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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Masalah 

Salah satu sumber daya yang sangat penting bagi suatu perusahaan adalah 

sumber daya manusia, di samping sumber daya yang lainnya (money, machine, 

material, method, market and information) karena ide, keterampilan, kreativitas serta 

tenaga yang dimiliki oleh sumber daya manusia mampu melakukan aktivitas 

perusahaan sehingga dapat berkembang dan berhasil sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh perusahaan yang 

melakukan kegiatan usaha baik yang menghasilkan suatu produk maupun jasa, 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, memberikan kepuasan 

kepada konsumen serta mampu bersaing dengan perusahaan lain. Untuk mencapai 

sasaran dan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, maka setiap unit usaha harus 

dilaksanakan oleh tenaga yang terampil. 

Tenaga kerja sebagai salah satu unsur dalam perusahaan seperti halnya mesin, 

uang,material dan metode berfungsi sebagai penggerak utama jalannya roda 

perusahaan. Oleh karena itu kinerja karyawan sangat penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, maka tenaga kerja tersebut 

harus mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup. 

Untuk meningkatkan kinerja para tenaga kerja agar bekerja optimal bagi 

keberhasilan perusahaan maka diperlukan perhatian yang lebih dari manajemen 

terhadap pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, 

salah satu bentuk pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah 

dengan melakukan pelatihan. Sastrohadiwiryo (2001:198) mengatakan sumber daya 

manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan 

tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan untuk perusahaan.  
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Berdasarkan pendapat Andrew E. Sikula dapat dikemukakan bahwa pelatihan 

(training) adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir dimana pegawai non manajerial mempelajari 

pengetahuan dan ketrampilan teknis dalam tujuan terbatas (Mangkunegara 2005:226) 

Pendapat lain mengungkapkan bahwa pelatihan adalah salah satu usaha untuk 

membantu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan secara produktif dan efisien 

(Flippo 1985:226). Sedangkan menurut Manullang (2001:203) pelatihan diartikan 

sebagai imbalan kegiatan perusahaan yang didesain untuk memperbaiki atau 

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap pegawai sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan sehingga pegawai yang bersangkutan lebih maju dalam melaksanakan 

tugas tertentu. 

Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling dapat dilihat dan 

paling umum dari semua aktivitas kepegawaian. Para majikan menyokong pelatihan 

karena melalui pelatihan,kinerja para pegawai menjadi lebih terampil, dan karenanya 

lebih produktif, sekalipun manfaat-manfaat tersebut juga harus diperhitungkan 

dengan waktu yang tersita ketika para pegawai sedang dilatih. 

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan prasurvey pada PT. 

Rifansi Dwi Putra, dimana perusahaan menyelenggarakan Training Contractor Safety 

Management System (CSMS) dan Basic Mechanical Training Programme. Pelatihan 

dilaksanakan karena semakin meningkatnya kerjasama dengan perusahaan-

perusahaan besar salah satunya Chevron Duri dan untuk menghindari tingkat angka 

kecelakaan kerja dilapangan yang mengakibatkan tingginya biaya akibat kecelakaan 

yang tentunya membuat hilangnya jam kerja serta pemahaman dasar-dasar 

penguasaan dan perawatan mesin.  

Bapak. Suhut Simbolon, yang merupakan kepala bagian personalia di 

perusahaan Rifansi Dwi putra, beliau menyatakan bahwa ada masalah yang 

berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam menggunakan 

mesin-mesin. Contohnya ketika ada pembelian mesin baru oleh perusahaan, pada 
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umumnya karyawan yang sudah lama bekerja pada bagian operasional mesin merasa 

kesulitan dalam mengoperasikan mesin baru. 

Pelatihan yang dilaksanakan ini dimakasudkan untuk membentuk 

keterampilan dan kinerja yang baik yaitu paham pengoperasian mesin yang benar dan 

juga menerapkan prosedur pengoperasian dengan K3 bagi Contractor Safety 

Management System. Hal-hal tersebut dilakukan dalam rangka menekan angka 

kecelakaan kerja. Pelatihan ini terselenggara atas kerja sama Training Contractor 

Safety Management System (CSMS) serta Basic Mechanical Training Programme 

dan PT Rifansi Dwi Putra yang bertempat di Kantor utama PT Rifansi Dwi Putra 

yang berada di Pekanbaru, Riau 

Training Contractor Safety Management System (CSMS) telah dilaksanakan 

selama 3 hari setiap 17-20 februari 2014 sedangkan pelatihan Basic Mechanical 

Training Programme akan dilaksanakan kurang lebih seminggu setiap tanggal 17-22 

februari 2014. Dengan peserta yang berasal dari karyawan PT Rifansi dan masyarakat 

umum. Sedangkan instruktur  berasal dari pihak CSMS serta pihak Basic Mechanical 

Training Programme. Berikut adalah tabel tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di PT 

Rifansi Dwi Putra. 

Tabel 1.1 Tingkat Kecelakaan Kerja 

 Bidang 

Tahun Contractor Mechanical 

2011 53 40 

2012 30 25 

2013 33 17 

               Sumber: PT.Rifansi Dwi Putra 

Contoh diatas terlihat bahwa pelatihan sangat dibutuhkan bagi perusahaan dan 

karyawan itu sendiri karena menurut Widodo (2006:78)  

Kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh kinerja karyawannya, dan 

pelatihan merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi kinerja karyawan. 
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Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa 

yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi” ( Wibowo, 2008:7). 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tengah melakukan 

penelitian mengenai pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, sehingga penulis 

dalam skripsi ini menetapkan judul : “Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Rifansi Dwi Putra Duri, Riau”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

hanya membatasi masalah- masalah yang erat kaitanya dengan pemberian pelatihan 

dan pengembangan karyawan dengan merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana program pelatihan yang diberikan oleh PT. Rifansi Dwi Putra 

Duri, Riau? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan pada PT. Rifansi Dwi Putra Duri, Riau? 

3. Seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Rifansi Dwi Putra Duri, Riau? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan penelitian  

      Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengolah, menganalisa, dan 

menginterpretasikan data dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sarjana pada jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui program pelatihan yang diberikan oleh PT. Rifansi Dwi 

Putra Duri, Riau. 

2. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan pada PT. Rifansi Dwi Putra Duri, 

Riau. 
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3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelatihan terhadap kinerja  karyawan 

pada PT. Rifansi Dwi Putra Duri, Riau. 

1.4  Manfaat penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini dapat 

memberikan kegunaan : 

1. Bagi perusahaan  

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi tambahan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai manajemen. 

2. Bagi akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan yang 

bermanfaat. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi 

bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang masalah 

yang terdapat pada Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

bidang studi manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai kebijakan 

pemberian pelatihan dan pengembangan yang diberikan oleh perusahaan dalam 

praktik manajemen sumber daya manusia menurut keadaan yang sebenarnya. 

1.5  Kerangka pemikiran dan hipotesis 

Faktor sumber daya manusia merupakan suatu faktor utama yang dapat 

menunjang perusahaan dalam pencapaian tujuan organisasi, meskipun harus 

ditunjang oleh faktor-faktor lainya, seperti lingkungan internal, lingkungan eksternal, 

modal,tanah dan teknologi. Pada dasarnya sumber daya manusia itu adalah terdiri 

dari orang orang secara individu yang mempunyai tingkat kebutuhan yang berbeda 

beda oleh karena itu pada umumnya orang bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan 
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hidupnya sehingga ia dapat hidup mandiri tanpa menggantungkan pemenuhan 

berbagai jenis kebutuhanya pada orang lain. 

Menurut Maslow didalam Hasibuan (2002:124) mengemukakan bahwa 

kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi : 

 Basic Physiological Needs (kebutuhan fisik) 

 Safety and Security Needs (kebutuhan akan rasa aman ) 

 Belongings and social Needs (kebutuhan sosial) 

 Esteemand status (kebutuhan penghargaan) 

 Self actualization and fulfillment ( kebutuhan akan aktualisasi diti) 

Jenjang kebutuhan tersebut disusun berdasarkan urutan kebutuhanya. Dimana 

jika kebutuhan tingkat bawah telah terpenuhi maka akan dapat menimbulkan 

keinginan untuk memenuhi kebutuhan lainya. Suatu perusahaan jika menginginkan 

para karyawan bekerja dengan baik maka perusahaan tersebut harus memenuhi 

kebutuhan para karyawanya. Salah satunya cara untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan karyawan adalah dengan memberikan pelatihan. 

Menurut Werner dan DeSimone (2009:4) :  

“Pengembangan sumber daya manusia ( human resources development ) 

diartikan sebagai serangkaian aktifitas yang sistematis dan terencana 

yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada 

anggotanya untuk mempelajari keahlian yang diperlukan untuk 

memenuhi persyaratan kerja saat ini dan yang akan datang”.  

Dari definisi diatas, maka dijelaskan bahwa pengembangan merupakan suatu 

yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk peningkatan diri karyawan 

baik dari keterampilan, tingkah laku serta pengetahuan yang di inginkan oleh 

perusahaan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan 

kepada karyawan. Maka dari hasil proses pengembangan tersebut diharapkan 

karyawan mampu menjaga serta meningkatkan eksistensi perusahaan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka terlebih dahulu penulis melihat definisi 

mengenai kinerja karyawan.  

menurut Sulistiyani (2003:223) : 

“Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan 

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”.  

Dari pengertian kinerja karyawan diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah perpaduan antara kemampuan, usaha serta dapat dinilai dari hasil kerja 

karyawan tersebut sesuai dengan bidang pekerjaan dan tanggung jawab yang 

dibebankan oleh perusahaan. 

Adapun tujuan suatu perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan 

adalah untuk meningkatkan, mempertahankan kinerja karyawan. Pelatihan  

memberikan gambaran yang jelas kepada karyawan akan pekerjaan-pekerjaan yang 

akan dilaksanakannya nanti, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelatihan  tidak hanya peningkatan 

kemampuan karyawan namun juga peningkatan sikap atau etika dalam dunia kerja 

namun juga menambah pemahaman pentingnya keselamatan bekerja, pemahaman 

terhadap bisnis perusahaan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 

meningkatkan karirnya. Oleh karena itu pelatihan diharapkan mampu memberikan 

peningkatan kinerja karyawan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. 

  Dengan demikian pemberian pelatihan kepada karyawan sangatlah penting 

bagi suatu perusahaan, karena dengan adanya pemberian pelatihan tentu akan 

membuat kerjasama yang saling bersinergi antara perusahaan dan karyawan. 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket:  ----> = data yang tidak diteliti                       Sumber = Flippo (1996:5-7) 

                 = data yang akan diteliti                                         

Management 

Planning Organizing Staffing Leading Controlling 

Funtional 

HRM 

Peformance 

Evaluation 

Recruitment 

Development 

Compensatio

n 

Integration 

Maintenance 

Separation 

Performance 

Loyalty 

Product 

Development 

Training 

Performance 
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Gambar 1.2 Paradigma pelatihan Terhadap kinerja Karyawan 

 

 

 

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengambil suatu hipotesis sebagai 

berikut : 

 “Jika PT. Rifansi Dwi Putra, melakukan program pelatihan yang tepat, 

maka kinerja karyawan akan meningkat”. 

 

1.6  Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa 

hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca 

diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tajarussalim(2013), dengan judul 

Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat 

Kabupaten Rokan Hulu, dimana peneliti menggunakan persamaan regresi 

berganda sebagai berikut: Y = 1,875 +0,63X1 + 0,125 X2 + 0,313X3 

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a = 1,875 

merupakan nilai konstanta, jika nilai variabel X1, X2, dan X3 adalah 

nol,maka kinerja karyawan (Y) sebesar 1,875 b1 = 0,63 menunjukkan 

bahwa variable metode pelatihan (X1) berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ansori (2007), dengan judul 

Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Unit Produksi 

(Studi Kasus di CV. Kharisma Jaya, Cirebon) , dimana terdapat pengaruh 

yang cukup besar terhadap kinerja hal ini dilihat dari ada factor 

keberpengaruhan 0,91 hal ini menunjukkan bahwa responden menganggap 

keberpengaruhan memiliki 30% lebih tinggi daripada kemampuan dengan 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

 

 

Pelatihan (X) 
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squared multiple correlation sebesar 0,84 atau 84% yang menunjukkan 

faktro keberpengaruhan ini mempengaruhi adanya sistem pemberdayaan 

di perusahaan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Septian  (2008), dengan judul 

Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Erha Clinic Bandung, 

dimana pelatihan yang diberikan kepada karyawan berpengaruh kuat 

dengan menggunakan program SPSS dan hitungan manual analisis 

korelasi dapat dilihat dari nilai R sebesar 0,281 atau 28,1% dengan tingkat 

interpretasi koefesien korelasi. Sedangkan pengaruh pelatihan terhadap 

kinerja karyawan, dilakukan dengan uji koefesien korelasi product 

moment (pearson) yang menyatakan. 

“ Variabel pelatihan memiliki tingkat signifikansi 0,000 (>a = 0,05), yang 

berarti variabel pelatihan berpengaruh signifikn terhadap variabel kinerja. 

1.7  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dan 

Verifikatif.  

menurut Sugiyono (2007:14) bahwa  

“Metode deskriptif analisis adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.”  

 

Sedangkan metode penelitian Verifikatif menurut Mashuri (2008:45), yaitu : 

“Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan 

untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah 

dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa 

dengan kehidupan.” 

 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
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1. Study Literatur (Library Research) 

Teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang 

terdapat dalam literature-literatur dan catatan tulisan yang berkaitan dengan 

topic permasalahan yang menjadi bahan penelitian lebih lanjut. 

2. Studi Lapangan (field Research), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

cara mengadakan kunjungan langsung di perusahaan yang dijadikan sebagai 

objek penelitian, dengan cara :  

a) Wawancara, dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan 

pihak intern perusahaan yang terkait atau dengan memberikan daftar 

pertanyaan kepada pihak perusahaan yang kemudian akan dijawab pada 

kesempatan lain. 

b) Kusioner, suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan meberikan 

respon terhadap daftar pertanyaan tersebu. 

c) Observasi, pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat 

langsung terhadap data yang ada di perusahaan. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan daerah pengamatan tempat diadakannya 

penelitian untuk mengumpulkan data. Pada penyusun skripsi ini lokasi penelitian 

yang dilakukan penulis pada PT. Rifansi Dwi Putra yang berlokasi di Jl Lintas Duri - 

Dumai Km 4,5 Kulim, Duri-Riau 28884.  

Jenis Kegiatan 

Bulan/Minggu 

Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Persiapan 

penelitian                                         

    a. Mengurus                                         
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Jenis Kegiatan 

Bulan/Minggu 

Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

persyaratan 

    b. Pengusunan 

proposal                                         

    c. Pengajuan 

proposal                                         

    d. Uji kelayakan 

proposal                                         

    e. Revisi 

proposal                                         

    f. Penerimaan 

kartu bimbingan                                         

2. Penyusunan 

laporan/skripsi                                         

    a. Penyusunan 

draft Bab I                                         

    b. Pengumpulan 

data                                         

    c. Penyusunan 

draft Bab II                                         

    d. Pengumpulan 

data                                         

    e. Penyusunan 

draft Bab III                                         

    f. Pengumpulan 

data                                         
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Jenis Kegiatan 

Bulan/Minggu 

Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

    g. Penyusunan 

draft Bab IV                                         

    h. Pengolahan 

data                                         

     i. Penyusunan 

draft Bab V                                         

3. Pelaksanaan 

ujian skripsi dan 

revisi                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


