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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4. 1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Morinaga Kino Indonesia merupakan produsen makanan manis dan 

minuman serbuk rasa buah, yang secara resmi diperkenalkan kepada publik pada 

senin 10 Maret 2014 di Hotel Mulia, Jakarta Selatan. PT. Morinaga Kino 

Indonesia terbentuk karena adanya hubungan kerja sama antara PT. Kino 

Indonesia dengan Morinaga & Company Limited dari jepang. Dengan adanya 

usaha gabungan antara Morinaga & Company Limited dan PT Kinosentra 

Industrindo melalui PT Morinaga Kino Indonesia diharapkan akan mampu 

menjadi suatu kekuatan baru yang akan memperkaya kehidupan konsumen 

Indonesia, meningkatkan penjualan dan keuntungan bagi para mitra, serta 

meningkatkan pendapatan negara melalui devisa. Perusahaan ini merupakan 

anak perusahaan dari PT. Kino Indonesia Tbk yang berlokasi di Jl. Raya 

Semarang-Demak Km 10, Sayung, Demak.  

Visi dari PT. Morinaga Kino Indonesia  adalah menjadi perusahaan 

ternama di Indonesia yang berlandaskan ide & inovasi dan terus bergerak untuk 

menjadi perusahaan yang mendunia tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal. Pada 

saat ini produk yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan dibawah PT. Kino 

Indonesia Tbk sebanyak 19 merk dengan 16 kategori produk dimana beberapa 

diantaranya berhasil mendapatkan pengakuan sebagai merk yang menjadi 

pilihan utama para konsumen. Produk yang dihasilkan PT. Morinaga Kino 

Indonesia saat ini adalah kino candy, segar sari dan snackit. Untuk menjaga 

kualitas produk yang mereka hasilkan melalui penerapan manajemen integrasi 

(mutu, keamanan pangan, lingkungan, k3, keamanan informasi, GMP kosmetik, 

halal dan sistem lainnya) PT. Kino Indonesia Tbk sebagai perusahaan induk 
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menerapkan Quality Managament System ISO 9001:2015, ISO1400:2015, ISO 

22000:2005, ISO 27001:2013, ISO 22716:2007. 

 

4.1.1 Struktur Organisasi PT. Morinaga Kino Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Morinaga kino indonesia, 2018 

Gambar 4.  1 struktur organisasi PT. morinaga kino indonesia 

4. 2 Gambaran Umum Responden 

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah karyawan yang 

bekerja di PT. Morinaga Kino Indonesia yang berlokasi di Jl. Raya Semarang-

Demak Km 10, Sayung, Demak. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 23 responden dengan identitas sebagai berikut: jenis kelamin, umur, 

pendidikan, lama bekerja, dan unit pekerjaan. 
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4.2.1 Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin dan umur 

Gambaran umum responden ini dibuat berdasarkan dari beberapa 

identitas yang telah disebutkan sebelumnya. Pada gambaran umum 

yang pertama adalah jenis kelamin dan umur, berikut merupakan 

tabelnya: 

Tabel 4. 1  

Gambaran umum responden berdasarkan 

jenis kelamin dan umur 

Jenis 

Kelamin 

Umur (Tahun) Jumlah 

(%) 23-29 30-36 37-43 

Laki-Laki 4 7  1  12 (52) 

Perempuan 10  1 - 11 (48) 

Jumlah (%) 14 (61) 8 (35) 1 (4) 23 (100) 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 2 (50) 

Berdasarkan tabel 4.1 sebagian besar (52%) responden dalam 

penelitian ini berjenis kelamin laki-laki dan responden laki-laki 

terbanyak dalam penelitian ini berumur antara 30-36 tahun. Responden 

yang berjenis kelamin perempuan terbanyak dalam penelitian ini 

berumur antara 23-29 tahun. 

4.2.2 Gambaran umum responden berdasarkan Unit pekerjaan dan 

Pendidikan 

Gambaran umum responden selanjutnya akan dilakukan pada 

unit pekerjaan dan pendidikan yang akan disajikan dalam tabel, berikut 

merupakan tabelnya: 
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Tabel 4. 2   

Gambaran umum responden berdasarkan 

Unit pekerjaan dan Pendidikan 

Unit Pekerjaan 

Tingkat 

Pendidikan Jumlah 

(%) 
D3 S1 

HRD - 5  5 (22) 

Accounting 1  4  5 (22) 

Teknik 1 1 2 (8,5) 

Logistik 3 2 5 (22) 

IT - 4 4 (17) 

R&D - 2 2 (8,5) 

Jumlah (%) 5 (22) 18 (78) 23 (100) 

Sumber: Data primer yang diolah  (2019) lampiran 2 (50) 

Berdasarkan tabel 4.2 sebagian besar (78%) responden yang 

terlibat dalam penelitian ini dengan tingkat pendidikan S1 dan  pada 

unit pekerjaan  HRD reponden terbanyak dengan tingkat pendidikan S1. 

Sementara responden pada unit pekerjaan logistik dengan tingkat 

pendidikan D3 merupakan yang terbanyak.  

4.2.3  Gambaran umum responden berdasarkan lama bekerja dan umur 

Gambaran umum responden selanjutnya akan dilakukan pada 

lama bekerja dan umur yang akan disajikan dalam table, berikut 

merupakan tabelnya: 

Tabel 4. 3  

Gambaran umum responden berdasarkan  

lama bekerja dan umur 

Umur 

  

Lama bekerja (Tahun) 

  Jumlah (%) 

1-4 5-8 9-12 

 23-29 10 4  - 14 (61) 

 30-36 4 4  - 8 (35) 

37-43 - - 1 1 (4) 

Jumlah (%) 14 (61) 8 (35) 1 (4) 23 (100) 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 2 (50) 

Berdasarkan tabel 4.3 responden yang terlibat dalam penelitian 

ini adalah responden terbanyak dengan lama bekerja 1-4 tahun dengan 
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rentang umur antara 23-29 tahun. Berdasarkan hasil diatas dapat di 

artikan bahwa responden dengan lama bekerja 1-4 tahun dengan 

rentang umur antara 23-29 tahun menjadi responden terbanyak dalam 

penelitian ini. 

4.2.4 Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin dan unit 

pekerjaan 

Gambaran umum responden selanjutnya akan dilakukan pada 

jenis kelamin dan unit pekerjaan yang akan disajikan dalam tabel, 

berikut merupakan tabelnya:  

Tabel 4. 4   

Gambaran umum responden berdasarkan  

jenis kelamin dan unit  pekerjaan 

Unit Pekerjaan 

Jenis Kelamin 

Jumlah (%) Laki-

Laki 
Perempuan 

Accounting 1 4 5 (22) 

IT 2 2 4 (17) 

Research and Development (R&D) 1 1 2 (8,5) 

HRD 4 1 5 (22) 

Teknik 2 - 2 (8,5) 

Logistik 2 3 5 (22) 

Jumlah  (%) 12 (52) 11 (48) 23 (100) 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 2 (50) 

Berdasarkan tabel 4.4 sebagian besar (52%) responden berjenis 

kelamin laki-laki. Responden laki-laki sebagian besar bekerja pada unit 

pekerjaan HRD dan responden perempuan sebagian besar bekerja pada 

unit pekerjaan Accounting.  

4. 3 Analisis Data 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui persepsi responden PT. 

Morinaga Kino Indonesia terhadap Sertifikasi Kompetensi. Pada analisis 

mengenai sertifikasi kompetensi ada 4  variabel yang akan diteliti, yaitu: 
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1. Persepsi responden terhadap Sertifikasi Kompetensi. 

2. Persepsi responden terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). 

3. Persepsi responden terhadap Tempat Uji Kompetensi (TUK). 

4. Persepsi responden terhadap Gerakan Nasional Indonesia Kompeten 

(GNIK). 

4.3.1 Persepsi responden mengenai sertifikasi kompetensi 

Dalam persepsi mengenai sertifikasi kompetensi, ada 7 indikator 

yang akan dibahas. Indikator ini untuk mengetahui persepsi responden 

berkaitan dengan   sertifikasi kompetensi, berikut ke tujuh indikator 

tersebut; 

1. Persepsi pengetahuan responden mengenai sertifikasi kompetensi, 

pengertian sertifikasi kompetensi dan sumber yang diperoleh 

tentang sertifikasi kompetensi. 

2. Persepsi responden tentang  pentingnya kepemilikan sertifikasi 

kompetensi beserta alasan 

3. Persepsi responden terkait saran untuk perusahaan terkait 

sertifikasi kompetensi beserta alasan 

4. Persepsi responden terkait apakah perusahaan mensyaratkan 

sertifikasi kompetensi dilingkungan perusahaan 

5. Persepsi mengenai apakah semua pekerjaan harus diuji 

kompetensinya beserta alasan dan pekerjaan yang harus diuji 

kompetensinya 

6. Persepsi responden terkait ketertarikan terhadap  kegiatan  

sertifikasi kompetensi beserta alasan 

4.3.1.1 Persepsi pengetahuan responden mengenai sertifikasi kompetensi, 

pengertian sertifikasi kompetensi dan sumber   yang diperoleh 

tentang sertifikasi kompetensi. 

Indikator pertama yang akan diukur adalah persepsi responden 

mengenai sertifikasi kompetensi, pengertian sertifikasi kompetensi dan 
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sumber informasi yang diperoleh responden. Berikut adalah hasil 

persepsi tentang sertifikasi kompetensi dan sumber informasinya: 

Tabel 4. 5  

Persepsi tentang pengetahuan sertifikasi kompetensi, pengertian sertifikasi 

kompetensi dan sumber informasi 

Pertanyaan Jawaban f(%) 

Apa yang anda 

ketahui mengenai 

sertifikasi 

kompetensi 

f (%) 
Sumber 

informasi 
f (%) 

Apakah 

Anda 

mengetahui 

sertifikasi 

kompetensi?   

Mengetahui 18 (78) 

a. Sertifikat/pengak

uan terhadap 

kompetensi 
10 

a. Teman  4 (17,4) 

b. 

Medsos/Inte

rnet 

7 (30) 

b.  Proses untuk 

menguji 

kompetensi 

seseorang 

3 

c. 

Perusahaan  
4 (17,4) 

d. Media 

masa 
1(4,4) 

c. Tidak menjawab 5 
e. Orang tua 1(4,4) 

f. Televisi 1(4,4) 
Tidak 

mengetahui 
5 (22) a. Tidak menjawab  5 - 5(22) 

Jumlah 23(100) Jumlah 23(100) Jumlah  23(100) 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 3 ( 51) 

Berdasarkan tabel 4.5 sebagian besar (78%) responden 

mengetahui tentang sertifikasi kompetensi. Responden yang mengetahui 

sebanyak (43,5%) responden berpendapat bahwa sertifikasi kompetensi 

merupakan bentuk pemberian sertifikat/pengakuan terhadap kompetensi 

yang dimiliki oleh seseorang sesuai bidang yang dijalankan. Sertifikasi 

kompetensi menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 

2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menjelaskan 

sertifikasi kompetensi adalah sebuah proses pemberian sertifikat 

kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji 

kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI), standar internasional, dan/atau standar khusus. 

Responden yang mengetahui tentang sertifikasi kompetensi menyebutkan 

bahwa medsos/internet menjadi sumber informasi yang paling banyak 

memberikan informasi tentang sertifikasi kompetensi. Berdasarkan hasil 
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wawancara kepada 3 informan bahwa 3 informan telah mengetahui 

sertifikasi kompetensi. Informan 1 mendapatkan informasi dari berita 

televisi, informan 2 dari perusahaan dan informan 3 dari teman. 

Berdasarkan hasil wawancara terkait persepi responden mengenai 

pengertian sertifikasi kompetensi, responden memiliki persepsi bahwa 

sertifikasi kompetensi merupakan suatu proses untuk menguji atau 

menilai kompetensi seseorang sesuai dengan bidang pekerjaannya yang 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi seseorang melalui proses uji 

sertifikasi kompetensi. Berdasarkan hal di atas dapat di artikan bahwa 

responden sudah mengetahui sertifikasi kompetensi dan responden telah 

memiliki inisiatif untuk mencari tahu sendiri tentang sertifikasi 

kompetensi melalui medsos dan akses internet yang responden miliki. 

Responden juga  telah memahami apa yang dimaksud dengan sertifikasi 

kompetensi karena pendapat responden tentang sertifikasi kompetensi 

secara garis besar memiliki kesamaan makna dengan pengertian 

sertifikasi kompetensi menurut Perpres No. 8 tahun 2012. 

 

4.3.1.2 Persepsi responden tentang pentingnya sertifikasi kompetensi beserta 

alasan 

Indikator persepsi responden mengenai sertifikasi kompetensi 

selanjutnya adalah persepsi responden mengenai pentingnya sertifikasi 

kompetensi beserta alasannya, berikut adalah hasil persepsi tentang 

pentingnya sertifikasi kompetensi beserta alasannya: 
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Tabel 4. 6  

Persepsi tentang pentingnya sertifikasi kompetensi beserta alasan 

Pertanyaan Jawaban  f(%) Alasan  f(%) 

Menurut anda 

apakah 

sertifikasi 

kompetensi 

penting untuk 

dimiliki oleh 

individu 

karyawan? 

Penting 14(61) 

a. Mengetahui 

kemampuan 

karyawan 
5(22) 

b. Meningkatkan 

kompetensi  
4(17) 

c. Pengakuan 

terhadap 

kemampuan yang 

dimiliki 

5(22) 

Tidak 

Penting 
9(39) 

a. Belum ada aturan 

resmi pemerintah 
1(4) 

b. Memiliki 

pengalaman kerja 
3(13) 

c. Tidak menjawab 
5(22) 

Total 23(100)  23(100) 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 3 (51) 

Berdasarkan tabel 4.6 sebagian besar (61%) responden menjawab 

sertifikasi kompetensi itu penting untuk dimiliki oleh karyawan. 

Responden yang menjawab penting beralasan bahwa sertifikasi 

kompetensi itu penting untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh  

karyawan dan sebagai bentuk pengakuan terhadap kemampuan yang 

dimiliki oleh karyawan. Reponden yang menjawab sertifikasi kompetensi 

tidak penting beralasan bahwa menurut responden tanpa sertifikasi 

kompetensi setiap individu bisa bekerja dengan baik, ijazah dan 

pengalaman kerja cukup membuktikan bahwa seseorang kompeten.  

Berdasarkan hasil wawancara dari tiga informan, semua informan 

menjawab penting dengan alasan bahwa sertifikasi kompetensi itu penting 

supaya mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh karyawan yang bekerja 

pada bidang tertentu dan melalui sertifikat yang dimiliki memberi jaminan 

bahwa karyawan yang bersangkutan benar-benar kompeten dan  disamping 

itu juga informan 2 menambahkan bahwa sertifikasi kompetensi untuk 

meningkatkan kompetensi  hardskill dan  softskill.  
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Berdasarkan hal di atas dapat di artikan bahwa responden 

berpandangan bahwa sertifikasi kompetensi itu penting. Responden yang 

berpendapat sertifikasi kompetensi itu penting beralasan untuk mengetahui 

kompetensi yang dimiliki oleh karyawan dan sebagai bentuk pengakuan 

terhadap kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Kemudian responden 

yang berpendapat tidak penting dapat di artikan bahwa tanpa sertifikasi 

kompetensi setiap individu bisa bekerja dengan baik, ijazah dan 

pengalaman kerja cukup membuktikan bahwa seseorang kompeten. 

4.3.1.3 Persepsi responden terkait saran untuk perusahaan terkait sertifikasi 

kompetensi beserta alasan 

Indikator persepsi responden mengenai sertifikasi kompetensi 

selanjutnya adalah saran responden pada perusahaan mengenai  sertifikasi 

kompetensi, berikut adalah hasil persepsi mengenai persepsi terkait saran 

untuk perusahaan terkait sertifikasi kompetensi beserta alasannya:  

Tabel 4. 7  

Persepsi terkait saran untuk perusahaan terkait sertifikasi 

kompetensi beserta alasan 

Pertanyaan Jawaban  f(%) Alasan f(%) 

Apakah  

anda akan 

menyarankan 

pada 

perusahaan 

terkait 

sertifikasi 

kompetensi 

kepada 

perusahaan? 

Menyarankan  14(61) 

a. Penempatan sesuai 

kompetensi 
2(9) 

b. Pengakuan terhadap 

kompetensi 
1(4) 

c. Mengukur 

kemampuan 

karyawan 

5(22) 

d. Meningkatkan 

kompetensi 
6(26) 

Tidak 

menyarankan 
9(39) 

a. Khusus pekerjaan 

yang memerlukan 

sertifikasi 

kompetensi  

3(13) 

b. Tidak menjawab 6(26) 

Jumlah(%) 23(100)  23(100) 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 3 (51) 



32 
 

 
 

Berdasarkan tabel 4.7 sebagian besar (61%) responden menyarankan 

kepada perusahaan terkait dengan sertifikasi kompetensi. Responden yang 

menyarankan berpendapat bahwa penggunaan kriteria sertifikasi 

kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh 

masing-masing karyawan. Responnden yang tidak menyarankan 

berpendapat bahwa sertifikasi kompetensi dikhususkan pada pekerjaan 

yang membutuhkan sertifikasi kompetensi. Dari hasil wawancara dengan 

tiga informan semua informan menyarankan, alasan informan 1 

mendukung poin a, pendapat informan 2 dan 3 mendukung alasan pada 

poin c. Berdasarkan hasil keterangan di atas dapat di artikan bahwa 

responden menyarankan jika perusahaan menggunakan kriteria sertifikasi 

kompetensi dengan alasan sertifikasi kompetensi bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. 

4.3.1.4 Persepsi responden terkait apakah perusahaan mensyaratkan                  

sertifikasi kompetensi dilingkungan perusahaan 

Indikator persepsi responden mengenai sertifikasi kompetensi 

selanjutnya adalah persepsi responden tentang kondisi perusahaan terkait 

sertifikasi kompetensi, berikut adalah hasil persepsi terkait apakah 

perusahaan mensyaratkan sertifikasi kompetensi dilingkungan perusahaan: 

Tabel 4. 8  

Persepsi terkait apakah perusahaan mensyaratkan sertifikasi 

kompetensi dilingkungan perusahaan 

Pertanyaan Jawaban  f(%) 

Apakah perusahaan tempat Anda 

bekerja mensyaratkan Sertifikasi 

Kompetensi sebagai penentu 

kompetensi karyawan? 

Mensyaratkan 5(22) 

Tidak 

Mensyaratkan 
15(65) 

TIDAK TAHU 3(13) 

Jumlah(%) 23(100) 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 3 (51) 
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Berdasarkan tabel 4.8 sebagian besar (65%) responden menjawab  

bahwa perusahaan tempat responden bekerja saat ini tidak mensyaratkan 

sertifikasi kompetensi sebagai penentu kompetensi dari masing-masing 

karyawan. Hasil dari wawancara dengan tiga informan, informan 1 

mengatakan mensyaratkan sedangkan informan 2 dan 3 mengatakan 

perusahaan tidak mensyaratkan. Berdasarkan hal di atas dapat di artikan 

bahwa tempat responden bekerja yaitu di PT. Morinaga Kino Indonesia 

tidak mensyaratkan sertifikasi kompetensi kepada semua karyawannya 

sebagai penentu kompetensi karyawan. 

4.3.1.5   Persepsi responden apakah semua pekerjaan harus diuji 

kompetensinya beserta alasan dan pekerjaan yang harus diuji 

kompetensinya 

Indikator persepsi responden mengenai sertifikasi kompetensi 

selanjutnya adalah  persepsi responden mengenai apakah semua pekerjaan 

harus diuji kompetensinya, berikut adalah hasil persepsi mengenai apakah 

semua pekerjaan harus diuji kompetensinya. 

Tabel 4. 9  

Persepsi mengenai apakah semua pekerjaan harus diuji 

kompetensinya beserta alasan dan pekerjaan yang harus diuji 

kompetensinya 

Pertanyaan Jawaban Alasan f(%) 

Pekerjaan yang 

harus diuji 

kompetensinya 

f(%) 

Apakah 

semua 

pekerjaan 

harus diuji 

kompetensin

ya? 

(Ya)  

Semua 

pekerjaan 

a. supaya setiap bidang 

pekerjaan memiliki 

karyawan yang 

berkompeten 

2(9) 

 3(13) 

b. agar terukur 

kompetensinya 
1(4) 

(Ya) 

Hanya 

beberapa 

pekerjaan 

a. khusus pekerjaan yang 

membutuhkan 

keahlian khusus 
16(70) 

 HRD, 

accounting, 

Teknik, 

operator forklif 
19(83) 

b. pekerjaan yang 

menurut aturan  
3(13) 

Accounting, 

teknik, HRD 

Tidak  Tidak menjawab 1(4) - 1(4) 

Jumlah(%) 23(100)  23(100) 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 3 (51) 
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Berdasarkan tabel 4.9 sebagian besar (83%) responden berpendapat 

bahwa hanya beberapa pekerjaan saja yang harus diuji kompetensinya. 

Responden yang menjawab hanya beberapa pekerjaan saja yang harus 

diuji kompetensinya beralasan khusus pada pekerjaan yang 

membutuhkan keahlian khusus saja yang dilakukan uji sertifikasi 

kompetensi. Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 informan, informan 

1 berpendapat bahwa hanya beberapa pekerjaan saja yang membutuhkan 

sertifikasi kompetensi.  Informan beralasan beberapa pekerjaan dapat 

dilakukan tanpa seseorang tersebut telah mengikuti sertifikasi kompetensi 

atau belum jadi menurut informan pekerjaan yang membutuhkan 

spesialisasi saja yang dilakukan uji sertifikasi kompetensi. Informan 2 

dan 3 berpendapat bahwa semua perlu dilakukan sertifikasi kompetensi 

dengan alasan sertifikasi kompetensi merupakan langkah untuk 

mengukur dan meningkatkan kompetensi semua karyawan.  

Berdasarkan hal di atas dapat di artikan bahwa responden memiliki 

persepsi bahwa hanya beberapa pekerjaan yang harus diuji 

kompetensinya dengan alasan sertifikasi kompetensi dikhususkan pada 

pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Pekerjaan yang perlu di 

sertifikasi kompetensinya adalah HRD, accounting, teknik, operator 

forklif. 

 

4.3.1.6 Persepsi responden terkait ketertarikan untuk mengikuti sertifikasi 

kompetensi beserta alasan  

Indikator persepsi responden mengenai sertifikasi kompetensi 

selanjutnya adalah persepsi responden terkait ketertarikan responden 

untuk mengikuti sertifikasi kompetensi, berikut adalah hasil persepsi 

mengenai ketertarikan responden untuk mengikuti sertifikasi kompetensi 

beserta alasannya: 
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Tabel 4. 10  

Persepsi terkait ketertarikan untuk mengikuti sertifikasi 

kompetensi beserta alasan 

Pertanyaan Jawaban f(%) Alasan f(%) 

Apakah 

Anda tertarik 

mengikuti 

sertifikasi 

kompetensi? 
Tertarik 17(74) 

a. Mengukur 

kemampuan/ko

mpetensi 

4(17) 

b. Meningkatkan 

kompetensi 
11(48) 

c. Ingin memiliki 

sertifikat 

kompetensi 

2(9) 

Tidak 

Tertarik 
6(26) 

a. Ijazah dan 

pengalaman  

kerja sudah 

membuktikan 

keahlian 

3(13) 

b. Tidak 

memiliki 

kemampuan 

khusus 

2(9) 

c. Tidak 

menjawab 
1(4) 

Jumlah(%) 23(100)  23(100) 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 3 (51) 

Berdasarkan tabel 4.10 sebagian besar (74%)  responden tertarik untuk 

mengikuti sertifikasi kompetensi. Responden yang tertarik beralasan bahwa 

dengan mengikuti uji sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan 

kemampuan yang responden miliki saat ini. Reponden yang tidak tertarik 

berpendapat bahwa ijazah dan pengalaman kerja sudah membuktikan 

keahlian responden. Berdasarkan hasil wawancara, semua informan tertarik 

mengikuti sertifikasi kompetensi. Berdasarkan pendapat ketiga informan 

sertifikasi kompetensi merupakan langkah untuk meningkatkan kompetensi 

yang dimiliki dan cara untuk mendapatkan pengakuan terhadap keahlian 

yang dimiliki. Berdasarkan hal di atas dapat di artikan bahwa responden 

tertarik untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. Responden beralasan 

dengan mengikuti sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan 

kemampuan/kompetensi yang dimilik oleh responden. 
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3.3.2 Persepsi responden Mengenai LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) 

Indikator yang kedua yaitu persepsi responden mengenai Lembaga 

Sertifikasi Kompetensi (LSP), bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan responden terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Berikut 

adalah hasil persepsi responden mengenai Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP): 

Tabel 4. 11  

Persepsi tentang LSP dan sumber informasi 

Pertanyaan  Jawaban  f(%) 
Sumber 

informasi 
f(%) 

Apakah anda 

mengetahui 

lembaga 

sertifikasi 

profesi (LSP)? 

Bila 

mengetahui, 

darimana anda 

mendapatkan 

informasi 

tersebut? 

Mengetahui 13(57) 

a. Teman 5(22) 

b. Medsos & 

Media masa  
7(30) 

c. Perusahaan  1(4) 

Tidak 

Mengetahui 
10(43) 

Tidak 

menjawab 
10(44) 

Jumlah(%)  23(100)  23(100) 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 3 (69) 

Berdasarkan tabel 4.11 sebagian besar (57%) responden telah 

mengetahui lembaga sertifikasi profesi yang dalam hal ini merupakann 

sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk mengeluarkan sertifikat 

kompetensi.  Mendos & media masa merupakan sumber informasi yang 
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memberikan informasi terbanyak tentang LSP kepada responden. 

Berdasarkan hasil wawancara informan 1 dan 3 mengetahui dan 

mendapatkan informasi dari media sosial, informan 2 tidak mengetahui. 

Berdasarkan hal di atas dapat di artikan bahwa  responden telah mengetahui 

apa itu LSP. Reponden juga telah memiliki inisiatif sendiri untuk mencari 

tahu LSP menggunakan medsos mereka dan berusaha mencari tahu dari 

media masa.  

4.3.3 Persepsi responden mengenai Tempat Uji Kompetensi (TUK) 

Indikator yang ketiga adalah persepsi responden terhadap Tempat 

Uji Kompetensi (TUK), dengan variabel ini akan diketahui sejauh mana 

pengetahuan responden terhadap Tempat Uji Kompetensi (TUK), berikut 

adalah hasil perepsi responden mengenai Tempat Uji Kompetensi(TUK): 

 

Tabel 4. 12  

Persepsi tentang TUK dan sumber informasi 

Pertanyaan  Jawaban  f(%) 
Sumber 

informasi 
f(%) 

Apakah anda 

mengetahui 

tempat uji 

kompetensi 

(TUK) di 

semarang? 

Bila 

mengetahui, 

darimana 

anda 

mendapatkan 

informasi 

tersebut? 

Mengetahui 11(48) 

a. Teman 4(17,4) 

b. Medsos & 

Media masa  
6(26) 

c. Perusahaan  1(4,4) 

Tidak 

Mengetahui 
12(52) 

Tidak 

menjawab 
12(52,2) 

Jumlah(%) 23(100)  23(100) 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 3 (70) 

Berdasarkan tabel 4.12 sebanyak (48%) responden telah mengetahui 

tempat uji kompetensi. Sumber informasi yang paling banyak berasal dari 

medsos & media masa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 informan, 

informan 2 dan 3 mengetahui dan mendapatkan informasinya dari media 
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sosial dan teman sedangkan Informan 1 tidak mengetahui. Berdasarkan hal 

di atas dapat diartikan bahwa responden belum mengetahui tempat uji 

kompetensi (TUK). Responden yang mengetahui sudah menunjukkan 

bahwa  mereka ingin mencari tahu sendiri tentang tempat uji kompetensi 

menggunakan medsos yang mereka miliki dan berusaha mencari tahu 

dengan membaca media masa (koran).  

4.3.4 Persepsi responden Tentang GNIK (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) 

Indikator yang ke empat akan membahas persepsi responden 

mengenai pengetahuan tentang GNIK (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) serta sumber informasi yang responden dapatkan terkait GNIK 

tersebut.  

4.3.4.1 Persepsi responden tentang GNIK dan sumber informasi 

Indikator yang pertama adalah persepsi responden mengenai 

GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) serta sumber 

informasi yang responden dapatkan terkait GNIK tersebut. Berikut 

adalah hasil persepsi mengenai GNIK dan sumber informasinya: 

 

Tabel 4. 13  

Persepsi tentang GNIK dan sumber informasi 

Pertanyaan Jawaban  f(%) Sumber Informasi f(%) 

Apakah Anda 

pernah 

mendengar 

istilah GNIK 

bila pernah, 

darimana 

anda 

memperoleh 

informasi 

tersebut? 

Pernah 11(48) 

a. Televisi  1(4,4) 

b. Medsos/Internet  3(13) 

c. Perusahaan  1(4,4) 

d. Media Masa 6(26) 

Tidak 

Pernah 
12(52) Tidak menjawab 12(52,2) 

Jumlah(%) 23(100)  23(100) 

Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 3 (72) 
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Berdasarkan tabel 4.13 sebanyak (48%) responden pernah 

mendengar dari istilah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten 

(GNIK). Responden yang pernah mendengar istilah dari GNIK 

mendapatkan sumber informasi terbanyak dari media masa (koran). 

Berdasarkan hasil wawancara informan 3 pernah mendengar istilah 

GNIK dan mendapatkan informasinya dari media masa. Informan 1 

dan 2 tidak pernah mendengar istilah GNIK. Berdasarkan hal di atas 

dapat di artikan bahwa responden belum mengetahui istilah dari 

GNIK, meskipun jumlah responden yang mengetahui istilah GNIK 

masih tergolong sedikit namun telah terlihat inisiatif dari responden 

untuk mencari tahu sendiri dengan membaca informasi dari media 

masa (koran).   

4.3.4.2 Persepsi responden jika GNIK menjadi suatu keharusan  bagi 

perusahaan atau individu 

Indikator yang kedua adalah persepsi responden jika GNIK 

menjadi suatu keharusan bagi perusahaan atau individu, berikut 

adalah hasil persepsi jika GNIK menjadi suatu keharusan bagi 

perusahaan atau individu: 

Tabel 4. 14  

Persepsi Responden jika GNIK menjadi suatu keharusan bagi 

perusahaan atau individu 

Pertanyaan Jawaban  f(%) 

Apabila GNIK menjadi 

suatu keharusan bagi 

perusahaan atau individu 

terkait posisi tertentu, 

apakah yang akan anda 

lakukan? 

a. Mematuhi dan mendukung 

program GNIK  
4(17) 

b. Mengikuti uji sertifikasi 

kompetensi 
9(39) 

c. Mencari informasi dan 

mempelajari GNIK 
5(22) 

d. Tidak menjawab 5(22) 

Jumlah(%) 23(100) 
Sumber: Data primer yang diolah (2019) lampiran 3 (72) 

Berdasarkan tabel 4.14 Responden berpendapat bahwa akan 

mengikuti uji sertifikasi kompetensi untuk mendapatkan sertifikat 
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kompetensi. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan terlihat 

bahwa informan 1 dan 2 mendukung jawaban pada poin b diatas bahwa 

informan akan mengikuti uji sertifikasi kompetensi. Sedangkan informan 3 

pendukung jawaban untuk poin c bahwa yang bersangkutan akan mencari 

tahu informasi seputar GNIK. Berdasarkan hal di atas dapat di artikan 

bahwa responden akan mengikuti uji sertifikasi kompetensi untuk 

mendapatkan sertifikat kompetensi jika GNIK menjadi sebuah keharusan 

bagi perusahaan ataupun individu. 

4.4 Hasil sintesa 

Berdasarkan hasil analisis dari empat variabel yaitu persepsi 

responden terhadap sertifikasi kompetensi, persepsi responden terhadap 

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), persepsi responden terhadap Tempat Uji 

Kompetensi (TUK), dan persepsi responden terhadap Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten (GNIK), didapatkan sintesa sebagai berikut: 

Tabel 4. 15  

Sintesa dari 4 (empat) variabel 

No Keterangan Penjelasan 

1 Persepsi 

responden 

mengenai 

sertifikasi 

kompetensi 

a. Responden telah mengetahui dan memahami apa 

yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi dan 

responden mengetahui informasi tersebut dari media 

sosial/internet.  

b. Responden berpandangan bahwa sertifikasi 

kompetensi itu penting dengan alasan  untuk 

mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh karyawan 

dan sebagai bentuk pengakuan terhadap kemampuan 

yang dimiliki oleh karyawan.  

c. Responden menyarankan jika perusahaan 

menggunakan kriteria sertifikasi kompetensi dengan 

alasan untuk meningkatkan kompetensi yang 
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dimiliki oleh karyawan.  

d. Responden menegaskan bahwa ditempat responden 

bekerja tidak mensyaratkan sertifikasi kompetensi.  

e. Responden berpendapat bahwa hanya beberapa 

pekerjaan saja yang membutuhkan sertifikasi 

kompetensi dengan alasan sertifikasi kompetensi 

dikhususkan pada pekerjaan yang membutuhkan 

keahlian khusus.  

f. Responden tertarik untuk mengikuti sertifikasi 

kompetensi dengan alasan  mengikuti sertifikasi 

kompetensi dapat meningkatkan 

kemampuan/kompetensi yang dimilik oleh 

responden. 

2 Persepsi 

responden 

mengenai 

lembaga 

sertifikasi profesi 

(LSP) 

Responden telah mengetahui apa itu LSP dan  

responden mengetahui  informasi tersebut dari media 

sosial dan media masa. 

3 Persepsi respoden 

mengenai Tempat 

Uji Kompetensi 

(TUK) 

Responden belum mengetahui Tempat Uji Kompetensi 

(TUK) di kota Semarang. Responden yang mengetahui 

mendapatkan informasi tersebut dari media sosial dan 

media masa 

4 Persepsi 

responden 

mengenai 

Gerakan Nasional 

Indonesia 

Kompeten 

(GNIK) 

Responden belum mengetahui Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten (GNIK). Responden yang 

mengetahui mendapatkan informasi tersebut dari media 

masa. Responden  juga akan mengikuti uji sertifikasi 

kompetensi. 

 


