kompetensi) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 4) 

77% responden tidak mengetahui dan tidak memahami terkait 

dengan Tempat Uji Kompetensi. Hanya  23% responden yang 

mengetahui informasi TUK (Tempat Uji Kompetensi) responden 

memperoleh informasi dari media sosial atau internet dan perusahaan. 

Responden belum menyadari jika adanya tempat untuk menguji 

kompetensi di setiap daerah yang mudah untuk dijangkau. Perusahaan 

perlu memberikan informasi yang cukup pada karyawannya terkait 

dengan tempat uji kompetensi. 

Dari hasil data wawancara pada Lampiran 6,  3 informan dari 

departemen Front Office, Food and Beverage, House Keeping 

menunjukan bahwa, ketiga informan menyatakan jika mereka tidak 

mengetahui  terkait adanya TUK(Tempat Uji Kompetensi). 

lingkungan kerja kurang memberikan informasi kepada karyawannya 

terkait dengan Tempat Uji Kompetensi, sehingga hanya sedikit 

karyawan atau responden yang mengetahui tentang TUK(Tempat Uji 

Kompetensi). Berdasarkan pada Peraturan BNSP(Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi) No 5/2014 bahwa, BNSP menerbitkan pedoman 

Pertanyaan 
KETERANGAN Sumber 

Informasi 
F % 

Jawaban F % 

Apakah Anda tahu 

Tempat Uji 

Kompetensi(TUK)? 

Mengetahui 5 23 

a. Teman - - 

b. Medsos 

& Internet 
2 9 

c. 

Perusahaan 
3 13 

d. Media 

Massa 
1 4 

Tidak 

Mengetahui 
17 77 Tidak 

Dijawab 
17 74 

Total 22 100 
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persyaratan  Tempat Uji Kompetensi(LSP) sebagai panduan untuk 

Lembaga Sertifikasi Profesi melakukan verifikasi tempat uji 

kompetensi. 

4.3.4 Persepsi Responden Mengenai GNIK( Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten) 

Variabel ke 4 adalah persepsi karyawan PO Hoel terhada 

pGNIK maka terdapat 3 indikator yang akan diukur dari GNIK,yaitu; 

1. Pengetahuan Karyawan tentang GNIK.  

2. Sumber informasi yang diperoleh karyawan tentang GNIK.  

3. Pendapat karyawan jika GNIK menjadi suatu keharusan. 

4.3.4.1. Persepsi Responden Mengenai Pemahaman dan 

Sumber Informasi Tentang GNIK(Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten) 

Persepsi Responden Mengenai Pemahaman dan Sumber 

Informasi terkait GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten). 

Berikut tabel  hasil jawaban responden dalam kuesioner : 

Tabel 4.14 

Persepsi Responden Mengenai Pemahaman  

dan Sumber Informasi Terkait GNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 5) 

Apakah anda 

pernah 

mendengar 

istilah GNIK? 

F % Sumber F % 

Pernah 13 59 

a. Teman - - 

b. Medsos/Internet 12 55 

c. Perusahaan 1 4 

d. Media massa - - 

Tidak Pernah  9 41 tidak  dijawab 9 41 

Jumlah 22 100 Jumlah 22 100 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa 59% 

responden departemen Human Resource, Housekeeping, Food n 

Beverage dan Front Office pernah mendengar istilah GNIK (Gerakan 

Nasional Indonesia Kompeten) dari sumber yang diperoleh melalui 

media sosial atau internet  sebanyak 55%. Sosial media  dan 

memberikan peranan yang begitu besar untuk penyebaran informasi 

secara gratis dan dapat diakses dimana saja. Terdapat sebsar 41% 

responden tidak pernah mendengar mengenai informasi terkait GNIK( 

Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) dan mereka tidak 

memberikan alasan. 

Berdasarkan pada hasil wawancara pada Lampiran 6, yang 

dilakukan kepada 3 informan dari departemen Front Office, House 

Keeping, Food and Beverage, mereka memberikan pernyataan bahwa 

mereka pernah mendengar istilah GNIK( Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten)  melalui internet. 

4.3.4.2. Persepsi Responden Terkait Jika GNIK( Gerakan 

Nasional Indonesia Kompeten) Menjadi Sebuah Keharusan 

Persepsi Responden Jika GNIK( Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) Menjadi sebuah Keharusan. Indikator ini diukur untuk 

mengetahui bagaimana tanggapan responden mengenai hal tersebut. 

Berikut tabel hasil data kuesioner jawaban responden: 
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Tabel 4.15  

Persepsi Responden Terkait Jika GNIK(Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten) Menjadi sebuah Keharusan 

Pertanyaan Alasan F % 

Jika GNIK(Gerakan 

Nasional Indonesia 

Kompeten) menjadi 

sebuah keharusan bagi 

perusahan atau individu 

terkait posisi tertentu, 

apakah yang akan anda 

lakukan? 

a.  Ikut serta dalam 

Program 

GNIK(Gerakan 

Nasional Indonesia 

Kompten) 

14 64 

b. Mempelajari  dan 

Menguasi Job desk 

diposisi saat ini 

1 4 

c. Tidak dijawab 7 32 

Total 22 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 2) 

Berdasarkan hasil jawaban responden pada tabel di atas terkait 

tanggapan karyawan jika GNIK(Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) maka dapat dilihat bahwa 14 responden akan ikut serta 

dalam kegiatan atau program-program yang dicanangkan oleh GNIK 

(Gerakan Nasional Indonesia Kompeten). Responden memiliki 

kemauan atau antusias untuk turut terlibat, bekerjasama , dan 

berkolaborasi bersama  dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 

oleh GNIK. Meskipun sebagian besar responden memiliki kemauan 

untuk terlibat, namun terdapat 7 responden yang  tidak memberikan 

jawaban jika GNIK(Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) menjadi 

sebuah keharusan atau kewajiban. 

Berdasarkan data wawancara kepada tiga informan dari 

departemen front office, housekeeping, food and beverage terkait 

dengan jika GNIK menjadi suatu keharusan untuk dilakukan oleh 

individu, ketiga informan tersebut menyatakan bahwa mereka akan 

ambil andil dalam kegiatan yang di wajibkan oleh GNIK (Gerakan 

Nasional Indonesia. Seperti pada prinsip GNIK(Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten) bahwa GNIK memiliki program untuk melatih 

dan mensertifikasi praktisi Manajemen MSDM dalam periode 2019, 
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meluluskan peserta pemagangan dengan bersertifikasi kompetensi 

yang telah dilatih di perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN 

selama periode waktu 2019, kemudian merumuskan Industry 

Transformation Strategy, Job Future Map dan Manpower Planning 

bagi beberapa sektor indusstri prioritas. Serta beberapa tambahan 

program untuk menyelenggarakan konggres Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten, menyelarasakan kurikulum di Pendidikan 

Tinggi sesuai dengan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indoneia (KKNI) dan 

menjalin kolaborasi dengan stake holder  yang terkait dengan 

peningkatan kompetensi SDM Indonesia (Triyonggo, 2018). 

4.4. Hasil Sintesa 

Berikut adalah sintesa dari hasil analisis 4 variabel, yaitu 

variabel Persepsi Karyawan Terhadap Sertifikasi Kompetensi, 

Persepsi Karyawan Terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi, 

Persepsi Terhadap Tempat Uji Kompetensi, Persepsi Terhadap GNIK( 

Gerakan Nasional Indonesia Kompeten). 

Tabel 4.16 

 Hasil Sintesa 

NO. KETERANGAN KESIMPULAN 

1 Persepsi Responden Terhadap 

Sertifikasi Kompetensi 

Responden yang tersebar pada 4 

departemen yaitu Front Office, House 

Keeping, Food and Beverage , Human 

Resource dan 3 informan dari 

departmen Front Office, House 

Keeping, Food and Beverage mereka 

mengetahui dan memahami Sertifikasi 

Kompetensi, mereka menyadari bahwa 

sertifikasi kompetensi penting untuk 

menunjang kinerja mereka dalam suatu 

perusahaan. Menurut para responden 

dan informan dengan kemampuan 

yang sudah teruji secara sah sesuai 

dengan Standar Kompetensi kerja 

Nasional Indonesia maka para 

respoden dan informan akan  lebih 
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percaya diri dalam melakukan 

pekerjaanya. Semua 22 responden dan 

3 informan tertarik untuk mengikuti 

kegiatan sertifikasi kompetensi dan 

para responden juga meberikan saran 

kepada perusahaan untuk  mengadakan 

kegiatan serifikasi kompetensi bagi 

seluruh karyawan. Sosial Media dan 

Internet merupakan sumber informasi 

yang digunakan para responden dan 

informan untuk mendapatkan 

informasi terkait Sertifikasi 

Kompetensi. 

2 Persepsi Responden Terhadap 

LSP (Lembaga Sertifikasi 

Profesi) 

Responden dari departemen   Front 

Office, House Keeping, Food and 

Beverage , Human Resource dan 

ketiga informan dari departemen Front 

Office, House Keeping, Food and 

Beverage mereka tidak memahami dan 

mengetahui  mengeai adanya 

LSP(Lembaga Sertifikasi Profesi). 

3 Persepsi Responden Terhadap 

TUK (Tempat Uji Kompetensi) 

Di Semarang 

Responden dari departemen   Front 

Office, House Keeping, Food and 

Beverage , Human Resource dan 

ketiga informan dari departemen Front 

Office, House Keeping, Food and 

Beverage mereka tidak memahami dan 

mengetahui  mengenai adanya 

TUK(Tempat Uji Kompetensi). 

4 Persepsi Responden Terhadapi 

GNIK (Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten) Beserta 

Sumber Informasi yang Didapat 

Responden dari departemen   Front 

Office, House Keeping, Food and 

Beverage , Human Resource dan 

ketiga informan dari departemen Front 

Office, House Keeping, Food and 

Beverage mereka mengetahui tentang 

GNIK(Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) dari Sosial Media dan 

Internet. Para responden akan turut 

untuk berpartisipasi jika 

GNIK(Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) menjadi suatu keharusan 

bagi individu di posisi pekerjaan 

tertentu.  


