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ABSTRAK

Untuk meningkatkan  kemampuan kompetitif  industri  manufaktur,  saat  ini  banyak perusahaan
menjalankan  program  perbaikan  berkelanjutan(continuous  improvement)yang  diterapkan  pada  proses
operasional dan rangkaian proses agar lebih efisien ,lebih cepat ,lebih produktif ,lebih optimal , lebih
ramping dll,dan salah satu  ujung tombak dari pelaksanaan program perbaikan berkelanjutan (continuous
improvement)  adalah team Kaizen. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh dari empat variabel
bebas SDM ,Company Culture ,Motivasi dan Reward terhadap  kinerja Tim Kaizen di PT Betts Indonesia
,menggunakan data primer dengan menyebar kuisener  kepada 15 Tim Kaizen yang ada di  PT Betts
Indonesia  yang meliputi 52 karyawan yang terlibat aktif dalam aktifitas projek improvement . Hasil dari
penelitian  tersebut  menunjukkan  variabel  SDM,Company  Culture  ,Motivasi  &  Reward memberi
pengaruh terhadap hasil Kinerja Tim Kaizen hal ini mendukung teori-teori yang sudah ada sebelumnya
tetapi hasil analisa juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Tim Kaizen di PT Betts
Indonesia  di tunjukkan oleh variabel  Company Culture dan pengaruh tidak signifikan di tunjukan oleh
variabel SDM, Motivasi dan Reward.

Kata kunci : Kinerja Tim Kaizen ,Sumber Daya Manusia, Company Culture,Motivasi dan Reward.

Pendahuluan 
Untuk  meningkatkan  kemampuan

kompetitif industri manufaktur, saat ini banyak
perusahaan sedang melakukan perbaikan dalam
operasional  dan  rangkaianproses  dari  seluruh
aktifitas di perusahaan disemua sisi dimana agar
lebih efisien, lebih cepat, lebih produktif, lebih
optimal,  lebih  ramping,  lebih  sedikit  waste
dll,dengan  menerapkan  program  continuous
improvement atau  perbaikan  berkelanjutan
dengan  banyak  ragam  metode.  Salah  satu
metode yang di  gunakan adalah berbasis  Lean
Six Sigma /DMAIC sebagai metode melakukan
improvement di  semua  lini  dan  segala  sisi
aktifitas di perusahaan tsb. dengan tujuan untuk
memperbaiki  performance  cost,  quality  dan
delivery  yang  pada  akhirnya  perusahaan
mendapatkan  benefit  berupa  penghematan  dari
hasil – hasil perbaikan tersebut dan menjadikan
perusahaan akan lebih kompetitif  dan menjaga
keberlangsungan perusahaan di masa masa yang
akan  datang,  salah  satu  yang  menjadi  ujung
tombak  dari  pelaksanaan  program  perbaikan
berkelanjutan  (continuous  improvement)

tersebut  adalah  dengan  pembentukan  team
Kaizen di semua area aktifitas di perusahaan.

Program  continus  improvement  di  PT
Betts Indonesia di lakukan secara terstruktur dan
dengan menggunakan pendekatan /metode  Lean
Six  Sigma /DMAIC  ,pelaksanaan  program
perbaikan  berkelanjuatan  tsb  di  harapkan  bisa
memperbaiki performance di seluruh rangkaian
proses  operasional  dan  aktivitas  di  perusahaan
yang  akan   memberikan  dampak  paa
penghematan  dan   mengurangi  biaya  biaya
operasional , biaya material , biaya energi , biaya
labour ,  biaya  penyimpanan,  biaya  transport  ,
biaya /cost of non quality dll.
Untuk  bisa  lebih  kompetitif  perusahaan  harus
mampu dalam mengendalikan  kenaikan  biaya-
biaya / cost dengan tetap menjaga kwalitas dan
lead  time dengan  baik  .Dengan  terjadinya
kenaikan  biaya  biaya  operasional/operasional
cost  yang merupakan variable cost  yang  terdiri
dari biaya material,biaya tenaga manusia , energi
dll  dimana  terjadi  kenaikan  terus  menerus  di
tiap-tiap tahunnya yangdikarenakan oleh faktor
external  inflasi  ,  kenaikan  BBM  ,  kenaikan
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UMK,kenaikan  listrik,kenaikan  harga  material
dll sementara harga jual barang belum tentu bisa
naik sesuai dengan kenaikan dari factor external
tersebut.

Kenaikan  biaya  biaya  operasional
tersebut  kalau  tidak  di  kendalikan  akan
mengurangi  pendapatan  profit  ,  fakta  di
lapangan di PT Betts Indonesia , kenaikan  biaya
biaya operasional  bisa  tidak  sebanding dengan
kenaikan  harga  jual  ,  kondisi  ini  lambat  laun
akan  menggerus  dan  mengurangi   profit
perusahaan ,  apabila tidak ada strategi yang di
lakukan  untuk  mengendalikan  biaya-biaya
operasionaltersebut,  salah satu strategi  yang di
lakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan
cara  melakukan  program  continuous
improvement /program perbaikan berkelanjutan
di semua lini dengan tujuan untuk memperbaiki
key performance indicator perusahaan yaitu agar
lebih efisien , produktivitas lebih tinggi , lebih
ramping  ,  proses  lebih  sederhana  ,  lead  time
lebih  cepat,  stock  lebih  sedikit,lebih
murah,scrap/waste  lebih  kecil  serta  mencari
peluang  –  peluang  penghematan  untuk
mendapatkan cost saving dari hasil improvement
tersebut  sehingga bisa mengcover dan menutupi
besarnya kenaikan biaya biaya produksi yang di
sebabkan oleh factor external tadi dengan tanpa
mengurangi tingkat kwalitas , dan tetap menjaga
safety & health .Kenaikan harga jual produk dari
tahun  ke  tahun  yang  tidak  sejalan  dengan
kenaikan  biaya  operasional,   ini  juga  di
sebabkan harga jual tidak bisa di naikan begitu
saja  sesuai  dengan kenaikan  biaya  operasional
dimana hal ini memperhitungkan juga kenaikkan
harga  jual  dari  competitor karena  jika
perusahaanmenaikkan  harga  jual  lebih  tinggi
dari  harga  competitor maka  akan  mengurangi
kemampuan  kompetitif   dari  perusahaan  yang
akan mempengaruhi juga volume penjualan .

Untuk  bisa  menekan  kenaikan  biaya
operasional adalah dengan menerapkan continus
improvement  di  semua  lini  area  dan  untuk
mendapatkan  penghematan  dari  semua  sisi  .
Semakin  perusahaan  berhasil  melakukan
improvement  process dari  semua  aktifitas
operasional  di  perusahaan  maka  semakin  bisa
memberikan  penghematan  dan  membantu
menurunkan  biaya  operasional.  Keberhasilan
perusahaan  dalam  menjalankan  program
continuous  improvement yang  dilaksanakan

melalui team Kaizen akan memberikan dampak
kepada  penghematan  dan  mengurangi  biaya
operasional,ini  berarti  kinerja dari  team kaizen
menjadi  bagian  yang  menentukan  secara
significant  dalam melakukan program kontinus
improvement.

Perusahaan harus memperhatikan faktor
–  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  team
Kaizen  dan  keberhasilan  dari  team  Kaizen  ,
yaitu  dengan  menyediakan  serta  memfasilitasi
kebutuhan  team  Kaizen  dengan  melengkapi
keperluan resources kemampuan SDM ,struktur
dan metode yang menjadi bagian dari  company
culture  ,system  reward ,  strategi   manajemen
dan   ruang/  media  untuk  memacu  motivasi
karyawan  yang akan menghasilkan kinerja team
Kaizen agar bisa mencapai  performance  sesuai
dengan target yang di tentukan oleh perusahaan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji
pengaruh  kemampuan  sdm,  company  culture,
motivasi  dan  reward  terhadap  kinerja  team
kaizen pada program continuous improvement di
PT BETTS INDONESIA.

Dasar  Pemikiran  Teoritis  dan  Hipotesis
Penelitian
Pengaruh  Sumber  daya  manusia  terhadap
kinerja Tim Kaizen

Dalam  hal  meningkatkan  kemampuan
SDM  dalam  menjalalankan  perbaikan
berkelanjutan (continuous Improvement ) di PT
Betts  Indonesia   membekali  karyawan  yang
tergabung  dalam  Tim  Kaizen  dengan
memberikan  pelatihan  penggunaan  Tool
problem solving dengan basic Lean Six Sigma /
DMAIC atau  secara  sederhana  yang  sering  di
kenal dengan PDCA , peningkatan kemampuan
SDM  ini  bertujuan  untuk  bisa  meningkatkan
kinerja Tim Kaizen dalam mencapai target yang
di tentukan

Sumber  daya  manusia  merupakan  inti
dan penggerak dari seluruh kegiatan pada setiap
perusahaan, karena tanpa adanya manusia suatu
kegiatan  tidak  mungkin  dapat  berjalan.  Setiap
perusahaan pastinya mengharapkan tenaga kerja/
karyawan yang memiliki keahlian, keterampilan
serta diimbangi dengan efisiensi dan efektifitas
kerja.  Peningkatan  kinerja  para  karyawan
tersebut  tidak  saja  menguntungkan  bagi
perusahaan,  tetapi  juga  bagi  karyawan  itu
sendiri.  Oleh  karena  itu  kemampuan  dan
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keterampilan  kerja  karyawan  harus  lebih
ditingkatkan  yaitu  dengan  cara  mengadakan
pengembangan  SDM  sesuai  dengan  tingkat
jabatan yang diperolehnya. pengembangan SDM
bagi  para  karyawan  merupakan suatu  kegiatan
atau  usaha  yang  mempunyai  maksud  agar
karyawan  dapat  memperbaiki  dan  dapat
mengembangkan  pengetahuan,  keterampilan,
keahlian  serta  sikap  karyawan  dalam
melaksanakan  pekerjaannya.  pengembangan
SDM  dilaksanakan  setelah  terjadi  penerimaan
karyawan baru ditempatkan atau karyawan lama
dilatih  kembali.  Dalam  pelaksanaannya
pengembangan  SDM  merupakan  suatu  proses
pendidikan  jangka  pendek  dengan
mempergunakan  prosedur  yang  sistematis  dan
terorganisir  yang  dibuat  untuk  memperbaiki
kinerja karyawan.

Pengaruh  Corporate  culture  /Program
perusahaan terhadap kinerja Tim Kaizen

Budaya continuous improvement di PT
Betts  Indonesia  di  dadasrkan  kepada  program
continuous improvement  dengan mengacu pada
pelaksanaan policy perusahaan yang di dasarkan
kepada apa yang di sebut dengan CI HOUSE ,
yaitu  cara  menjalankan  program  continuous
improvement yang di dukung oleh pilar –pilar :
People skilss , CI  Operating Agenda ,  Lean to
Win , Result .

Budaya  organisasi  dapat  membantu
kinerja  karyawan,  karena  menciptakan  suatu
tingkat motivasi yang luar biasa bagi karyawan
untuk  memberikan  kemampuan  terbaiknya
dalam  memanfaatkan  kesempatan  yang
diberikan  oleh  organisasinya.  Menurut  Barney
dalam  Lado  &  Wilson  1994,  nilai-nilai  yang
dianut  bersama  membuat  karyawan  merasa
nyaman  bekerja,  memiliki  komitmen  dan
kesetiaan  serta  membuat  karyawan  berusaha
lebih  keras,  meningkatkan  kinerja  dan
kepuasaaan  kerja  karyawan  berusaha  lebih
keras, meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja
karyawan  serta  mempertahankan  keunggulan
kompetitif.

Dalam  rangka  mewujudkan  budaya
organisasi  yang cocok diterapkan pada  sebuah
organisasi,  maka  diperlukan  adanya  dukungan
dan  partisipasi  dari  semua  anggota  yang  ada
dalam  lingkup  organisasi  tersebut.  Para
karyawan  membentuk  persepsi  keseluruhan

berdasarkan  karakteristik  budaya  organisasi
yang antara lain meliputi  inovasi,  kemantapan,
kepedulian,  orientasi  hasil,  perilaku pemimpin,
orientasi  tim,  karakteristik  tersebut  terdapat
dalam  sebuah  organisasi  atau  perusahaan
mereka. Persepsi karyawan mengenai kenyataan
terhadap  budaya  organisasinya  menjadi  dasar
karyawan  berperilaku.  Dari  persepsi  tersebut
memunculkan suatu tanggapan berupa dukungan
pada karakrteristik  organisasi  yang selanjutnya
mempengaruhi  kinerja  karyawan  (  Robbins;
1996).

Adanya  keterkaitan  hubungan  antara
budaya korporat dengan kinerja organisasi yang
dapat dijelaskan dalam model diagnosis budaya
organisasi Tiernay bahwa semakin baik kualitas
faktor-faktor  yang  terdapat  dalam  budaya
organisasi makin baik kinerja organisasi tersebut
(Moelyono Djokosantoso, 2003 : 42). Karyawan
yang  sudah  memahami  keseluruhan  nilai-nilai
organisasi  akan  menjadikan  nilai-nilai  tersebut
sebagai  suatu  kepribadian  organisasi.  sehingga
akan  menjadi  kinerja  individual.  Didukung
dengan sumber daya manusia yang ada, sistem
dan teknologi, strategi perusahaan dan logistik,
masingmasingkinerja  individu  yang  baik  akan
menimbulkan kinerja organisasi yang baik pula.

Pengaruh  motivasi  karyawan  terhadap
kinerja Tim Kaizen

McClelland seorang pakar psikologi dari
Universitas  Harvard  di  Amerika  Serikat
mengemukakan bahwa kinerja  seseorang dapat
dipengaruhi  oleh  dorongan  mental  yang  ada
pada  dirinya.  Dorongan  tersebut  merupakan
kondisi  jiwa yang mendorong seseorang untuk
mencapai kinerja secara optimal. Ada tiga jenis
faktor  pendorong  kebutuhan  yaitu  kebutuhan
berprestasi, kebutuhan berafiliasi dan kebutuhan
berkuasa.  Karyawan  perlu  mengembangkan
dorongan  tersebut  melalui  lingkungan  kerja
yang  efektif  untuk  meningkatkan  kinerja  dan
mencapai tujuan perusahaan.

Motivasi  berprestasi  merupakan  suatu
dorongan dengan ciri-ciri  seseorang melakukan
pekerjaan dengan baik dan kinerja yang tinggi.
Kebutuhan  akan  berprestasi  tinggi  merupakan
suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang
untuk  berupaya  mencapai  target  yang  telah
ditetapkan,  bekerja  keras  untuk  mencapai
keberhasilan  dan  memiliki  keinginan  untuk
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mengerjakan sesuatu secara lebih lebih baik dari
sebelumnya. 

Karyawan  dengan  motivasi  berprestasi
tinggi  sangat  menyukai  tantangan,  berani
mengambil  risiko,  sanggup  mengambil  alih
tanggungjawab,  senang  bekerja  keras.
Berdasarkan  pengalamam  dan  antisipasi  dari
hasil  yang  menyenangkan  serta  jika  prestasi
sebelumnya dinilai  baik,  maka karyawan lebih
menyukai  untuk  terlibat  dalam  perilaku
berprestasi.  Sebaliknya  jika  karyawan  telah
dihukum  karena  mengalami  kegagalan,  maka
perasaan  takut  terhadap  kegagalan  akan
berkembang dan menimbulkan dorongan untuk
menghindarkan diri dari kegagalan.

Ciri-ciri  perilaku  karyawan  yang
memiliki  motivasi  berprestasi  yang  tinggi
menurut McClelland adalah:
a. Menyukai  tanggungjawab  untuk

memecahkan masalah.
b. Cenderung menetapkan target yang sulit dan

berani mengambil risiko.
c. Memiliki tujuan yang jelas dan realistik.
d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh
e. Lebih  mementingkan  umpan  balik  yang

nyata tentang hasil prestasinya.
f. Senang  dengan  tugas  yang  dilakukan  dan

selalu  ingin  menyelesaikan  dengan
sempurna.

Sebaliknya  ciri-ciri  karyawan  yang
memiliki motivasi berprestasi rendah adalah:
a. Bersikap apatis dan tidak percaya diri.
b. Tidak  memiliki  tanggungjawab  pribadi

dalam bekerja
c. Bekerja tanpa rencana dan tujuan yang jelas.
d. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
e. Setiap  tindakan  tidak  terahan  dan

menyimpang dari tujuan.
Terdapat  hubungan  yang  signifikan

antara  motivasi  berprestasi  dengan  tingkat
kinerja.  Artinya, para karyawan yang memiliki
motivasi  berprestasi  tinggi  akan  cenderung
memiliki  tingkat  kinerja  yang  tinggi.
Sebaliknya,  mereka  yang  motivasi
berprestasinya  rendah  kemungkinan  akan
memperoleh kinerja yang rendah.

Pengaruh  Reward  terhadap  kinerja  Tim
Kaizen

Dalam  hal  ini  reward  yang  akan  di
terima  oleh  team kaizen  di  PT  Betts   di  luar

semua gaji,upah,  tunjangan tunjangan ,asuransi
dan  semua  kompensasi  yang  di  atur  oleh
perusahaan , ada tambahan  reward adalah bagi
team team kaizen yang kinerjanya sangant baik
dan  menang  di  dalam  kompetisi  kaizen  akan
mendapat  reward  berupa  uang  cash,  piagam
penghargaan ,  piala  dan mendapat  kesempatan
traveling  ke  tempat  tempat  wisata  dengan
akomodasi dan biaya dari perusahaan 

Reward  atau  kompensasi  adalah  salah
satu  faktor  penting  yang  menjadi  pendorong
seorang  karyawan  mempunyai  semangat  dan
gairah  dalam  bekerja  ,  seringkali  kompensasi
yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi
kerja dan motivasi seorang karyawan bisa juga
unutk  karyawan  yang  potensial  keluar  dan
berpindah  kerja  di  karenakan  merasa  tidak
menerima kompensasi  yang pantas ,  sementara
di luar mereka lebih di hargai dengan mendapat
kompensasi yang lebih besar .

Rivai  (2006)  menyatakan  bahwa
“reward”  atau  kompensasi  merupakan  sesuatu
yang  di  terima  karyawan  sebagai  pengganti
kontribusi  jasa  mereka  pada  perusahaan.
Pemberian  kompensasi  merupakan  salah  satu
pelaksanaan  fungsi  manajemen  sumber  daya
manusia yang berhubungan dengan semua jenis
pemberian  penghargaan  individual  sebagai
pertukaran melakukan tugas keorganisasian.

Berdasarkan  latarbelakang  dan  teori
yang  digunakan,  maka  hipotesis  dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. SDM  berpengaruh  positif  dan  signifikan

terhadap kinerja Kaizen Tim.
2. Corporate  Culture  berpengaruh  positif  dan

signifikan terhadap kinerja Kaizen Tim
3. Motivasi  kerja  berpengaruh  positif  dan

signifikan terhadap Kinerja Tim Kaizen.
4. Reward  berpengaruh positif  dan  signifikan

terhadap Kinerja Tim Kaizen.

Metode Penelitian
Prosedur dan sampel

Penelitian  ini  merupakan  penelitian
Kausal  yaitu  yang  bertujuan  untuk  mengukur
hubungan  antara  variabel  terhadap  variabel
lainnya  dan  untuk  menganalisa  bagaimana
pengaruh  suatu  variable  terhadap  variable
lainnya  (umar,  2003),  dan  juga  untuk
mengetahui  bagaimana  pengaruh  SDM,
CompanyCulture, reward dan motivasi anggota
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team  kazien  terhadap  kinerja  team  kaizen  itu
sendiri. Metode penelitian menggunakan metode
kwantitatif, data menggunakan data primer  hasil
survei dan data sekunder yang sudah tersedia di
perusahaan,  adapun sifat  penelitian  ini  adalah
penelitian  unutk  menjelaskan  objek  yang  di
teliti..  Adapun  yang  menjadi  populasi  dalam
penelitian  ini  adalah  seluruh  karyawan  di  PT
Betts  Indonesia  yang  menjadi  anggota  team
kaizen di tahun 2016 berjumlah 52 orang.

Penentuan  jumlah  sampel  dalam
penelitian  ini  menggunakan  rumus  Slovin.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan
menggunakan rumus tersebut, maka didapatkan
jumlah sampel sebanyak 46 responden.

Definisi Operasional dan skala pengukuran
Untuk menjawab rumusan masalah dan

melakukan  pengujian  terhadap  hipotesis  yang
diajukan, maka data yang diperoleh selanjutnya
akan diolah sesuai dengan   kebutuhan analisis.
Untuk kepentingan pembahasan, data diolah dan
dipaparkan berdasarkan  prinsip-prinsip statistik
deskriptif, sedangkan untuk kepentingan analisis
dan  pengujian  hipotesis  digunakan  analisis
Regresi  berganda  untuk  mengetahui  hubungan
antara variable dependen dan independen.

Sumber daya manusia  dalam penelitian
di definisikan sebagai Keahlian atau skills  dan
kemampuan dari setiap anggota Tim Kaizen di
dalam  menjalankan  project  improvement dan
problem solving melalui  tahapan tahapan yang
terstruktur dan analisis tehnik dan pengetahuan
serta pengalaman mereka dalam bekerja ,  juga
kemampuan  untuk  bekerja  sama  dalam  Tim  ,
mengorganisir  dan  mengkoordinasikan  Tim
Kaizen  untuk  memperoleh  kinerja  Tim  yang
maximal .Setiap responden di minta menjawab 6
butir  pertanyaan  yang  mengukur  Pengetahuan
langkah dan metode melakukan improvement ,
Kemampuan  melakukan  anlysis  dan  tehnik
problem  solving ,  Pengalaman  bekerja  di
areanya ,Kemampuan bekerja sama dalam Tim
dan  Kemampuan  untuk  memimpin  dan
mengkoordinasikan Tim.

Company  culture atau  program
perusahaan  dalam  penelitian  ini  di  definisikan
dengan  ketersediaan  program  dan  arahan  dari
perusahaan  dalam  menjalankan  projek
improvement ,  terdapatnya  standar  prosedur
yang  baku  mengenai  cara-cara  menjalankan

projek  improvement  ,  adanya  pelatihan  yang
terstruktur  mengenai  cara  dan  metode  baku
dalam melakukan  improvement ,adanya support
dan  dukungan  dari  Manajemen  dalam
melaksanakan  program  improvement  ,  adanya
fasilitas  dari  Manajemen  yg  memberi
kemudahan  Tim  Kaizen  dalam  melakukan
projek  improvement,  dan  adanya  spirit  yang
sama  di  semua  karyawan  yang  memberikan
lingkungan yang mendukung dalam melakukan
projek improvement. Setiap responden di minta
menjawab  6  butir  pertanyaan  yang  mengukur
Keberadaan  program  perusahaan  dalam
menjalankan improvement , Keberadaan metode
dan  standard  baku  di  perushaan  dalam
melakukan  tehnik  problem solving  ,  Pelatihan
dari  perusahaan  menegenai  cara  melakukan
improvement   ,Adanya  dorongan  dan  fasilitas
dari  Manajer  unutk  melakukan  project
improvement  ,  dan  Lingkungan  yang
mendukung  yaitu  dari  karyawan  lain  di
perusahaan.

Motivasi  dalam  penelitian  ini  adalah
motivasi  intrinsik  di  artikan  sebagai  adanya
dorongan di dalam diri masing masing anggota
Tim Kaizen agar berperilaku sesuai dengan yang
di  inginkan  oleh  perusahaan  terhadap
pelaksanaan  program  perbaikan  berkelanjutan
(continuous  Improvement)  yang  menunjukan
keinginan,  kesukaan  untuk  ikut  berpartisipasi
dan  keinginan  unutk  mengembangkan  diri
melalui Tim kaizen. Setiap responden di minta
untuk  menjawab  5  butir  pertanyaan  yang
mengukur,  Kesukaan  dan  kesenangan  dalam
mengikuti Tim Kaizen improvement, Keinginan
untuk  selalu  terlibat  dalam  Tim  Kaizen,
Kesadaran unutk mengembangkan memperbaiki
kemampuan  diri  serta  Mengembangkan  rasa
tanggung jawab terhadap perbaikan di arenya. 

Reward  dalam  penelitian  ini  adalah
intrinsik reward merupakan penghargaan yang di
berikan  perusahaan  terhadap  Team  Kaizen
sesuai  dengan  penilaian  kinerja  team  kaizen
untuk  meningkatkan  kinerja  anggota  team
kaizen , tehnik pengumpulan data sesuai dengan
“Organizational  Behaviour  and  Human
Performance”  dalam  bukunya  Mas’ud
(2004:264-265) , dimana variabel akan meminta
responden  untuk   menjawab  lima  butir
pertanyaan yang mengukur kebanggaan anggota
team kaizen unutk ikut serta dan terlibat dalam
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projek  improvement,  pengembangan  kreatifitas
dan mengekspresikan ide-ide  , dorongan untuk
bekerja  dengan  lebih  giat  untuk  mencapai
kinerja  yg  maksimal  agar  bisa  menang  dalam
kompetisi  ,  mendapat  pengakuan  dan
penghargaan  rekan  kerja  dan  manajemen  ,
pengakuan  dalam  mencapai  kesuksesan  serta
penghargaan yg di berikan oleh perusahaan.

Kinerja Tim Kaizen dalam penelitian ini
adalah hasil kerja yang di capai oleh Tim Kaizen
sesuai  dengan  scope dan  area  tanggung jawab
tim  unutk  mencapai  target  improvement  yang
telah  di  tetapkan  dengan  biaya  dan  schedule
time yang  di  rencanakan  dan  memberikan
kontribusi  terhadap  perbaikan  pada  Key
Performance Indikator  perusahaan  dan  bisa
memberi  kan  penghematan  terhadap  biaya
biaya . Kinerja Tim Kaizen merupakan variabel
dependent , responden akan di minta menjawab
6 butir  pertanyaan yang mengukur  pencapaian
target  dari  team  kaizen  dengan  penggunaan
biaya yang optimum , pelaksanaan penyelesaian
projek  improvement  sesuai dengan waktu yang
di  rencanakan  ,  projek  improvement  yang
dikerjakan team kaizen memberikan kontribusi
terhadap  penghematan  biaya  ,team  kaizen
memberikan  solusi  dengan  menyelesaikan
permasalahan yang ada , hasil kerja team kaizen
dalam  melakukan  improvement memberikan
impact kepada perbaikan dari salah satu KPI di
perusahaan.

Adapun keseluruhan variabel ini diukur
dengan  menggunakan  skala  Interval  dengan
mengukur  sikap  terhadap  pertanyaan  .  Skor  5
(SS = Sangat Setuju ),Skor 4 (S=Setuju),Skor 3
(KS  =  Kurang  Setuju  ),  Skor  2  (TS  =  Tidak
Setuju  )  dan  Skor  1  (STS  =  Sangat  Tidak
Setuju ).

 
Uji Measurement model
Uji Validitas

Uji Validitas menunjukkan sejauh mana
alat  pengukur  dapat  dipergunakan  untuk
mengukur  apa  yang  akan  diukur.  Pengukuran
validitas  dilakukan  dengan  cara  menghitung
korelasi antara skor masing-masing item dengan
skor total menggunakan teknik korelasi product
moment.  Berdasarkan  hasil  uji  validitas  di
simpulkan bahwa seluruh ítem pertanyaan untuk
mengukur masing masing variabel  di  nyatakan
valid.  Hal  ini  dapat  di  lihat  dari  nilai  r  hitung

dari  0.332 – 0.871 adalah lebih besar dari pada
nilai r tabel = 0.285 (sampel sebanyak 46).

Uji Reabilitas
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran relatif
konsisten. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
nilai Cronbach alpha semua variabel lebih besar
dari  0.6  hal  ini  menunjukkan  bahwa  data
penelitian dinyatakan reliable.

Uji Kesesuaian Model
Uji Normalitas

Uji  normalitas  bertujuan  untuk
mengetahui apakah variabel tersebut mempunyai
distribusi  data  yang  normal  atau  tidak.Untuk
mengetahui  data  tersebut  normal  atau  tidak,
salah  satunya  dapat  diketahui  dengan
menggunakan  pendekatan  Kolmogorov-
smirnov. Hasil  menunjukkan bahwa signifikansi
atau nilai  probabilitas  adalah  sig  > 0.05 maka
data penelitian dapat dikategorikan berdistribusi
Normal.

Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  ini  dilakukan

untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan
yang  sangat  kuat  atau  tidak  terjadi  hubungan
linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan
bahwa  antar  variabel  bebas  tidak  saling
berkaitan.  Berdasarkan  perhitungan  diperoleh
hasil bahwa nilai VIF pada ketiga variabel bebas
lebih kecil dari 10, artinya ketiga variabel bebas
pada  penelitian  ini  tidak  menunjukkan  adanya
gejala multikolinearitas.
Uji Heterokedastisitas

Uji  Heteroskedastitas  bertujuan  utnuk
menguji  apakah  dalam  model  regresi  linear
berganda  terjadi  ketidaksamaan  varians  dan
residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan
lainnya.  Hasil  penghitungan  menunjukkan
bahwa signifikansi atau nilai probabilitas adalah
sig > 0.05 maka model  regresi linier  berganda
tidak terjadi heteroskedastitas.

Analisa Hasil
Setelah  dilakukan  pengujian  terhadap

uji  asumsi  klasik dan  dari   hasil  tersebut  data
yang   digunakan   memenuhi   syarat,   maka
analisis   dapat   dilanjutkan  dengan uji  regresi
linier berganda. Adapun hasil pengujian regresi
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linear  berganda  dengan  menggunakan  SPSS
(Stastistical  program for  social  science)  dapat
dilihat pada table berikut ini :
Tabel 6.1 Koefisien Regresi Linear Berganda

Koefisien Signifikansi

Konstanta c 7.483 0.05

SDM 0.111 0.524

Company Culture 0.357 0.047

Motivasi 0.271 0.176

Reward 0.054 0.783

R 0.649

R² 0.363

F 7.271

Persamaan 

Sumber : Output SPSS
Berdasarkan  penelitian  ini,  makan

persamaan  regresi  linear  bergandanya  dapat
dinyatakan sebagai berikut :
Kinerja =7.483 + 0.111SDM + 0.357Company

Culture +0.271  Motivasi
+0.054Reward.

Uji T (Pengujian secara Parsial) 
Berdasarkan hasil pengujian data, dapat

di simpulkan bahwa  variabel  Company culture
yang  mempunyai  pengaruh  secara  signifikan
terhadap Kinerja Tim Kaizen karena angka Sig
=  0.047   dan  <  dari  0.05,  sedangkan variabel
SDM,  Motivasi  dan  Reward tidak  mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja Tim
Kaizen,  karena  angka  Sig  SDM  =  0.524,  Sig
Motivasi = 0.176 dn Sif Reward = 0.783 atau >
0.05.

Uji F (Pengujian secara Simultan)
Uji F adalah Pengujian yang dilakukan

untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas
(independent)  secara  bersama-sama  terhadap
variabel terikat (dependent). Hasil uji  ANOVA
atau  F  test,  di  peroleh  nilai  F  hitung  =  7.271
dengan  tingkat  signifikan   =  0.0000.  Karena
probabilitas 0.0000 lebih kecil dari 0.05  maka
hasil  dari  model  regresi  menunujukkan  bahwa
koefisien dari variabel SDM, Company Culture,
Motivasi  dan  Reward  memiliki  angka  positif
yang  berarti  bahwa  hubungan  antara  variabel
Motivasi  dan  Reward  dengan  Kinerja  Tim
Kaizen adalah   positif  semaikn tinggi  variabel
SDM,  Company Culture, Motivasi dan Reward
maka semakin tinggi kinerja dari Tim Kaizen.

Koefisien Determinasi (R2)
Dari hasil pengujian diperoleh nilai R =

0.649,  ini  menunjukkan  bahwa variabel  SDM,
Company  Culture,  Motivasi  dan  Reward
mempunyai  hubungan  dengan  kinerja  Tim
Kaizen.  Untuk nilai  R²  (R Square)  atau   nilai
koefisien determinasi adalah mengukur seberapa
jauh  kemampuan  model  dalam   menerangkan
variasi  variabel  dependen.  Nilai  R²  adalah  di
antara  nol dan 1 , nilai R² (R Square) yang lebih
kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel
dependen sangat terbatas . Nilai yang mendekati
1  berarti  variabel  variabel  independen  dapat
menjelaskan  hampir  semua  informasi  yang  di
butuhkan  untuk  memprediksi  variasi  variabel
dependen. Dimana R²  untuk data silang (cross
section)  relatif  rendah  karena   tidak  adanya
variasi  yang  besar  antara  masing  masing
pengamatan. Karena independent variabel lebih
dari  satu  maka  untuk  melihat  kemampuan
variabel  independen  memprediksi  variabel
dependen  nili  yang  di  gunakan  adalah   nilai
adjusted R²  .Jika nilai adjusted R²  = 0.363 hal
ini berarti  bahwa variabel dependen mampu di
jelaskan oleh variabel independen sebesar 36.3%
,  yang  berarti  36.3% perubahan  dalam kinerja
Tim Kaizen mampu di  jelaskan oleh ke empat
variable independen , dan sisanya sebesar  100%
- 36.3% = 63.7% di jelaskan oleh faktor lainnya
yang tidak di ikutkan dalam penelitian ini.

Pembahasan 
Dari hasil pengujian Hipotesis  dapat di

ambilkesimpulan  bahwa  secara  parsial  hanya
variabel  Company Culture / program Perusahan
yang  mempunyai  pengaruh  secara  signifikan
terhadap  Kinerja  Tim  Kaizen  ,  sedang  kan
variabel  SDM  ,Motivasi  dan  Reward
berpengaruh  secara  tidak  signifikan  terhadap
kinerja Tim Kaizen . Tetapi secara simultan ada
pengaruh  variabel  SDM  ,  Company  Culture,
Motivasi  dan  Reward  terhadap  Kinerja  Tim
Kaizen. 
7.1 Pengaruh SDM terhadap Kinerja Tim Kaizen

Dari  hasil  penelitian  ini  menyatakan
bahwa  secara  parsial  kemampuan  masing
masing SDM berpengaruh terhadap Kinerja Tim
Kaizen tetapi tidak secara signifikan  ,  ketidak
signifikanan  hasil  penelitian  ini  di  sebabkan
kinerja  Tim  tidak  hanya  tergantung  dari  1
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individu  tetapi  lebih  dari  semua anggota  team
dan dari data yang ada 80% anggota team telah
di  ajarkan  dan  di  training  metode  problem
solving menggunakan  PDCA  dan  DMAIC
sehingga  bagi  anggota  tim  yang  belum  tahu
metode  problem solving tsb bisa di  cover  oleh
anggota yang lain serta tingkat pendidikan dari
responden yang terlibat dalam Tim Kaizen  ini
rata-rata  adalah  SMA   sebanyak  52%   dan
pengalaman kerja dari responden yang di atas 3
tahun  sebanya  80.4%   ,  dan  mereka  semua
anggota  Tim  Kaizen  di  training  secara
terstruktur mengenai  skills problem solving dan
penyelesaian  masalah  (PDCA  &  DMAIC)  ,
sehingga  tidak  terpengaruh  oleh  tingkat
pendidikan maupun lamanya pengalaman kerja
mereka. 
1.2 Pengaruh  Company  Culture  terhadap

Kinerja Tim Kaizen
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

secara  parsial  Company  Culture  berpengaruh
secara signifikan terhadap Kinerja Tim Kaizen .
Signifikansi hasil penelitian ini di sebakan oleh
bahwa program –program perusahaan mengenai
continuous  improvement  (perbaikan
berkelanjutan) di  dorong dan di  gerakkan oleh
Manajemen  melalui  manager  di  masing2  dept
dan  kesadaran  masing2  karyawan  untuk
melakukan  improvement  artinya  tingkat
awarenes  dan  deploy  dengan  baik  sampai
dengan level bawah , mengingat bawa responden
dari penelitian ini adalah karyawan dengan level
Operator ,Staff &Tehnisi sebanyak 76 % .
1.3 Pengaruh  Motivasi  Terhadap  Kinerja  Tim

Kaizen 
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan

bahwa  secara  parsial  Motivasi  berpengaruh
terhadap Kinerja Tim Kaizen tetapi tidak secara
signifikan,  sebab  hasil  kinerja  Tim  kaizen
tersebut  masih belum berakibat  pada  penilaian
kinerja  yang baik dan bahwa penilaian kinerja
yang baik masih belum berakibat pada kenaikan
gaji serta promosi juga karena kinerja ini adalah
kinerja tim dimana dalam 1 team terdiri dari 5
orang  anggota  ,  dan  keberhasilan  team  lebih
banyak  di  dukung  oleh  support manager
masing2 area bukan karena motivasi karyawan .
1.4 Pengaruh  Reward  terhadap  Kinerja  Tim

Kaizen
Dari  hasil  pengujian  ini  menyatakan

bahwa  secara  parsial  Reward  berpengaruh

terhadap Kinerja Tim Kaizen tetapi tidak secara
signifikan.  sebab  reward  yang  di  berikan
nilainya  masih  belum  signifikan  dan  bersifat
intrinsik  dan  reward  tersebut  masih  belum
menyentuh kepada peningkatan  salary yang di
terima  secara  berkelanjutan  Hal  ini  berkaitan
dengan  reward yang di berikan adalah bersifat
untuk tim dan bukan individu atau menyangkut
keberhasilan dari  tim lebih banyak di  tentukan
oleh target yang di tetapkan oleh Manager dan
Manajemen.

Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  ini  dimana

bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh
kemampuan SDM,  Company Culture,  Motivasi
dan  Reward terhadap  Kinerja  Tim  Kaizen  PT
Betts Indonesiamaka dapat di simpulkan sebagai
berikut:
1. Secara  parsial  tingkat  kemampuan  SDM

berpengaruhterhadap  Kinerja  Tim  Kaizen
dan  ini  mendukung  theori  dari  Siagian
(2000) bahwa kinerja dipengaruhi oleh dua
faktor,  yaitu  faktor  kemampuan dan faktor
motivasi. Faktor kemampuan terdiri dari: (1)
Pengetahuan,meliputi  pendidikan,
pengalaman,     pelatihan,  dan  minat;  (2)
Keterampilan,  meliputi  kecakapan  dan
kepribadian  tetapi  pengaruh  kemampuan
SDM terhadap Kinerja Tim Kaizen tersebut
tidak  secara  signifikan,sebab  secara
kemampuan  dalam  melakukan  problem
solving   semua  TIM  kaizen  sudah
mempunyai  pengetahuan  dan  kemampuan
yang  hampir  sama  dalam metode  problem
solving  dan  kinerja  Tim  tidak  hanya
tergantung dari  1 individu tetapi  lebih dari
semua anggota team dan dari data yang ada
anggota team yang telah di  ajarkan dan di
training  metode  problem  solving
menggunakan PDCA dan DMAIC terdapat
di semua Tim Kaizen jadi 100% Tim Kaizen
di dalamnya sudah ada orang orang yang di
training dengan metode problem solving tsb
dan  bisa   mengcover   anggota  yang  lain
dalam Tim Kaizen

2. Secara  parsial  Company  Culture
berpengaruh  terhadap  Kinerja  Tim  Kaizen
secara  signifikan  ini  mendukung teori  dari
Molenaar (2002), Kotter dan Heskett (1992);
Budaya  mempunyai  kekuatanyang  penuh,
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berpengaruh  pada  individu  dan  kinerjanya
bahkan  terhadap  lingkungan  kerja  di  PT
Betts  Indonesia  untuk  menerapkan  budaya
perbaikan berkelanjutan telah di buat  policy
perusahaan  yang  harus  di  terapkan  oleh
Manajemen dalam menjalankan operasional
perusahaan dengan mengacu pada policy CI
House yang ini di deploy kesemua Manajer
dan semua dept . unutk melaksanakan policy
ini yang di koordinasikan oleh CI Manager
dan di deploy keseluruh karyawan menurut
program dan  operating  agenda  Continuous
Improvement  ,  dengan  demikian  semua
karyawan  di  dorong  unutk  terlibat  aktif
dalam  melakukanperbaikan  berkelanjutan
dengan  metode  yang  terstruktur  untuk
mencapai KPI  di masing masing dept. Dan
KPI dari perusahaan .

3. Secara  parsial  Motivasi  berpengaruh
terhadap Kinerja Tim Kaizen ini mendukung
Teori  pengharapan  dari  Victor  Vroom
(Robbins,  2006:238)  tentang  adanya  suatu
hubungan  antara  motivasi  dan  kinerja  ,
tetapi  pengaruh  motivasi  terhadap  Kinerja
Tim Kaizen tersebut tidak secara signifikan
sebab  hasil  kinerja  Tim  kaizen  tersebut
masih  belum  berakibat  pada  penilaian
kinerja yang baik dan masih belum berakibat
pada kenaikan gaji  serta promosi. Motivasi
intrinsik dari karyawan belum timbul secara
signifikan  karena  kondisi  saat  ini  hasil
kinerja dari Tim Kaizen masih sampai pada
penghargaan Tim kaizen tersebut dan masih
belum  berakibat  secara  jangka  panjang  di
dalam  penilaian  kerja  yang  akan
mempengaruhi  pendapatan/gaji  karyawan
dimana  akan  mendapatkan  lebih  kalau
Kinerja  Tim  Kaizen  tersebut  berhasil
mencapai  target  yang  di  tentukan  ,  selain
juga  hasil  kinerja  Tim  kaizen  ini  belum
berakibat  terhadap  promosi  bagi  karyawan
tersebut  apabila  kinerja  Tim  kaizen
mencapai target yang di tentukan .

4. Secara parsial Reward berpengaruh terhadap
Kinerja  Tim  Kaizen  hal  ini  mendukung
Teori dari Maund ,2001 ,  Rewards can be
used  to  improve  performance  by  setting
targets  in  relation  to  the  work  given  e.g.
surpassing  some  sales  targets.  When  the
employee surpasses their target,  he or she
can be given an additional amount to their

salary this will make them strive to achieve
more Tetapi  pengaruh  reward/penghargaan
terhadap  kinerja  Tim  kaizen  tidak  secara
signifikan  ,  sebab  reward  yang  di  berikan
nilainya masih belum signifikan dan bersifat
intrinsik  dan  reward  tersebut  masih  belum
menyentuh kepada peningkatan salary yang
di  terima secara  berkelanjutan di  PT Betts
Indonesi  reward  yang  di  dapat  dari
keberhasilan  Tim  Kaizen  adalah  Tim
mendapatkan  sejumlah  uang  tertentu  dan
mereka punya kesempatan untuk berwisata
dengan  sesama  anggota  Tim  Kaizen  yang
memenangkan kompetisi , reward ini masih
di  pandang  kecil   dan  belum  menyentuh
pada  timbal  balik  yang  layak  terhadap
kinerja Tim Kaizen.

Saran
Dari hasil penelitian ini saran-saran bagi

perusahaan dan Manajemen untuk meningkatkan
Kinerja  Tim Kaizen  agar  lebih  meningkat  dan
bisa mendukung  pencapaian  target perusahaan
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan  kemampuan  SDM  dari

anggota  Tim  Kaizen  dengan  memberikan
training terhadap  problem solving  tools ,
sehingga  dengan penguasaan  tehnik  tehnik
penyelesaian  masalah  akan   meningkatkan
kinerja dariTim Kaizen dan tidak tergantung
dari  1 atau 2 oarng dalam tim yang sudah
menguasai tehnik  problem solving , dengan
memperbanyak  jumlah  karyawan  yang  di
training  metode Lean  six  sigma melalui
tarining Black Belt , Green Belt  dan  white
Belt maka  akan  semakin  banyak  karywan
yang mengerti metode  problem solving  dan
terlibat  langsung  dalam  aktifitas
improvement ini akan meningkatkan kinerja
Tim  kaizen  dan  program  perbaikan
berkelanjutan  yang  akan  meningkatkan
kinerja perusahaan 

2. Deployment  program–program  perusahaan
mengenai  continuous  improvement kepada
seluruh karyawan sampai dengan level yang
terbawah dan terutama kepada anggota TIM
Kaizen , training dan sosialisi secara reguler
sehingga akan melibatkan seluruh karyawan
dalam  aktivitas  improvement  agar  tercipta
Budaya  improvement  di  perusahaan  ,
melakuan siklus yang berulang-ulang dalam
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penetapan  operating  agenda  continuous
improvement setiap  tahun  dengan
melibatkan lebih banyak karyawan yang ikut
dan berpartisipasi dalam program perbaikan
berkelanjutan tersebut .

3. Memotivasi  karyawan  dengan  memberikan
ruang ,  media  dan  kesempatan  bagi  setiap
karyawan  untuk  melakukan  improvement
dan  menyatakan  pendapat  nya  dalam
melaukan  Project  improvement di  areanya
masing-masing  ,  dan  memberikan  ruang
untuk  berkompetisi  ,  serta  memberikan
memberikan  tambahan  pendapatan  dari
sekianpersen  hasil  –  hasil  improvement ,
sehingga  dapat  di  rasakan dalam kenaikan
pendapatan  dan  salary  karyawan  ,  serta
memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas
bagi karyawan yang mempunyai kinerja tim
kaizen yang baik untuk ikut dalam promosi
apabila terdapat kesempatan.

4. Memberikan Rewards yang setimpal dengan
Kinerja  Tim  Kaizen  yang  di  ukur  dari
pencapaian dan hasil masing – masing Tim
Kaizen  dengan  besaran  reward  yang  lebih
signifikan  dan  berpengaruh  terhadap
peningkatan salary bagi anggota tim kaizen
yang berhasil mencapai target perusahaan ,
memberikan  reward  berupa  tambahan
pendapatan yang di ambilkan sekian persen
dari hasil hasil perbaikan Tim Kaizen , serta
memperluas paket  tour bagi Tim Pemenang
Kaizen  kompetisi  tidak  hanya  kepada
anggota  Tim  tapi  juga  termasuk  dengan
keluarganya  untuk  bisa  mengikuti  paket
tour bagi pemenagng Tim kaizen.
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