
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dalam perkembangan dunia usaha yang semakin ketat dewasa ini banyak 

perusahaan yang berusaha untuk berkembang lebih besar. Sehubungan dengan 

perkembangan perusahaan tersebut maka semakin kompleks pula masalah yang 

dihadapi pengusaha dalam mengelola perusahaannya dengan demikian diperlukan 

adanya suatu perencanaan dan pengendalian terhadap kegiatan yang harus 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar setiap organisasi dapat bertahan dan 

dapat terus  mengembangkan usahanya.  

Kualitas sumber daya manusia dalam suatu perusahaan mampu memberikan 

nilai tambah bagi konsumen, karena berhasil atau tidaknya kelangsungan usaha 

dipengaruhi oleh keberhasilan didalam bidang sumber daya manusianya. Untuk 

mempersiapkan sumber manusia tersebut tidak hanya dilihat dari kuantitasnya 

saja, sebab tersedianya sumber daya manusia yang ada belum tentu merupakan 

jaminan bahwa hasil yang dicapai akan efisien dan efektif. Maka dari itu 

organisasi dituntut untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Savoy Homann Bidakara Hotel adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

perhotelan. Dimana dalam menjalankan perusahaannya Savoy Homann Bidakara 

Hotel selalu menfokuskan diri untuk kepuasan dan pelayanan yang terbaik untuk 

tamu melalui sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya. Adanya 

perubahan jaman menuntut perusahaan untuk dapat terus meningkatkan kualitas 



dan pelayanannya terhadap konsumen. Atas dasar tersebut maka perusahaan 

mengharapkan agar karyawan dapat terus meningkatkan kompetensinya yaitu 

berupa pengetahuan (knowledge), keahlian (skill) serta moral (attitude). Sarana 

untuk meningkatkan kompetensi  kayawan tersebut dapat dilakukan melalui 

pelaksanaan pelatihan karyawan.  

Pengertian dari Pelatihan itu sendiri adalah suatu proses pendidikan jangka 

pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, pegawai non 

manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan yang 

terbatas. Peningkatan mutu pegawai melalui program pelatihan ini akan 

memberikan manfaat bagi organisasi, yaitu dapat dimanfaatkannya potensi 

sumber daya manusia secara lebih efektif serta peningkatan prestasi kerja 

karyawan dalam hal mempercepat usaha dapat dilakukan sehingga pekerjaan 

dapat dilakukan secara lebih baik dan professional. 

Selain atas dasar hal di atas ada pula beberapa fenomena yang berasal dari 

dalam perusahaan yang menuntut perusahaan untuk melaksanakan program 

pelatihan karyawan diantaranya yaitu: 

a. Adanya prestasi kerja karyawan yang menurun 

b. Adanya karyawan yang kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya.  

c. Banyak terjadi keluhan karyawan. 

d. Banyak pekerjaan yang menemui jalan buntu. 

e. Adanya penurunan dalam absensi. 

f. Penggunaan tenaga ahli yang tidak efisien. 



Melihat pentingnya program pelatihan bagi karyawan baik untuk kelancaran 

suatu perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan suatu penelitian dan mencoba menyajikan dalam bentuk laporan 

dengan judul : “TINJAUAN PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN 

KARYAWAN PADA SAVOY HOMANN BIDAKARA HOTEL” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengemukakan identifikasi 

masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan program pelatihan karyawan Pada Savoy 

Homann Bidakara Hotel ? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perusahaan dalam 

melaksanakan program pelatihan karyawan tersebut. 

3. Bagaimana Solusi perusahaan atas permasalahan yang timbul dalam 

pelaksanaan program pelatihan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari kerja praktek ini adalah untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, guna memenuhi salah satu 

syarat ujian sidang Program Diploma III Jurusan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

 

 



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pelatihan karyawan 

Pada Savoy Homann Bidakara Hotel. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi  Savoy 

Homann Bidakara Hotel dalam pelaksanaan program pelatihan 

karyawan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi perusahaan atas permasalahan 

yang timbul dalam pelaksanaan program pelatihan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang kemudian dituangkan 

dalam bentuk laporan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh manfaat antara 

lain : 

1. Bagi Perusahaan 

  Penelian kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan 

bagi Savoy Homann Bidakara Hotel dalam melaksanakan program 

pelatihan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 

2. Bagi Penulis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai manajemen sumber daya manusia terutama dalam bidang 

pelatihan, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

sidang Diploma III di Universitas Widyatama. 

 



3. Bagi Pihak lain 

 Penulis berharap bahwa hasil laporan tugas akhir ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pihak lain. 

 

1.5 Metode Penyusunan Tugas Akhir 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini , metode praktek yang digunakan 

penulis adalah metode Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, menganalisa dan 

menginterprestasikan kondisi yang sekarang terjadi. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

 Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan literature 

yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti sebagai bahan acuan 

dalam pembahasan masah pada penyusunan laporan tugas akhir. 

2. Studi lapangan (Obsevasi Research) 

  Yaitu penelitian secara langsung untuk memperoleh data suatu 

perusahaan atau terjun langsung ke lapangan. 

 Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara, yaitu mengadakan dialog tanya jawab dengan sumber 

informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 



b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek 

kegiatan, semua data yang diperlukan diolah sedemikian rupa dan 

dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan laporan tugas akhir 

 

1.6 Lokasi dan Tempat Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini, penulis mengadakan penelitian selama satu bulan pada Savoy 

Homann Bidakara Hotel  di jalan Asia Afrika No.141 Bandung. 

 

 


