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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab analisis dan pembahasan ini peneliti akan memaparkan 

fokus dari penelitian ini yaitu persepsi karyawan PT. Marimas Putera 

Kencana Semarang mengenai sertifikasi kompetensi, persepsi mengenai 

Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) yang mengeluarkan sertifikasi 

kompetensi, persepsi mengenai TUK (Tempat Uji Kompetensi) di Semarang 

dan persepsi mengenai GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten). Pada 

bab ini akan dibagi menjadi empat bagian agar hasil penelitian lebih 

sistematis dan terarah yaitu sebagai berikut: 

a) Gambaran umum perusahaan 

b) Gambaran umum responden 

c) Analisis data 

d) Hasil sintesa 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Marimas Putera Kencana merupakan sebuah perusahaan 

manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan juga 

minuman (Food and Beverage) dengan produk utama mereka adalah 

minuman serbuk. Kantor pusat dari PT. Marimas Putera Kencana 

berada di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Kota Semarang, Jawa 

Tengah, Indonesia. Pada awalnya PT. Marimas Putera Kencana 

merupakan perusahaan home industri yang pada awalnnya dikelola 

dengan menggunakan sistem manajemen keluarga dan sampai saat ini 

PT. Marimas Putera Kencana telah berkembang menjadi perusahaan 

yang berskala nasional dengan pendistribusian produknya meliputi 

hingga seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri. Salah satu produk 

utama dari PT. Marimas Putera Kencana adalah minuman berupa 

serbuk dengan berbagai varian  rasa buah-buahan tropis dengan merek 
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MARIMAS, merek MARIMAS merupakan produk dengan varian rasa 

terbanyak di Indonesia. 

Gambar 4.1 Kantor PT. Marimas Putera Kencana Semarang 

 

MARIMAS melakukan produksi pertamanya pada bulan 

Oktober 1995 tepatnya di Semarang dengan varian  rasa Jeruk Jegar 

hingga sekarang ini telah dikembangkan hingga menjadi 24 varian rasa. 

Produk lainnya juga yaitu minuman berupa susu dengan mereknya 

yaitu Milkimas Es Puter dan tersedia dengan 8 varian rasa, minuman 

berupa teh serbuk dengan mereknya yaitu Teh Arum dan juga Marimas 

Adem dengan memiliki 4 varian rasa yang berbeda, produk berupa ice 

stick dengan mereknya yaitu Marimas Es Lilin, dan juga Indosedap 

Susu Jahe, produk minuman berupa serbuk buah premium dengan 

100% gula asli dengan mereknya yaitu Marimas Fruitz dan juga produk 

berupa kopi 3 in 1 dengan mereknya yaitu Koko Beluk Icepresso. Pada 

upaya peningkatan dan juga pengendalian dalam konsistensi mutu oleh 

PT. Marimas Putera Kencana yang mana telah menerapkan sebuah 

sistem yaitu Quality Managament System dengan ISO 9001:2000 dan 

juga telah disertifikasi oleh sebuah Badan Sertifikasi yang berasal dari 

Australia dan pada saat ini juga sedang dalam tahap penerapan sistem 

ISO 22000. (www.marimas.com) 
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Sumber: PT. Marimas Putera Kencana, 2018 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Marimas Putera Kencana 

Direktur 

Wakil Direktur 

Fungsi Koord. 

Operasional 

SARPRAS 

Fungsi Sarpras 

Fungsi P. Lingkungan 

Fungsi IT 

Departemen Keuangan & 

Akuntansi 

Departemen Pembelian 

Fungsi Koord. 

Operasional 

Keuangan 

Departemen Legal 

Departemen HRD & Training 

Departemen Umum 

Fungsi Koord. 

Operasional HR & 

GA 

Departemen QS 

Departemen Teknik 

Departemen RP 

Departemen QC 

Departemen Produksi 

Departemen PPIC 

Fungsi Koord. 

Operasional 

Produksi 

Departemen R&D 

Departemen Pemasaran 

Departemen Promosi 

Fungsi Koord. 

Operasional 

Penjualan & 

Pemasaran 

Departemen PPD 
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4.2. Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini yaitu karyawan PT. Marimas 

Putera Kencana Semarang. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu 

sebanyak 30 responden dengan background responden berdasarkan 

jenis kelamin, umur, pendidikan, lama bekerja, dan profesi. Pada 

gambaran umum responden akan disajikan ke dalam bentuk tabel yang 

sudah di crosstab, pertama-tama akan dilakukan crosstab pada jenis 

kelamin dan umur seperti di bawah ini: 

 

4.2.1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur 

Gambaran umum responden yang pertama yaitu responden 

berdasarkan jenis kelamin dan umur. Berikut merupakan tabelnya: 

Tabel 4.1 Responden berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur 

Jenis 

Kelamin 

Umur (Tahun) Jumlah 

22-32 33-43 44-54 f(%) 

Laki-Laki 6(20) 8(27) 5(17) 19(63) 

Perempuan 4(13) 2(6) 5(17) 11(37) 

Jumlah 10(33) 10(33) 10(34) 30(100) 

Sumber: Data primer, Februari 2019 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dalam penelitian ini menggunakan 

responden sebanyak 30 sampel dan diketahui banyak responden laki-

laki yaitu sebanyak 63% dibandingkan dengan responden perempuan 

sebesar 37%. 

 

4.2.2. Responden Berdasarkan Profesi dan Pendidikan 

Gambaran umum responden selanjutnya akan dilakukan 

crosstab pada profesi dan pendidikan seperti di bawah ini: 
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Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Profesi dan Pendidikan 

Profesi 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

SMP 
SMA/ 

SLTA/SMK 
D3 S1 f(%) 

Accounting - - - 2(7) 2(7) 

IT - - 1(3) 6(20) 7(23) 

R&D - - - 1(3) 1(3) 

HRD - 1(3) 1(3) - 2(7) 

PPD - - 1(3) 3(10) 4(13) 

Audit - - - 5(17) 5(17) 

Teknik 1(3) 3(10) - 2(7) 6(20) 

UP2 - - 2(7) 1(3) 3(10) 

Jumlah 1(3) 4(13) 5(16) 20(68) 30(100) 

Sumber: Data primer, Februari 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa dari sampel sebanyak 30 

karyawan diketahui dalam penelitian ini lebih banyak responden 

dengan profesi sebagai IT sebanyak 7 responden di posisi kedua yaitu 

profesi teknik sebanyak 6 responden. Pendidikan responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh lulusan S1 yaitu sebanyak 20 responden. 

 

4.2.3. Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Umur 

Gambaran umum responden selanjutnya akan dilakukan 

crosstab pada lama bekerja dan usia yang akan disajikan dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Umur 

Lama 

Bekerja 

(Tahun) 

Umur (Tahun) Jumlah 

22-33 34-45  46-57 f(%) 

 1-10 11(37) 4(13) - 15(50) 

 11-20 - 8(27) 1(3) 9(30) 

 21-25 - 2(7) 4(13) 6(20) 

Jumlah 11(37) 14(47) 5(16) 30(100) 

Sumber: Data primer, Februari 2019 
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Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa dari sampel sebanyak 30 

karyawan diketahui dalam penelitian ini di dominasi oleh responden 

yang lama bekerjanya 1-10 tahun sebanyak 15 responden dengan 

didominasi oleh usia rata-rata 34-45 tahun sebanyak 14 responden. 

 

4.2.4. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Profesi 

Gambaran umum responden selanjutnya akan dilakukan 

crosstab pada jenis kelamin dan profesi yang akan disajikan dalam tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Profesi 

Profesi 
Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan f(%) 

Accounting 1(3) 1(3) 2(7) 

IT 4(13) 3(10) 7(23) 

Research and Development 

(R&D) 
- 1(3) 1(3) 

HRD 1(3) 1(3) 2(7) 

Product and Packaging 

Development 
1(3) 3(10) 4(13) 

Audit 5(17) - 5(17) 

Teknik 5(17) 1(3) 6(20) 

Unit Pengolahan 2 2(7) 1(3) 3(10) 

Jumlah 19(65) 11(35) 30(100) 

Sumber: Data primer, Februari 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa dari sampel sebanyak 30 

responden diketahui dalam penelitian ini lebih banyak responden laki-

laki sebanyak 19 responden dibanding dengan responden perempuan 

yang hanya berjumlah 11 responden, dengan jumlah masing-masing 

profesi yaitu accounting; 2 responden, IT; 7 responden, R&D; 1 

responden, HRD; 2 responden, PPD; 4 responden, audit; 5 responden, 

teknik; 6 responden, dan UP2; 3 responden. 
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4.3. Analisis Data 

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Alat analisis data pada 

metode deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk mendapatkan 

pandangan/persepsi mengenai 4 variabel yang akan dibahas yaitu 

sebagai berikut: 

a. Persepsi responden mengenai sertifikasi kompetensi 

b. Persepsi responden mengenai lembaga-lembaga terkait sertifikasi 

kompetensi 

c. Persepsi responden mengenai tempat uji kompetensi. 

d. Persepsi responden mengenai GNIK (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) 

4.3.1. Persepsi Responden Mengenai Sertifikasi Kompetensi 

Dalam variabel ini akan membahas beberapa indikator mengenai 

sertifikasi kompetensi yaitu pemahaman responden mengenai sertifikasi 

kompetensi beserta sumber informasi yang didapat, pendapat dari 

pemahaman responden mengenai sertifikasi kompetensi, pendapat responden 

terkait pentingnya sertifikasi kompetensi, saran responden pada perusahaan 

terkait sertifikasi kompetensi, persepsi responden tentang kondisi perusahaan 

terkait sertifikasi kompetensi, persepsi responden mengenai pekerjaan yang 

harus diuji kompetensinya, serta ketertarikan responden untuk mengikuti 

sertifikasi kompetensi. 

 

4.3.1.1. Persepsi Responden Serta Sumber Informasi Mengenai 

Sertifikasi Kompetensi 

Pemahaman responden serta sumber informasi yang didapat oleh 

responden mengenai sertifikasi kompetensi yang terdapat dalam tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.5 Persepsi Responden Serta Sumber Informasi 

Mengenai Sertifikasi Kompetensi 

Pertanyaan Jawaban f % Sumber Informasi f % 

Apakah 

Anda 

mengetahui 

sertifikasi 

kompetensi? 

Bila Anda 

mengetahui, 

darimana 

Anda 

memperoleh 

informasi 

mengenai 

sertifikasi 

kompetensi  

Mengetahui 19 63 

a) Universitas (dosen) 2 7 

b) Medsos/Internet 

(Google, Facebook, 

Twitter) 

9 30 

c) Perusahaan tempat 

bekerja (HRD) 
4 13 

d) Media Massa 

(koran) 
3 10 

e) Lembaga/LSP 1 3 

Tidak 

Mengetahui 
11 37 Tidak Dijawab 11 37 

Jumlah 30 100 Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 

 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa dari 30 responden sebanyak 

63% responden mengetahui mengenai sertifikasi kompetensi dengan sumber 

informasi yang didapat melalui media sosial/internet seperti Google, 

Facebook, dan juga Twitter sebanyak 30%. Hal ini menunjukkan bahwa 

media sosial/internet seperti Google, Facebook, dan juga Twitter berperan 

penting dalam membantu responden mendapatkan informasi-informasi 

mengenai sertifikasi kompetensi. Selain itu berdasarkan hasil wawancara 

dalam lampiran 4 yang peneliti lakukan terhadap 6 informan yang berasal dari 

profesi HRD, Unit Pengolahan 2, accounting, dan Product and Packaging 

Development diketahui bahwa ke enam informan tersebut juga mengetahui 

mengenai sertifikasi kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa memang benar 

sebagian besar responden mengetahui mengenai sertifikasi kompetensi. 

4.3.1.2. Pendapat dari persepsi Responden Mengenai Sertifikasi 

Kompetensi 

Pendapat dari pemahaman responden mengenai sertifikasi 

kompetensi yang terdapat dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.6 Pendapat dari persepsi Responden Mengenai Sertifikasi 

Kompetensi 

Pertanyaan Alasan f % 

Apa yang 

Anda 

ketahui 

tentang 

Sertifikasi 

Kompetensi? 

a) Kemampuan/kompetensi 

kerja 
3 10 

b) Pengakuan/pemberian 

sertifikat 
11 36 

c) Pelatihan kompetensi 5 17 

Tidak Dijawab 11 37 

Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa apa yang responden ketahui 

tentang sertifikasi kompetensi, sebanyak 36% responden mengetahui 

sertifikasi kompetensi sebagai sebuah pengakuan/pemberian sertifikat. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa responden banyak yang 

sudah mengetahui fungsi dari sertifikasi kompetensi sebagai sarana 

mendapatkan sertifikasi. Berdasarkan dengan hasil wawancara dalam 

lampiran 4 yang peneliti lakukan terhadap 6 informan yang berasal dari 

profesi HRD, Unit Pengolahan 2, accounting, dan Product and Packaging 

Development diketahui bahwa 3 informan juga menjawab bahwa sertifikasi 

kompetensi itu merupakan pengakuan atau pemberian sertifikat kepada 

seseorang atas kemampuan yang dimiliki, sementara 2 informan lainnya 

menjawab sertifikasi kompetensi sebagai kemampuan/kompetensi kerja, dan 

1 informan menjawab sertifikasi kompetensi sebagai wadah pelatihan 

kompetensi. 

Hasil terbanyak di atas yakni pada poin (b)pengakuan/pemberian 

sertifikat memiliki kesamaan dengan teori yakni dalam BNSP (2017) bahwa 

sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang 

dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang 

mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional maupun 

internasional, dengan memiliki sertifikat kompetensi suatu bidang pekerjaan 

maka seseorang akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi 

yang dikuasainya berupa sertifikat kompetensi kerja. Hal ini menunjukkan 
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bahwa pengetahuan yang responden dapatkan mengenai sertifikasi 

kompetensi sebagai sebuah pengakuan/pemberian sertifikat memiliki 

kesamaan dengan teori terkait sertifiksi kompetensi. 

 

4.3.1.3. Persepsi Responden Terkait Pentingnya Sertifikasi Kompetensi 

Pendapat responden terkait pentingnya sertifikasi kompetensi yang 

terdapat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7 Persepsi Responden Terkait Pentingnya Sertifikasi 

Kompetensi 

Pertanyaan Jawaban f % Alasan f % 

Menurut Anda 

apakah 

sertifikasi 

kompetensi 

penting untuk 

dimiliki oleh 

karyawan? 

Penting 28 93 

a) Standarisasi 9 30 

b) Pengembangan 

SDM 
2 7 

c) Mengetahui tingkat 

kompetensi 
7 23 

d) Meningkatkan 

kompetensi 
4 14 

e) Lebih percaya diri 4 13 

f) Daya saing SDM 2 7 

Tidak 

Penting 
2 7 

a) Khusus pekerjaan 

yang memerlukan 

sertifikasi 

1 3 

b) Hanya untuk 

perusahaan 

pembanding 

1 3 

Jumlah 30 100 Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa apakah sertifikasi kompetensi 

penting untuk dimiliki oleh individu karyawan, sebanyak 93% responden 

menjawab sertifikasi kompetensi penting untuk karyawan dengan alasan 

responden bahwa dengan adanya sertifikasi kompetensi dapat menjadi 

standarisasi karyawan dalam menentukan pekerjaan atau profesi yang sesuai 

dengan kemampuan masing-masing karyawan. Berdasarkan dengan hasil 

wawancara dalam lampiran 4 yang peneliti lakukan terhadap 6 informan yang 

berasal dari profesi HRD, Unit Pengolahan 2, accounting, dan Product and 

Packaging Development diketahui bahwa ada 2 informan yang menganggap 

sertifikasi kompetensi dapat menjadi sebuah standarisasi, kemudian 2 
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informan lainnya menganggap bahwa sertifikasi kompetensi dapat menjadi  

pemicu seseorang agar lebih percaya diri, dan 2 informan terakhir 

menganggap bahwa sertifikasi kompetensi dapat meningkatkan kompetensi 

seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sertifikasi kompetensi dapat 

menjadi sebuah acuan untuk menstandarisasi pekerjaan karyawan sesuai 

dengan kompetensi yang dimiliki dan juga dapat meningkatkan kemampuan 

seseorang agar lebih mendalami kemampuan yang dimiliki dan juga karena 

dengan sertifikasi kompetensi tersebut karyawan dapat mengetahui tingkatan 

kemampuan yang mereka miliki dan juga dapat mengetahui sikap, 

pengetahuan, ketrampilan atau keahlian dan penerapannya dalam pekerjaan 

secara efektif dan efisien sesuai dengan standar pekerjaan. 

Sesuai dengan teorinya, menurut LSP Tariner Indonesia (2018) 

sertifikasi kompetensi penting dalam membantu tenaga kerja dalam promosi 

pada profesinya di perusahaan, membantu tenaga kerja dalam perencanaan 

karirnya, membantu tenaga profesi untuk meyakinkan kepada organisasi atau 

perusahaan bahwa dia kompeten dalam pekerjaannya, membantu tenaga 

profesi untuk memenuhi dari persyaratan regulasi, membantu memastikan 

dan juga memelihara sebuah kompetensi untuk dapat meningkatkan 

kepercayaan diri dari tenaga profesi, dan membantu seorang tenaga profesi di 

dalam mengukur sebuah tingkat pencapaian kompetensi di dalam sebuah 

proses belajar di suatu lembaga formal ataupun secara mandiri. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden mengetahui betul mengenai pentingnya 

sertifikasi kompetensi di dalam profesi mereka. 

 

4.3.1.4. Persepsi Responden Terkait Alasan Menyarankan Kepada 

Perusahaan Mengenai Sertifikasi Kompetensi 

Saran responden pada perusahaan terkait sertifikasi kompetensi yang 

terdapat dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.8 Persepsi Responden Terkait Alasan Menyarankan Kepada 

Perusahaan Mengenai Sertifikasi Kompetensi 

Pertanyaan Jawaban f % Alasan f % 

Apakah Anda 

akan 

menyarankan 

pada 

perusahaan 

terkait 

sertifikasi 

kompetensi? 

 

Menyarankan 27 90 

a) Memudahkan 

adaptasi karyawan 
8 27 

b) Mempersiapkan 

SDM 
6 20 

c) Mengukur 

kemampuan 
2 7 

d) Meningkatkan 

kemampuan 

karyawan 

9 30 

e) Mengikuti aturan 1 3 

f) Efektif dan 

efisiensi kerja 
1 3 

Tidak 

Menyarankan 
3 10 

a) Khusus pekerjaan 

yang memerlukan 

sertifikasi 

1 3 

b) Tidak dijawab 2 7 

Jumlah 30 100 Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa sebanyak 90% responden 

menyarankan kepada perusahaan terkait sertifikasi kompetensi dengan alasan 

responden sebanyak 30% yaitu dengan sertifikasi kompetensi dapat 

meningkatkan kemampuan karyawan lalu disusul dengan alasan dapat 

memudahkan karyawan untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan 

dengan persentase sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

menyadari akan petingnya sertifikasi dalam perusahaan untuk meningkatkan 

kemampuan. Berdasarkan dengan hasil wawancara dalam lampiran 4 yang 

peneliti lakukan terhadap 6 informan yang berasal dari profesi HRD, Unit 

Pengolahan 2, accounting, dan Product and Packaging Development 

diketahui bahwa keenam informan akan menyarankan kepada perusahaan 

terkait sertifikasi kompetensi dengan alasan dapat memudahkan karyawan 

untuk beradaptasi terhadap pekerjaannya. 
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4.3.1.5. Persepsi Responden Tentang Kondisi Perusahaan Terkait 

Sertifikasi Kompetensi 

Persepsi responden tentang kondisi perusahaan terkait sertifikasi 

kompetensi yang terdapat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.9 Persepsi Responden Tentang Kondisi Perusahaan Terkait 

Sertifikasi Kompetensi 

Pertanyaan Jawaban f % 

Apakah perusahaan 

tempat Anda bekerja 

mensyaratkan Sertifikasi 

Kompetensi sebagai 

penentu kompetensi 

karyawan? 

Mensyaratkan 7 23 

Tidak 

Mensyaratkan 
10 34 

Tidak Tahu 13 43 

Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 

 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa dari 30 responden, sebanyak 

43% responden yang berasal dari profesi IT, audit, teknik, R&D, dan PPD, 

tidak mengetahui apakah perusahaan tempat mereka bekerja mensyaratkan 

sertifikasi kompetensi atau tidak, sebanyak 34% responden yang berasal dari 

profesi PPD, teknik, UP2, dan IT, menjawab bahwa PT. Marimas Putera 

Kencana tidak mensyaratkan sertifikasi kompetensi kepada karyawan, dan 

sebanyak 23% responden yang berasal dari profesi HRD, UP2, teknik, audit, 

dan accounting, menjawab PT. Marimas Putera Kencana mensyaratkan 

sertifikasi kompetensi kepada karyawan. Selain itu, berdasarkan hasil 

wawancara dalam lampiran 4 yang peneliti lakukan terhadap 6 informan yang 

berasal dari profesi HRD, Unit Pengolahan 2, accounting, dan Product and 

Packaging Development diketahui bahwa 3 informan yang berasal dari 

profesi PPD, dan HRD, menjawab bahwa perusahaan tidak mensyaratkan 

sertifikasi kompetensi sedangkan 3 informan sisanya yang berasal dari profesi 



40 
 

 
 

HRD, accounting, dan UP2, menjawab bahwa perusahaan mensyaratkan 

sertifikasi kompetensi. Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan PT. Marimas Putera Kencana tidak mensyaratkan 

sertifikasi kompetensi kepada karyawannya, karena sertifikasi kompetensi 

tersebut hanya ditujukan untuk profesi tertentu saja. 

4.3.1.6. Persepsi Responden Mengenai Pekerjaan yang Harus Diuji 

Kompetensinya 

Persepsi responden mengenai pekerjaan yang harus diuji 

kompetensinya yang terdapat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 Persepsi Responden Mengenai Pekerjaan yang Harus Diuji 

Kompetensinya 

Pertanyaan Jawaban Alasan 

Pekerjaan yang 

Harus Diuji 

Kompetensi-nya 

f % 

Menurut Anda 

apakah semua 

pekerjaan harus 

diuji 

kompetensinya?  

YA 

a) Semua 

pekerjaan 
- 17 57 

b) Hanya 

beberapa 

pekerjaan 

Quality Control, 

Helper, 

accounting, audit, 

ahli kalibrasi, 

laboratorium, 

operator Forklift 

dan Boiler, HRD. 

12 40 

TIDAK 
c) Tidak 

memberikan 

alasan 

- 1 3 

Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 

 

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa dari 30 responden sebanyak 

57% responden menjawab yang perlu diuji kompetensinya yaitu semua 

pekerjaan, dan sebanyak 40% responden menjawab hanya beberapa 

pekerjaan/profesi yang harus diuji kompetensinya seperti Quality Control, 

Helper, accounting, audit, ahli kalibrasi, laboratorium, HRD, operator 

forklift, dan juga operator boiler. Berdasarkan dengan hasil wawancara dalam 

lampiran 4 yang peneliti lakukan terhadap 6 informan yang berasal dari 



41 
 

 
 

profesi HRD, Unit Pengolahan 2, accounting, dan Product and Packaging 

Development diketahui bahwa 3 informan menganggap semua pekerjaan 

perlu dilakukan uji kompetensi dan 3 informan sisanya menganggap hanya 

beberapa pekerjaan saja yang perlu dilakukan uji kompetensinya. 

Berdasarkan hasil di atas, responden mengangap bahwa semua pekerjaan 

perlu dilakukan uji kompetensi. Peneliti juga melakukan wawancara kepada 

HRD untuk mengkonfirmasi mengenai profesi mana saja yang memerlukan 

sertifikasi di PT. Marimas Putera Kencana, dari hasil wawancara diketahui 

bahwa profesi yang memerlukan sertifikasi yaitu teknik, IT, PPD, Quality 

Control, Helper, accounting, audit, ahli kalibrasi, laborat, operator Forklift 

dan Boiler, HRD. Hal ini menunjukkan bahwa dari pengetahuan responden 

mengenai profesi apa saja di perusahaan tempat mereka bekerja yang 

memerlukan sertifikasi sama dengan apa yang pengetahuan dari HRD. 

 

4.3.1.7. Persepsi Responden Terkait Ketertarikan Untuk Mengikuti 

Sertifikasi Kompetensi 

Ketertarikan responden untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang 

terdapat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.11 Persepsi Responden Terkait Ketertarikan Untuk Mengikuti 

Sertifikasi Kompetensi 

Pertanyaan Jawaban f % Alasan f % 

Apakah Anda 

tertarik 

mengikuti 

sertifikasi 

kompetensi? 

Tertarik 25 83 

a) Menambah 

pengetahuan & 

ketrampilan 

10 34 

b) Mengetahui tingkat 

kemampuan 
15 50 

Tidak 

Tertarik 
5 17 

a) Profesinya tidak 

memerlukan 

sertifikasi 

kompetensi 

1 3 

b) Sudah tua 1 3 

c) Tidak dijawab 3 10 

Jumlah 30 100 Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 
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Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa sebanyak 83% responden 

tertarik untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dengan alasan yaitu dengan 

mengikuti sertifikasi kompetensi karyawan dapat mengetahui tingkat 

kemampuan yang dimiliki dengan persentase sebesar 50%. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden memiliki kemauan untuk mengikuti 

sertifikasi kompetensi guna untuk meningkatkan dan juga mengetahui 

seberapa besar kemampuan/kompetensi yang dimiliki, sebanyak 3% 

responden yang berasal dari profesi IT menjawab tidak tertarik mengikuti 

sertifikasi kompetensi dengan alasan bahwa profesinya tidak memerlukan 

sertifikasi kompetensi dan sebanyak 3% responden yang berasal dari profesi 

teknik menjawab tidak tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi dengan 

alasan sudah tua karena diketahui bahwa umur responden tersebut sudah 45 

tahun. Berdasarkan dengan hasil wawancara dalam lampiran 4 yang peneliti 

lakukan terhadap 6 informan yang berasal dari profesi HRD, Unit Pengolahan 

2, accounting, dan Product and Packaging Development diketahui bahwa 

sebagian besar informan tertarik untuk mengikuti sertifikasi kompetensi agar 

dapat menambah pengetahuan dan juga meningkatkan ketrampilan yang 

mereka miliki. 

 

4.3.2. Persepsi Responden Mengenai LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) 

Dalam variabel ini akan membahas mengenai indikator persepsi 

responden terhadap LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) serta sumber 

informasi yang responden dapatkan terkait LSP tersebut. Berikut adalah 

jawaban responden: 
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Tabel 4.12 Persepsi Responden Serta Sumber Informasi Mengenai 

LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang Mengeluarkan Sertifikasi 

Kompetensi 

Pertanyaan Jawaban f % Sumber Informasi f % 

Apakah Anda 

mengetahui 

lembaga (LSP) 

yang 

mengeluarkan 

sertifikasi 

kompetensi? 

 

Mengetahui 11 37 

a) Teman 1 3 

b) Medsos & Media 

massa (Facebook, 

koran) 

9 30 

c) Perusahaan 

tempat bekerja 

(HRD) 

1 3 

Tidak 

Mengetahui 
19 63 Tidak Dijawab 19 64 

Jumlah 30 100 Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa dari 30 responden ada 

sebanyak 37% responden mengetahui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi dan sebanyak 63% responden 

tidak mengetahui LSP yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi. Dilihat dari 

hasil analisis, responden yang mengetahui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) 

yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi sebagian besar mendapatkan 

informasi melalui media sosial dan juga media massa seperti Facebook dan 

juga koran. Secara keseluruhan dilihat dari hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP) yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi. 

Kesimpulan ini juga diperkuat dengan dilakukannya wawancara 

dalam lampiran 4 terhadap 6 informan yang berasal dari profesi HRD, Unit 

Pengolahan 2, accounting, dan Product and Packaging Development dan 

diketahui bahwa sebagian besar informan tidak mengetahui lembaga (LSP) 

yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi sehingga untuk pengetahuan 

mengenai lembaga-lembaga sertifikasi masih kurang.  
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4.3.3. Persepsi Responden Mengenai TUK (Tempat Uji Kompetensi) Di 

Semarang 

Dalam variabel ini akan membahas mengenai indikator persepsi 

responden terhadap TUK (Tempat Uji Kompetensi) di Semarang serta 

sumber informasi yang didapat terkait TUK tersebut. Berikut adalah jawaban 

responden: 

Tabel 4.13 Persepsi Responden Serta Sumber Informasi Mengenai 

TUK (Tempat Uji Kompetensi) di Semarang 

Pertanyaan Jawaban f % Sumber Informasi f % 

Apakah 

Anda 

mengetahui 

Tempat Uji 

Kompetensi 

(TUK) di 

Semarang? 

Mengetahui 9 30 

a) Teman 1 3 

b) Medsos & Media massa 

(Facebook, koran) 
7 30 

c) Perusahaan tempat 

bekerja (HRD) 
1 3 

Tidak 

Mengetahui 
21 70 Tidak Dijawab 21 64 

Jumlah 30 100 Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa dari 30 responden ada 

sebanyak 30% responden mengetahui TUK (Tempat Uji Kompetensi) di 

Semarang dan sebanyak 70% responden tidak mengetahui TUK di Semarang. 

Dilihat dari hasil analisis, responden yang mengetahui TUK (Tempat Uji 

Kompetensi) yang ada di Semarang sebagian besar mendapatkan informasi 

melalui media sosial dan juga media massa seperti Facebook dan juga koran 

dengan persentase 30%. Secara keseluruhan dilihat dari hasil tabel 4.13 dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden masih belum mengetahui TUK 

(Tempat Uji Kompetensi) yang ada di Semarang. 
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Kesimpulan ini juga diperkuat dengan telah dilakukannya wawancara 

dalam lampiran 4 oleh peneliti terhadap 6 informan yang berasal dari profesi 

HRD, Unit Pengolahan 2, accounting, dan Product and Packaging 

Development dan diketahui bahwa sebagian besar informan juga tidak 

mengetahui Tempat Uji Kompetensi di Semarang. 

4.3.4. Persepsi Responden Mengenai GNIK (Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten) Beserta Sumber Informasi yang Didapat 

Dalam variabel ini akan membahas mengenai pemahaman responden 

mengenai GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) serta sumber 

informasi yang responden dapatkan terkait GNIK tersebut dan juga pendapat 

responden mengenai keharusan GNIK (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) dalam perusahaan.  

4.3.4.1. Persepsi Responden Serta Sumber Informasi mengenai GNIK 

(Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) 

Pemahaman responden mengenai GNIK (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) serta sumber informasi yang responden dapatkan terkait GNIK 

tersebut yang terdapat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.14 Persepsi Responden Serta Sumber Informasi mengenai 

GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) 

Pertanyaan Jawaban f % Sumber Informasi f % 

Apakah Anda 

pernah 

mendengar 

istilah GNIK 

(Gerakan 

Nasional 

Indonesia 

Kompeten) 

yang 

dicanangkan 

oleh bapak 

presiden?   

Pernah 16 53 

a) Teman  - - 

b) Medsos/Internet 

(Google, 

Facebook) 

11 37 

c) Perusahaan 

tempat bekerja 

(HRD) 

1 3 

d) Media Massa 

(koran) 
4 13 

Tidak Pernah 14 47 Tidak Dijawab 14 47 

Jumlah 30 100 Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 
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Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa dari 30 responden sebanyak 

53% responden pernah mendengar istilah GNIK dengan sumber informasi 

yang didapat melalui media sosial/internet seperti Google dan juga Facebook 

yaitu sebanyak 37%. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial/internet 

berupa Google dan juga Facebook berperan penting dalam membantu 

responden untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai GNIK 

(Gerakan Nasional Indonesia Kompeten). Sesuai dengan hasil wawancara 

dalam lampiran 4 yang peneliti lakukan terhadap 6 informan yang berasal dari 

profesi HRD, Unit Pengolahan 2, accounting, dan Product and Packaging 

Development diketahui bahwa ke enam informan tersebut mengetahui GNIK 

(Gerakan Nasional Indonesia Kompeten). 

4.3.4.2. Persepsi Responden Terkait Tanggapan Mengenai Keharusan 

GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) dalam 

Perusahaan 

Indikator yang kedua adalah pendapat responden mengenai keharusan 

GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) dalam perusahaan yang 

terdapat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 4.15 Persepsi Responden Terkait Tanggapan Mengenai Keharusan 

GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) dalam Perusahaan 

Pertanyaan Jawaban f % 

Kalau GNIK (Gerakan 

Nasional Indonesia 

Kompeten) menjadi suatu 

keharusan bagi perusahaan 

atau individu terkait posisi 

tertentu, apakah yang akan 

Anda lakukan? 

a) Mengikuti sesuai 

ketentuan dari pemerintah 
12 40 

b) Mengembangkan potensi 6 20 

c) Mencari informasi 4 14 

d) Beradaptasi dengan kondisi 

terkait program GNIK 
1 3 

e) Tidak Dijawab 7 23 

Jumlah 30 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 (Lampiran 3) 
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Berdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa sebanyak 40% responden 

memilih mengikuti sesuai dengan ketentuan yang ada terkait keharusan 

GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) dalam perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa karyawan mau mengikuti program GNIK (Gerakan 

Nasional Indonesia Kompeten) yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Berdasarkan dengan hasil wawancara dalam lampiran 4 yang peneliti lakukan 

terhadap 6 informan yang berasal dari profesi HRD, Unit Pengolahan 2, 

accounting, dan Product and Packaging Development diketahui bahwa 

setengah dari 6 informan yaitu 3 informan juga menjawab mengikuti sesuai 

aturan terkait keharusan GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) 

dalam perusahaan, sedangkan 3 sisanya menjawab untuk mengembangkan 

potensi dan juga akan mencari informasi terkait GNIK (Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten) tersebut.  

Sesuai dengan fungsinya bahwa GNIK (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) juga sangat penting bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas 

kinerjanya dan dengan adanya GNIK (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten) akan mempermudah bagi karyawan untuk mendapatkan 

sertifikasi kompetensi karena GNIK (Gerakan Nasional Indonesia Kompeten) 

itu sendiri berkolaborasi dengan Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) 

Kemnaker RI untuk membuka kesempatan program pemagangan nasional 

bagi pencari kerja agar dapat berkompetisi dan mendapatkan pengakuan 

melalui sertifikasi kompetensi.(Tribun Jateng 2019) 

4.4. Hasil Sintesa 

Berdasarkan hasil yang telah didapat pada analisis tabel-tabel yang 

ada di atas, hasil sintesa berdasarkan 4 (empat) variabel yaitu persepsi 

responden mengenai sertifikasi kompetensi, persepsi responden mengenai 

lembaga-lembaga terkait sertifikasi kompetensi, persepsi responden 

mengenai tempat uji kompetensi, dan persepsi responden mengenai GNIK 

(Gerakan Nasional Indonesia Kompeten). Kesimpulan tersebut dapat dilihat 

melalui tabel 4.16 yang ada di bawah ini: 
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Tabel 4.16 Hasil Sintesa dari 4 (empat) Variabel 

NO. KETERANGAN KESIMPULAN 

1 

Persepsi 

responden 

mengenai 

sertifikasi 

kompetensi 

Berdasarkan hasil dari 7 (tujuh) indikator pada 

variabel persepsi responden mengenai 

sertifikasi kompetensi, diketahui bahwa: 

• Sebanyak 63% karyawan PT. Marimas 

Putera Kencana mengetahui mengenai 

sertifikasi kompetensi. 

• Sebanyak 93% karyawan menganggap bahwa 

sertifikasi kompetensi sangat penting untuk 

dimiliki setiap individu karyawan. 

• Sebanyak 83% karyawan PT. Marimas 

Putera Kencana tertarik untuk mengikuti 

sertifikasi kompetensi. 

• Sebanyak 40% karyawan PT. Marimas 

Putera Kencana menjawab bahwa perusahaan 

tidak mensyaratkan sertifikasi kompetensi 

pada seluruh karyawannya, hanya beberapa 

pekerjaan/profesi saja yang memerlukan 

sertifikasi kompetensi seperti Accounting, IT, 

R&D, HRD, Product and Packaging 

Development, Audit, Teknik, Unit Pengolahan 

2, Helper, Bagian Laboratorium, Ahli 

Kalibrasi, Quality Control, Operator Forklitf 

dan Operator Boiler. 

• Sebanyak 57% karyawan PT. Marimas 

Putera Kencana menganggap bahwa semua 

pekerjaan harus diuji kompetensinya agar 

dapat mengetahui kompetensi yang dimiliki 

setiap individu karyawan dibidangnya 

masing-masing. 

 

2 

Persepsi 

responden 

mengenai LSP 

(Lembaga 

Sertifikasi 

Profesi) 

Berdasarkan hasil dari variabel persepsi 

responden mengenai LSP (Lembaga Sertifikasi 

Profesi) diketahui bahwa sebanyak 63% 

karyawan PT. Marimas Putera Kencana tidak 

mengetahui mengenai LSP (Lembaga 

Sertifikasi Profesi) karena karyawan kurang 

mendapatkan informasi terkait LSP tersebut. 
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NO. KETERANGAN KESIMPULAN 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan 

3 

Persepsi 

responden 

mengenai TUK 

(Tempat Uji 

Kompetensi) Di 

Semarang 

Berdasarkan hasil dari variabel persepsi 

responden mengenai TUK (Tempat Uji 

Kompetensi) yang ada di Semarang, diketahui 

bahwa sebanyak 70% karyawan PT. Marimas 

Putera Kencana tidak mengetahui mengenai 

TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang ada di 

Semarang karena karyawan kurang 

mendapatkan informasi terkait TUK tersebut 

baik dari perusahaan maupun luar perusahaan. 

 

4 

Persepsi 

responden 

mengenai GNIK 

(Gerakan 

Nasional 

Indonesia 

Kompeten) 

beserta sumber 

informasi yang 

didapat 

Berdasarkan hasil dari 2 (dua) indikator pada 

variabel persepsi responden mengenai GNIK 

(Gerakan Nasional Indonesia Kompeten), 

diketahui bahwa: 

• Sebanyak 53% karyawan PT. Marimas 

Putera Kencana pernah mendengar istilah 

GNIK (Gerakan Nasional Indonesia 

Kompeten). 

• Sebesar 40% karyawan ingin 

mengikuti/memenuhi aturan yang ada di 

perusahaan tempat mereka bekerja terkait 

GNIK bila GNIK tersebut menjadi suatu 

keharusan dan berusaha untuk mendapatkan 

sertifikasi guna meningkatkan kinerja 

karyawan. 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 
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