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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini perkembangan perekonomian di Indonesia benar-benar 

menjadi sorotan dan seringkali menjadi topik pembicaraan di berbagai kalangan 

masyarakat. Perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas sumber 

daya manusianya, negara kita memiliki kekayaan yang luar biasa, namun hal ini 

tidak ditunjang oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Kita sebut saja negara 

maju lainnya, mereka tidak meiliki kekayaan sumber daya alam seperti di 

Indonesia. Namun mereka memiliki sumber daya yang benar-benar bekualitas, 

sehingga dapat menciptakan perokonomian yang maju.  

Sama halnya dengan pada perusahaan, tingkat produktivitas dan eksitensi 

perusahaan di nilai dari efisiensi penggunaan sumberdaya manusia yang terdapat 

di dalam perusahaan. Walaupun di jaman sekarang ini teknologi berkembang 

sangat pesat, namun hal ini tetap tidak terlepas dari peran sumber daya manusia . 

Oleh karena itu sebagaimana pun tingkat kemajuan teknologi yang 

digunakan oleh suatu perusahaan hal ini tidak lepas dari peranan sumber daya 

manusia yang profesional. maka kegiatan organisasi serta tujuannya tidak 

mungkin dapat tercapai.karena sumber daya manusia  merupakan sumber daya 

yang hidup yang mempunyai pikiran dan akal sehat serta mempunyai sikap dan 

cara berpikir. Oleh karena itu perusahaan harus memberikan perhatian yang 

khusus dalam mengelola sumber daya manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka perusahaan membutuhkan manajemen yang bisa mengatur sumber daya 

manusia dengan tepat. 

Salah satu cara untuk  meningkatkan kinerja  karyawan adalah dengan 

memberikan pelatihan terhadap karyawan yang belum memenuhi standar 

kualifikasi yang di butuhkan oleh perusahaan, pelatihan merupakan kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk memperbaiki kemampuan serta keterampilan yang 
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dimiliki oleh karyawan dengan cara menggunakan metode on the job training dan 

off the job training yang pada umumnya di gunakan oleh perusahaan. Pelatihan ini 

pada umumnya ditujukan kepada karyawan yang baru, namun tidak menutup 

kemungkinan pelatihan diberikan kepada karyawan lama. Dengan demikian 

program pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan skill karyawan sesuai 

dengan yang dibutuhkan perusahaan sehingga perusahan dapat memenangkan 

persaingan dan mencapai tujuannya 

PT. Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP) merupakan pusat unggulan yang 

terpercaya dalam bidang rekayasa, perawatan, perbaikan dan Overhaul system 

turbin gas dan rotating equipment terkemuka di Asia Tenggara.PT. NTP memiliki 

sertifikasi dari Original Engine Manufacturer (OEM) dan lembaga otoritas dunia 

penerbangan diantaranya Federal Aviation Administration (FAA)-USA dan 

EASA – European Union. Saat ini PT (NTP) memiliki fasilitas untuk engine 

testing diantaranya 2 unit dynamometer berkapasitas sampai 6000 SHP, fasilitas 

testing mesin jet berkekuatan sampai 100.000 LB thrust serta fasilitas solar gas 

turbin. Didukung oleh teknologi yang mutakhir serta skill SDM yang handal. 

Profesionalisme PT. NTP dan sumber daya manusianya telah diakui oleh system 

manajemen mutu ISO 9001:2000 of DNV, Netherland. 

PT. Nusantara Turbin dan Propolsi menjalankan usahanya di area seluas 

45.000 𝑚2 dengan jumlah karyawan 347 orang. Didukung oleh Sumber daya 

manusia yang berketerampilan tinggi, professional dan berpengalaman serta 

dilengkapi peralatan yang canggih, PT NTP dikenal luas dan eksis sebagai 

perusahaan yang memfasilitasi perbaikan mesin turbin terbaik juga mampu 

melayani mitra dan pelanggan di lebih dari 60 perusahaan dari berbagai kawasan 

Asia Pasifik, Timur tengah, Afrika dan Amerika 

Untuk menjaga kualitasnya, PT. NTP secara regular mengirimkan 

karyawan yang berpotensi untuk mengikuti pelatihan baik yang di selenggarakan 

di dalam negri mauoun di luar negri. Hal ini dilakukan agar PT. NTP senantiasa 

berada di garis depan dalam pengembangan mutu dan kepedulian pada kepuasan 

pelanggan. 

Berdasarkan uraian di atas,  penulis tertarik untuk melakukan praktek kerja 

lapangan yang menyangkut pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh PT. 
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Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP) dalam melaksanakan pelatihannya. Agar 

meningkatkan kualitas kerja dari para karyawannya yang sesuai dengan job 

description dan job specification. Hal tersebut sangat penting agar terciptanya 

efisiensi kerja para karyawan. Untuk maksud tersebut judul yang penulis ambil 

adalah: 

 “TINJAUAN PELAKSANAAN PELATIHAN KARYAWAN PADA 

PERUSAHAAN PT. NUSANTARA TURBIN DAN PROPULSI   ” 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

Proses pelatihan dalam pelaksanaannya harus dipertimbangkan dengan 

baik, agar program pengembangan karier tersebut dapat meningkatkan kinerja 

karyawan dalam bekerja, selain itu perusahaan dapat memperoleh karyawan yang 

sesuai dengan tingkat kualifikasi pendidikan perusahaan. Pengembangan sumber 

daya manusia adalah sesuatu yang terus-menerus harus dilakukan karena 

pendidikan seseorang itu pada hakikatnya tidak pernah berakhir. Pengembangan 

sumber daya manusia yang dilakukan dengan tepat akan membawa dampak 

positif bagi perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan di PT. Nusantara Turbin dan 

Propulsi? 

2. Bagaimana metode program pelatihan di PT. Nusantara Turbin dan 

Propulsi? 

3. Permasalahan apa saja dan bagaimana cara mengatasi masalah yang 

dihadapi dalam kegiatan Pelatihan di PT. Nusantara Turbin dan 

Propulsi? 
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1.3   Tujuan Praktek Kerja 

    Tujuan praktek kerja ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelatihan yang 

dilaksanakan oleh PT. Nusantara Turbin dan Prupulsi 

2. Untuk mengetahui metode yang digunakan pada program pelatihan 

kerja terhadap karyawan PT. Nusantara Turbin dan Propulsi. 

3.  Untuk mengetahui masalah dan bagaimana cara penyelesaian 

masalah yang dihadapi perusahaan dalam melaksanakan program 

pelatihan karyawan pada PT. Nusantara Turbin dan Propulsi 

 

1.4   Kegunaan Praktek Kerja  

  Hasil praktek kerja diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi penulis: 

Untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai masalah 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pelatihan di PT. NTP dan 

juga merupakan pengembangan dari teori-teori yang telah didapatkan 

dalam materi perkuliahan serta untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam meraih gelar Diploma di Universitas Widyatama Bandung. 

2. Bagi perusahaan: 

Tugas akhir ini di harapkan dapat membantu perusahaan dalam 

memberikan masukan-masukan mengenai program pelatihan dalam 

upaya peningkatan kinerja  karyawan, sehingga terjadi pertimbangan 

dalam melaksanakannya 

3. Bagi pihak lain: 

Hasil praktek kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pada 

pihak-pihak yang membutuhkan, untuk mengetahui sejauh mana 

teori dapat diterapkan dalam praktek dan sebagai bahan referensi 

yang berguna untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan 

pelatihan pada perusahaan PT nusantara Turbin dan Propulsi 
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. 

1.5 Metodologi Praktek Kerja 

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode 

deskriptif dalam bentuk studi kasus, dimana data yang diperoleh selama penelitian 

akan diolah, lalu diproses lebih lanjut dengan menggunakan dasar-dasar teori yang 

telah dipelajari. Metode praktek kerja deskriptif merupakan penelitian yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, 

yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan,           

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam praktek kerja ini adalah: 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung kepada objek 

penelitian untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan terhadap 

pelaksanaan program pelatihan pada PT. Nusantara Turbin dan 

Propulsi 

b. Wawancara (interview) 

Yaitu dialog atau komunikasi secara langsung yang dilakukan oleh 

penulis dengan semua pihak yang terkait dengan objek penelitian 

untuk  memperoleh data dan informasi. 

2. Studi kepustakaan (Library Research) 

Yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sekunder dan mempelajari literatur-

literatur, bahan-bahan ajar kuliah serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan masalah-masalah yang sedang diteliti. 

 

1.6  Lokasi dan waktu praktek kerja 

Untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penyusunan tugas akhir 

Pada PT Nusantara Turbin dan Propulsi ini yang berlokasi di Jalan Pajajaran 

No.154 (KP IV) Bandung 40174.Tel : (62-22) 6031985, 6078495, 6045656. 
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