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 Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ditambah dengan tingginya 

intensitas aktivitas di wilayah Jakarta menyebabkan tempat parkir menjadi 

kebutuhan yang penting bagi pemilik kendaraan bermotor, serta membuka 

peluang yang besar bagi berkembangnya bisnis parkir. Tempat parkir merupakan 

pintu gerbang pertama bagi kendaraan pengunjung yang ingin memasuki suatu 

kawasan property. Karyawan pelaksana lapangan parkir memiliki tugas di bidang 

pelayanan dan pengaturan lalu lintas yang berinteraksi dengan pengunjung. Oleh 

karena itu, kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir menjadi perhatian utama. 

 Penurunan kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir PT Sumber Aneka 

Sempana kerap terjadi, yang tercermin dari penurunan kedisiplinan, penurunan 

kelancaran pelayanan dan kelambanan pelaksanaan tugas. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir adalah pelatihan, 

komitmen organisasi, dan kompensasi. Dengan demikian, aspek-aspek 

permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan (1) bagaimana persepsi 

karyawan terhadap pelatihan, komitmen organisasi, kompensasi, dan kinerja, (2) 

bagaimana pengaruh pelatihan terhadap komitmen organisasi karyawan, (3) 

bagaimana pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi karyawan, (4) 

bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, (5) bagaimana 

pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan, (6) bagaimana 

pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, dan (7) upaya apa saja yang 

dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan terkait dengan 

pelatihan, komitmen organisasi dan kompensasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis persepsi karyawan 

terhadap pelatihan, komitmen organisasi, kompensasi, dan kinerja, (2) 

menganalisis pengaruh pelatihan terhadap komitmen organisasi karyawan, (3) 

menganalisis pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi karyawan, (4) 

menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, (5) menganalisis 

pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan, (6) menganalisis 

pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, dan (7) merumuskan upaya-

upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan terkait dengan pelatihan, komitmen organisasi, dan kompensasi. 

Penelitian dilakukan di lokasi perparkiran PT Sumber Aneka Sempana di 

Kompleks THR Lokasari dengan memfokuskan pada pengaruh pelatihan, 

komitmen organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan pelaksana 

lapangan parkir. 

Penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai dengan November 2011 di 

Kantor Pusat PT Sumber Aneka Sempana di Kompleks THR Lokasari, Jakarta 

Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survei. 

Penentuan responden dilakukan dengan metode sensus, yakni mengambil seluruh 

karyawan pelaksana lapangan parkir yang berjumlah 86 orang.  
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Metode pengolahan dan analisis data pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM). Analisis deskriptif dilakukan 

dengan rentang kriteria untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik 

responden dan persepsinya terhadap variabel penelitian. Sementara analisis SEM 

berguna untuk memberikan informasi mengenai pengaruh variabel laten eksogen 

terhadap variabel laten endogen. Masing-masing variabel laten ini disusun oleh 

komponen variabel pembentuknya, yaitu variabel indikator. Variabel laten 

eksogen meliputi pelatihan dan kompensasi, sedangkan variabel laten endogen 

meliputi komitmen organisasi dan kinerja. Hasil analisis tersebut selanjutnya 

digunakan sebagai dasar perumusan upaya peningkatan kinerja karyawan pelaksana 

lapangan parkir bagi perusahaan. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa umumnya responden berjenis kelamin pria 

dan berada pada usia produktif antara 21-30 tahun, artinya karyawan pria berusia 

muda diprioritaskan karena cenderung fleksibel bekerja di lapangan dengan jam kerja 

shift. Mayoritas responden berlatar belakang pendidikan SMA dan lebih dari setengah 

responden belum menikah. Mayoritas responden merupakan karyawan 

PKWT/kontrak dan bekerja kurang dari lima tahun. Hampir setengah dari responden 

menjabat sebagai juru pintu dan juru parkir. 

Hasil analisis deskriptif menggunakan rentang kriteria menunjukkan bahwa 

persepsi responden terhadap pelatihan (4,04), komitmen organisasi (4,01), 

kompensasi (4,07), dan kinerja (4,16) secara umum adalah baik. Hal ini berarti bahwa 

responden menilai bahwa kegiatan pelatihan, peningkatan komitmen, sistem 

kompensasi, dan kinerja karyawan di PT Sumber Aneka Sempana sudah memadai. 

Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa model struktural yang digunakan dalam 

penelitian adalah fit. Seluruh variabel indikator eksogen dan variabel indikator 

endogen memiliki nilai uji-t lebih besar dari 1,96, sehingga variabel-variabel tersebut 

memiliki hubungan yang signifikan dengan masing-masing variabel latennya. 

Demikian pula dengan hasil uji-t variabel laten eksogen terhadap variabel endogen, 

yang menunjukkan bahwa variabel laten eksogen memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap variabel endogen.  

Upaya yang dapat dilakukan pihak manajemen PT Sumber Aneka 

Sempana dalam meningkatan kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir 

berkaitan dengan kualitas kerja (Y11) sebagai indikator dominan dari variabel 

laten kinerja adalah melakukan penilaian kinerja secara terpadu berdasarkan Key 

Performance Indicator (KPI) yang disusun dari deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan. Indikator dominan dalam variabel laten pelatihan adalah 

kemampuan mental (X8). Stres dan frustasi dapat mengganggu kinerja karyawan, 

sehingga pihak manajemen perlu memberikan pelatihan bagi pengembangan 

mental karyawan. Disamping itu, perlu ditanamkan konsep bekerja sebagai 

partner pada setiap karyawan dan menciptakan atmosfer belajar melalui 

pengkayaan pekerjaan dan perluasan pekerjaan.  

Indikator dominan dalam variabel laten kompensasi adalah lingkungan 

kerja (X16). Dengan demikian, pihak manajemen perlu memperhatikan lingkungan 

kerja di perusahaan dengan menitikberatkan pada kelayakan perlengkapan teknologi 

penunjang kerja, kebersihan lingkungan, serta menciptakan hubungan yang harmonis 

antara sesama karyawan maupun dengan atasan. Penerapan sistem kompensasi yang 

adil, wajar dan sesuai dengan harapan melalui evaluasi pekerjaan dan survei upah 

di pasaran, serta memberikan reward bagi karyawan berprestasi juga perlu 

dilakukan untuk membangun perilaku positif karyawan, sehingga komitmen dan 
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kinerjanya semakin meningkat. Sementara pada variabel laten komitmen 

organisasi, indikator yang dominan adalah menjadi bagian dari perusahaan (Y2) dan 

indikator peduli dengan nasib perusahaan (Y3). Upaya yang dapat dilakukan pihak 

manajemen berkaitan dengan peningkatan komitmen organisasi karyawan adalah 

menginternalisasi nilai-nilai perusahaan kepada karyawan dalam setiap apel dan 

memberi kesempatan yang bagi karyawan dalam memberikan pendapat atau masukan 

bagi kepentingan perusahaan  agar karyawan merasa sebagai bagian dari keluarga 

besar perusahaan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) persepsi karyawan pelaksana lapangan 

parkir terhadap pelatihan, komitmen organisasi, kompensasi dan kinerja adalah baik, 

(2) pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi 

karyawan, (3) kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi karyawan, (4) pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, (5) komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan, dan (6) kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu 

penelitian selanjutnya disarankan  (1) mempertimbangkan variabel-variabel lain yang 

berpotensi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan pelaksana lapangan parkir, 

seperti kepemimpinan dan motivasi kerja, (2) melakukan uji pengaruh kinerja 

karyawan pelaksana lapangan parkir dengan membagi karyawan menurut status kerja, 

yaitu karyawan PKWTT/tetap, karyawan PKWT/kontrak dan karyawan Harian 

Lepas, dan (3) menggunakan sampel yang berbeda, yakni karyawan tingkat 

manajerial perusahaan parkir. 

 

Kata Kunci : Karyawan Pelaksana Lapangan Parkir, PT Sumber Aneka Sempana, 

Pelatihan, Komitmen Organisasi, Kompensasi, Kinerja, Survei, Rentang 

Kriteria, Structural Equation Modeling 

 

 

  




