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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1       Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

suatu organisasi. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil 

guna dan hasil unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Berikut adalah 

pengertian manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli : 

Menurut Hasibuan (2003:2), manajemen adalah :  

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan 

efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

 

Menurut Robbins dan Coulter (2004:6) adalah : 

“Manajemen adalah proses pengkoordinasian kegiatan-kegiatan 

pekerjaan sehingga pekerjaaan tersebut terselesaikan secara efesien dan 

efektif dengan dan melalui orang lain”. 

 

Menurut Terry yang dikutip oleh Hasibuan (2003:2) : 

“Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya”. 
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Menurut Stoner yang dikutip oleh Ranupandojo (1991:1.7) : 

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi serta 

penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi, guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

 

Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen 

adalah proses pelaksanaan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi yang 

dilakukan secara sistematis, kooperatif dan terkoordinasi dalam memanfaatkan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi tersebut melalui perantara individu atau kelompok. 

 

2.2       Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manusia selalu berperan aktif dalam setiap organisasi, karena manusia enjadi 

perancang pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan ini tidak 

mungkin tanpa peran aktif karyawan karena bagaimanapun canggihnya alat-alat yang 

dimiliki tidak ada artinya bagi perusahaan tidak diikutsertakan. 

Dalam mengatur karyawan sangat kuat dan kompleks karena mereka 

mempunyai pikiran, perasaam, status, keinginan, latar belakang yang heterogen yang 

dibawa ke dalam orgnisasi. Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai sepenuhnya 

seperti halnya mengatur mesin-mesin, modal dan lainnya. Agar pengertian 

manajemen sumber daya manusia ini lenih jelas, dibawah ini dirumuskan dan dikutip 

defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli manajemen. 

Menurut Hasibuan (2001: 10) mengemukakan bahwa : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”. 
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Menurut Mangkunegara (2003: 2) adalah : 

“Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintergrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi”. 

 

Menurut Handoko (2000: 4) adalah : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, 

penngembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia 

untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi”. 

 

Menurut Flippo yang diterjemahkan oleh Hasibuan (2001: 11) adalah : 

“Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemberhentian 

karyawan dengan maksud dan tujuan perusahaan, individu karyawan 

dan masyarakat”. 

 

Menurut Mathis dan Jackson (2006: 3) adalah : 

“Manajemen sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem 

formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat 

manusia secara efektif dan efesien guna mencapai tujuan-tujuan 

organisasional”. 

 

Dari uraian di atas kita ketahui bahwa manajemen sumber daya manusia 

adalah suatu proses yang perlu dibentuk dalam organisasi, yang dalan 
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pelaksanaannya akan dapat mengarahkan suatu aktivitas organisasi sesuai dengan 

tujuan yang dicapai. 

Seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2001 : 14), peranan MSDM 

adalah mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-

masalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi dan penempatan karyawan. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang. 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 

perusahaan pada khususnya. 

6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan 

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan serikat teknik dan perkembangan serikat buruh. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan dan penilaian kinerja kayawan. 

9. Mengatur mutasi karyawan baaik vertikal maupun horizontal. 

10. Mengatur pension, pemberhentian, dan pesangonnya. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa peranan MSDM diakui sangat 

menentukan bagi terwujudnya tujuan perusahaan. Sedangkan tujuan utama 

Manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber 

daya manusia (karyawan) terhadap organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat 

dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung 

kepada manusia yang mengelola organisasi itu. Oleh karena itu sumber daya manusia 

(karyawan) tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga berdaya guna dan 

berhasil dalam mencapai tujuan organisasi. 
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Menurut Moekijat (1999: 83), tujuan ini diharapkan ke dalam beberapa 

bagian tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia antara lain: 

1. Melalui pelatihan, pegawai baru diberikan informasi tentang organisasi. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan rupa guna membantu pegawai baru itu dapat 

dengan segera menyesuaikan diri. 

2. Pegawai baru diberi pelajaran mengenai apa yang diperlukan dalam jabatan 

tertentu yang ia harus mengerjakan sehingga ia dapat secepat-cepatnya 

memenuhi standar hasil pekerjaan yang akan menambah nilainya terhadap 

organisasi. 

3. Pelatihan memungkinkan pegawai baru memperoleh pengetahuan yang lebih 

luas, berarti menambah kecakapan dalam berbagai lapangan untuk keperluan 

pemindahan dan promosi. 

4. Jika pegawai telah diberi pelatihan sewajarnya, maka kecelakaan pekerjaan 

yang tidak baik dan kerusakan mesin-mesin dan perlengkapan-perlengkapan 

lainnya dapat diperkecil. 

5. Pelatihan membantu pegawai menyesuaikan diri dengan metode-metode dan 

proses-proses baru yang terus menerus diadakan. 

6. Pelatihan yang baik mengurangi rasa tidak puas, absensi dan perpindahan 

pegawai, karena pelatihan membantu mempergunakan kecakapan seseorang 

sepenuh-penuhnya, baik pegawai lama maupun pegawai baru. 

2.2.1    Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, amak dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen sumber daya manusia mempunyai dua fungsi yaitu fungsi manajerial dan 

fungsi operasional. Melalui kedua fungsi ini, kegiatan manajemen sumber daya 

manusia mengusahakan agar tujuan individual, organisasi maupun masyarakat dapat 

dicapai. 
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Menurut Hasibuan (2001: 21), fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya 

Manusia meliputi : 

1. Fungsi Manajerial, yang meliputi : 

a. Perencanaan  

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja yang efektif serta efesien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan 

menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi 

pengorganisasian, pengarahan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian 

karyawan. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi, dan koordinasinya, dalam bagan organisasi. 

c. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agara mau berkerja sama dan bekerja efektif serta efesien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

d. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. 

2. Fungsi Operasional, yang meliputi :  

a. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 
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kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

b. Pengembangan  

Penegembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

c. Kompensasi 

  Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsng (indirect) uang atau barang kepada karyawan 

sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

d. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama 

yang serasi dan saling menguntungkan. Dimana perusahaan memperoleh 

laba, sedangkan karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil 

pekerjaannya. 

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mu bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan 

dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian 

besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal. 

f. Pemberhentian 

Pemeberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan 

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan 
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sebab-sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang-undang No. 12 

Tahun 1964. 

 

2.3 Pelatihan 

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan atau organisasi akan 

berusaha untuk menetapakan tenaga kerja paling sesuai dengan persyaratan yang 

telah ditetapkan untuk memangku suatu jabatan tertentu. Namun tidak jarang para 

tenaga kerja yang ada belum mempunyai kemampuan secara penuh untuk 

melaksanakan tugas-tugas dari pekerjaan mereka walaupun mereka telah mempunyai 

keterampilan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan. Oleh arena itu, maka perlu 

dilatih agar mampu utnuk mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan dapat 

menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan baru atas sikap, tingkah laku, 

keterampilan, dan pengetahuan sesuai dengan tuntutan perubahan. 

 

2.3.1 Pengertian Pelatihan 

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakakn beberapa penegrtian mengenai 

pelatihan dari parah ahli Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu sebagi berikut : 

Menurut Hasibuan (2002: 69) mengemukakan nbahwa : 

“Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses 

belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar 

sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relative singkat dan 

dengan metode yang lebih mengutamakan latihan daripada teori”. 

 

Menurut Leslie Rae yang dikutip Sofyandi dan Garniwa (2005: 108) 

menyatakan bahwa : 

“Pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya agar lebih 

efektif dan efesien”. 
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Menurut Soeprihanto (2001: 85) menyatakan bahwa : 

“Pelatihan adalah kegiatan untuk memperbaiki kemampuan karyawan 

dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operasional 

dalam menjalankan pekerjaan”. 

 

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan secara 

tegas tidak dapat dipisahkan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan 

telah mencakup pengertian pelatihan yaitu usaha meningkatkan keterampilan maupun 

pengetahuan teknis bagi karyawan. 

 

2.3.2 Manfaat Pelatihan 

Manfaat pendidikan dan pelatihan menurut Panggabean (2004: 41) ditujukan 

untuk karyawan, perusahaan, dan konsumen. 

Karyawan 

a. Memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan karyawan. 

b. Meningkatkan moral karyawan, dengan keterampilan dan keahlian yang sesuai 

dengan pekerjaannya mereka akan antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik. 

c. Memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan, karena 

kekurangan keterampilan dapat diminimalkan melalui program pelatihan dan 

pengembangan. 

d. Membantu karyawan dalam menghadapi perubahan-perubahan, baik perubahan 

struktur organisasi, teknologi, maupun sumber daya manusianya. Melalui 

pelatihan dan pengembangan karyawan diharapkan dapat secara efektif 

menggunakan teknologi baru, manajer di semua bidang harus secara konstan 

mengetahui kemajuan teknologi yang membuat organisasi berfungsi secara lebih 

efektif. 
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e. Peningkatan karir karyawan, dengan pelatihan dan pengembangan kesempatan 

untuk meningkatkan karir menjadi besar karena keahlian, keterampilan dan 

prestasi kerja lebih baik. 

f. Meningkatkan jumlah balas jasa yang dapat diterima karyawan. Dengan pelatihan 

dan pengembangan, maka keterampilan semakin meningkat dan prestasi kerja 

semakin baik dan gaji juga akan meningkat karena kenaikan gaji didasarkan 

kinerja. 

 

Perusahaan 

a. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia; dengan 

pelatihan dan pengembangan perusahaan melakukan upaya bersama untuk secara 

benar mendapatkan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan perusahaan. 

b. Penghematan; pelatihan dan pengembangan dapat mengurangi biaya produksi 

karena pelatihan dan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan 

keterampilan karyawan (teknis, hubungan interpersonal, dan konseptual). Jika 

karyawan lebih terampil, maka bekerja lebih cepat selesai, penggunaan bahan 

baku lebih hemat, dan bisa menggunakan mesin-mesin dengan lebih baik 

sehingga tidak cepat rusak. 

c. Mengurangi tingkat kerusakan dan kecelakaan; dengan pelatihan dan 

pengembangan dapat dikurangi kerusakan barang, produksi, mesin-mesin, dan 

tingkat kecelakaan karyawan karena keterampilan karyawan telah meningkat. Hal 

ini dapat mengurangi biaya yang harus dikaluarkan oleh perusahaan. 

d. Memperkuat komitmen karyawan; organisasi yang gagal menyediakan pelatihan 

dan pengembangan akan kehilangan yang berorientasi pencapaian yang merasa 

frustasi karena mereka tidak ada kesempatan untuk promosi dan akhirnya 

memilih ke luar untuk mencari perusahaan lain yang menyediakan pelatihan bagi 

kemajuan karir mereka. 
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Konsumen 

a. Konsumen akan memperoleh produk yang lebih baik dalam hal kualitas dan 

kuantitas. 

b. Meningkatkan pelayanan karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya 

tarik yang sangat penting bagi rekanan perusahaan yag bersangkutan. Ini berarti 

bahwa dengan adanya pelatihan dan pengembangan akan member manfaat yang 

lebih baik bagi konsumen. Mereka dapat memperoleh produk atau pelayanan 

yang lebih baik pada waktunya. 

Adapun menurut Atmodiwirio ( 2002: 43) beberapa manfaat pelatihan yang 

kita rasakan baik untuk perkembangan individu maupun organisasi. Ada dua sisi 

tentang manfaat pelatihan yang dapat kita temukan : 

1. Dari Segi Individu 

Untuk individu pelatihan apapun bentuknya akan mempunyai manfaat : 

a. Menambah wawasan, pengetahuan tentang perkembangan organisasi baik 

secara internal maupun eksternal. 

b. Menambah wawasan tentang perkembangan lingkungan yang sangat 

mempengaruhi kehidupan organisasi. 

c. Menambah pengetahuan dibidang tugasnya. 

d. Menambah keterampilan dalam meningkatkan pelaksanaan tugasnya. 

e. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi antara sesame 

f. Meningkatkan kemampuan menangani emosi. 

g. Meningkatkan pengalaman memimpin. 

2. Segi Organisasi 

Bagi organisasi manfaat pelatihan lebih terbatas dibandingkan dengan individu : 

a. Menyiapkan petugas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari jabatan 

yang sekarang. 

b. Penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. 

c. Merupakan landasan untuk pengembangan selanjutnya. 
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d. Meningkatkan kemampuan berproduksi. 

e. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk menciptakan kolaborasi. 

Dari dua manfaat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat pelatihan 

adalah untuk meningkatkan potensi manusia anggota suatu organisasi khususnya 

pegawai/karyawan sesuatu perusahaan atau pemerintah, kita mengenal istilah 

pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

 

2.3.3 Tujuan Pelatihan 

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan dalam melaksanakan pelatihan, pada 

prinsipnya pelatihan mempunyai tujuan yang sama. Agar tujuan tersebut tercapai, 

menurut Hasibuan (2001: 70-72), tujuan-tujuan dari program pelatihan antara lain : 

1. Produktivitas Kerja 

Dengan pelatihan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan 

kuantitas produksi semakin baik, karena technical skill, human skill, dan 

managerial skill karyawan semakin baik. 

2. Efesiensi 

Program pelatihan karyawan bertujuanuntuk meningkatkan efisiensi tenaga, 

waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, 

biaya produksi relatif lebih kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar. 

3. Kerusakan 

Program pelatihan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, 

produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

4. Kecelakaan 

Program pelatihan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, 

sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. 
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5. Pelayanan 

Program pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari 

karyawan kepada konsumen perusahaan, karena pemberi pelayanan yang baik 

merupakan daya tarik yang sangat penting bagi rekanan-rekanan perusahaan yang 

bersangkutan. 

6. Moral 

Dengan program pelatihan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan 

keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka antusias untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 

7. Karir 

Dengan program pelatihan, kesempatan untuk meningkatkan karir karyawan 

semakin besar, karena keahlian, keterampilan dan prestasi kerjanya lebih baik . 

Promosi inilah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang. 

8. Konseptual 

Dengan program pelatihan, manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil 

keputusan yang lebih baik, karena technical skill dan managerial skill-nya lebih 

baik. 

9. Kepemimpinan 

Dengan program pelatihan, balas jasa (gaji, upah insentif, dan benefits) karyawan 

akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. 

10. Konsumen 

Program pelatihan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi 

masyarakat konsumen karena akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih 

bermutu. 

 

2.3.4 Penyusunan Program Pelatihan 

Penyusunan suatu program pelatihan harus sesuai dengan tujuan yang akan 

diwujudkan, harus dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan yang tertentu dan 
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sistematis. Menurut Bambang Wahyudi (2002: 137-138) tahapan penyusunan 

program pelatihan sebagai berikut :  

1. Penelitian dan pengumpulan data 

Melakukan penelitian dan pengumpulan data tentang aspek dari objek yang akan 

dikembangkan. Dari hasil penelitian dan pengumpulan data tersebut dapat 

diketahui akan pelatihan yang secara nyata dan actual yang diperlukan suatu 

organisasi. 

2. Menentukan materi 

Dengan mengetahui kebutuhan akan pelatihan sebagai hasil dari langkah yang 

pertama dapat ditentukan materi pelatihan yang diberikan. 

3. Menentukan metode pelatihan 

Sesuai dengan materi pelatihan yang dibutuhkan maka ditentukan metode 

penyajian pelatihan yang tepat. Penentuan atau pemilihan metode pelatihan 

tersebut, selain didasarkan atas materi yang akan disajikan, juga berkaitan dengan 

tingkatan tenaga kerja yang dilatih. Metode yang digunakan untuk tenaga 

operasional atau non-manajerial akan berbeda dengan metode untuk tingkatan 

manager. 

4. Memilih pelatihan yang dibutuhkan 

Langkah berikutnya adalah memilih dan mempersiapkan tenaga pelatih. 

Pemilihan seorang harus didasarkan pada keahlian dan kemampuannya untuk 

mentranformasikan keahliannya tersebut kepada peserta pelatihan. 

5. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan 

Semua fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya pelatihan 

seperti gedung, tenaga pelatih, computer, peralatan pelatihan, alat tulis, dukungan 

keuangan, dan sebagainya. Pengadaan fasilitas ini akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu pelatihan. 
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6. Memilih para peserta pelatihan 

Agar pelatihan dapat mencapai sasaran, hendaknya para peserta dipilih yang 

benar-benar “siap latih” artinya tenaga kerja yang diikutsertakan dalam pelatihan 

adalah mereka yang secara mental telah dipersiapkan untuk mengikuti program 

tersebut. Jumlah pesertanya juga perlu dibatasi sesuai dengan fasilitas yang 

mungkin disediakan sehingga efektivitas program dapat tercapai. 

7. Melaksanakan program 

Pada tahapan ini harus selalu dijaga agar pelaksanaan kegiatan benar-benar 

mengikuti program yang telah ditetapkan sebelumnya. 

8. Melaksanakan evaluasi program 

Tahapan terakhir adalah mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan, hal ini 

dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan suatu program yang telah dilakukan, 

yaitu dengan menilai umpan balik sebagai output yang dibandingkan dengan 

standrt yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penyusunan program pelatihan sangat diperlukan agar pelatihan dapat berjalan 

sesuai tujuan. 

 

2.3.5 Metode-metode Pelatihan  

Terdapat beberapa macam metode pelatihan yang dipergunakan dalam usaha 

meningkatkan mutu karyawan, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya 

sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan, mengurangi absensi, serta 

memperbaiki kepuasan kerja. Menurut Hariandja (2001: 186) ada dua kategori 

pokok program pelatihan. Masing-masing kategori mempunyai sasaran pengajaran 

sikap, konsep atau pengetahuan dan keterampilan utama yang berbeda, uraian 

kategorinya antara lain: 

1. On The Job Training (Latihan Sambil Bekerja) 

On The Job Training atau meliputi semua upaya melatih karyawan untuk 

mempelajari suatu pekerjaan sambil mengerjakannya di tempat kerja yang 
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sesungguhnya. Berbagai macam teknik yang biasa digunakan dalam praktik 

adalah sebagai berikut : 

a. Job instruction training atau latihan instruksi jabatan adalah pelatihan dimana 

ditentukan seseorang (biasanya manajer atau supervisor) bertindak sebagai 

pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu 

dalam proses kerja. 

b. Job rotation atau rotasi jabatan adalah program yang direncanakan secara 

formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang 

berbeda dan dalam bagian yang berbeda dengan organisasi utnuk menambah 

pengetahuan mengenai pekrjaan dalam organisasi, misalnya promotion, 

mutasi dan demosi. 

c. Apprenticeship atau magang adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara 

pelajaran di kelas dengan praktik lapangan, yaitu setelah sejumlah teori 

diberikan kepada peserta, peserta dibawa praktik lapangan. Teknik ini juga 

mengaplikasikan seluruh prinsip belajar. 

d. Coaching adalah bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di 

tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan 

secara informal dan biasanya tidak terencana, misalnya bagaimana melakukan 

pekerjaan, bagaimana memecahkan masalah. Dilihat dari prinsip-prinsip 

belajar, metode ini mengaplikasikan prinsip belajar partsipasi, relevance, 

repetition, transference, dan feedback. 

2. Off The Job Training 

Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan pada lokasi terpisah dengan tempat 

kerja. Program ini memberikan individu dengan keahlian dan pengetahuan yang 

mereka butuhkan waktu melaksanakan pekerjaan pada waktu terpisah dari waktu 

kerja regular mereka, antara lain : 

a. Lecture atau kuliah adalah presentasi atau ceramah yang diberikan oleh 

pelati/pengajar kepada sekelompok pendengar, biasanya kelompok yang 
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cukup besar. Di sini pola komunikasi yang terjadi umumnya satu arah. 

Pengajar dapat menggunakan berbagai alat peraga, memberikan kesempatan 

untuk bertanya atau berdiskusi, meskipun tidak insentif. Metode ini biasanya 

digunakan untuk memberikan pengetahuan umum kepada peserta. 

Selanjutnya, dilihat dari prinsip-prinsip belajar, metode ini umumnya paling 

miskin menggunakan prinsip-prinsip belajar. 

b. Video presentation atau video persentasu adalah pelajaran yang disajikan 

melalui film, televisi, atau video tentang pengetahuan atau bagaimana 

melakukan suatu pekerjaan. Ini biasanya dilakukan bilamana jumlah peserta 

cukup banyak dan masalah yang dijelaskan tidak begitu kompleks. Teknik ini 

hampir sama dengan lecture, miskin dalam penggunaan prinsip-prinsip 

belajar. 

c. Vestibule training/simulation adalah latihan yang diberikan di sebuah tempat 

yang khusus dirancang menyerupai tempat kerja, yang dilengkapi dengan 

berbagai peralatanseperti di tempat kerja. Teknik ini dapat mencakup semua 

prinsip belajar. 

d. Role playing adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan cara para 

peserta diberi peran tertentu untuk bertindak dalam situasi khusus. Ini 

dimaksudkan untuk dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain misalnya 

pelanggan, atasan, rekan sekerja, sehingga para peserta dapat berinteraksi 

dengan baik dengan orang lain. 

e. Case study adalah studi kasus yang dilakukan dengan memberikan beberapa 

kasus tertentu, kemudian peserta diminta memecahkan kasus tersebut melalui 

diskusi di kelompok belajar. Kasus-kasus yang diberikan sesuai dengan situasi 

nyata pekerjaan dan menimbulkan transference. 

f. Self study adalah meminta peserta untuk belajar sendiri melalui rancangan 

materi yang disusun dengan baik, seperti melalui bahan bacaan, video, dan 

kaset. Hal ini biasanya dilakukan karena adanya hambatan-hambatan 
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geografis, sulitnya untuk bertemu langsung, atau biaya yang sangat tinggi 

bilamana para peserta harus dikumpulkan dalam satu tempat. 

g. Program learning adalah bentuk lain dari self studi, yaitu menyiapkan 

seperangkat pertayaan dan jawabannya secara tertulis dalam buku, atau dalam 

sebuah program computer. Setelah membaca dan menjawab pertanyaan, 

peserta memberikan feedback. Kemudian melalui feedback dapat diketahui 

hasilnya.  

h. Laboratory training adalah latihan untuk maningkatkan kemampuan 

hubungan antar pribadi, melalui sharing pengalaman, perasaan, persepsi, dan 

perilaku di antara beberapa peserta. 

i. Action learning (belajar bertindak) adalah proses belajar melalui kelompok 

kecil dalam memecahkan berbagai persoalan dalam bekerja, yang dibantu 

oleh seorang ahli, bisa dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. 

 

2.3.6 Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan 

Bahwa salah satu kegiatan yang harus dilakukan pendidik/pelatih dalam 

melaksanakan tugas dan peranannya adalah evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan 

kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pelatihan, terutama dalam 

keseluruhan kegiata belajar mengajar. Berhasil tidaknya program pelatihan akan 

banyak bergantung kepada kegiatan evaluasi yang dilakukan. Itulah sebabnya apabila 

berbicara tentang proses pelatihan, masalah evaluasi sangat sulit untuk dipisahkan. 

Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian 

besar, baik mengenai tujuan, langkah pokok, teknik, alat evaluasi, maupun system 

penilainnya. 

Aadapun menurut Sastrohadiwiryo (2003: 220) evaluasi dalam kegiatan 

pelatihan memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta dalam suatu 

periode proses belajar mengajar tertentu. 
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2. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan peserta dalam kelompoknya. 

3. Untuk mengetahui tingkat usaha yang telah dilakukan para peserta dalam kegiatan 

pelatihan. 

4. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh para peserta telah merealisasikan 

kapasitasnya melalui kegiata pelatihan. 

5. Untuk mengetahui efisiensi metode pelatihan yang digunakan. 

 

2.3.7 Dimensi Pelatihan 

Metode pelatihan yang diterapkan perlu diukur apakah baik atau tidak. Suatu 

metode bisa dikatan baik apabila mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan yaitu meningkatkan kualitas dan kemampuasn karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

Dimensi program pelatihan yang efektif yang diberikan perusahaan kepada 

karyawannya menurut Leslie Rae yang dikutip Sofyandi dan Garniwa (2005: 114) 

dapat diukur melalui : 

1. Isi pelatihan, yaitu apakah isi program pelatihan relevan dan sejalan dengan 

kebutuhan pelatihan tersebut up to date. 

2. Metode pelatihan, apakah metode pelatihan yang diberikan sesuai untuk subjek 

itu dan apakah metode pelatihan tersebut sesuai dengan gaya peserta pelatihan. 

3. Sikap dan keterampilan instruktur, yaitu apakah instruktur mempunyai sikap 

dan keterampilan yang mendorong orang untuk belajar. 

4. Lama waktu pelatihan, yaitu berapa lama waktu pemberian materi pokok harus 

dipelajari dan seberapa cepat tempo penyampaian materi tersebut. 

5. Fasilitas pelatihan, yaitu apakah tempat penyelenggaraan pelatihan dapat 

dikendalikan oleh instruktur, apakah relevan dengan jenis pelatihan. 
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2.4 Kinerja Karyawan  

Pada dasarnya pengertian kinerja dapat dimaknai secara beragam. Beberapa 

pakar memandangnya sebagai hasil dari suatu proses penyelesaian pekerjaan, 

sementara sebagian yang lain memahaminya sebagai perilaku yang diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Agar terdapat kejelasan mengenai kinerja, akan 

disampaikan beberapa pengertian mengenai kinerja. 

Menurut Bernardin and Russel (1998: 239), kinerja dapat didefinisikan 

sebagai berikut: “Performance is defined as the record of outcomes produced on a 

specified job function or activity during a time period“. Berdasarkan pendapat 

Bernardin and Russel, kinerja cenderung dilihat sebagai hasil dari suatu proses 

pekerjaan yang pengukurannya dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Sementara itu 

menurut Ilgen and Schneider (Williams, 2002: 94): “Performance is what the person 

or system does”. Hal senada dikemukakan oleh Mohrman et al (Williams, 2002: 94) 

sebagai berikut: “A performance consists of a performer engaging in behavior in a 

situation to achieve results”. Dari kedua pendapat ini, terlihat bahwa kinerja dilihat 

sebagai suatu proses bagaimana sesuatu dilakukan. Jadi, pengukuran kinerja dilihat 

dari baik-tidaknya aktivitas tertentu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Pendapat yang lebih komprehensif disampaikan oleh Brumbrach (Armstrong, 

1998: 16) sebagai berikut: 

Performance means behaviours and results. Behaviours emanate from the 

performer and transform performance from abstraction to action. Not just the 

instruments for results, behaviours are also outcomes in their own right – the 

product of mental and physical effort applied to tasks – and can be judged apart 

from results. 

Brumbrach, selain menekankan hasil, juga menambahkan perilaku sebagai 

bagian dari kinerja. Menurut Brumbach, perilaku penting karena akan berpengaruh 

terhadap hasil kerja seorang pegawai. 
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Dari beberapa pendapat tersebut, kinerja dapat dipandang dari perspektif 

hasil, proses, atau perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan. Oleh karena itu, 

tugas dalam konteks penilaian kinerja, tugas pertama pimpinan organisasi adalah 

menentukan perspektif kinerja yang mana yang akan digunakan dalam memaknai 

kinerja dalam organisasi yang dipimpinnya. 

1.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu menurut 

Sastrohadiwiryo, (2006:235) adalah: 

1. Kemampuan mereka. 

merupakan kemampuan yang diperoleh secara formal, misalnya pendidikan 

yang diperoleh dibangku sekolah atau diperguruan tinggi yang dapat 

mempengaruhi secara langsung kinerja karyawan itu sendiri. 

2. Motivasi 

motivasi (materil dan non materil) yang diberikan secara langsung kepada 

setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Jadi 

sifatnya khusus seperti memberikan pujian penghargaan, bonus, piagam dan 

lain sebagainya. motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas 

yang mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran tugas, sehingga 

kinerja karyawan lebih meningkat dalam melakukan pekerjaannya. Motivasi 

tidak langsung ini besar pengaruhnya untuk merangsang kinerja karyawan, 

sehingga produktivitas kerja meningkat. 

3. Dukungan yang diterima 

Adalah fasilitas-fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan 

diperlukan dalam pencapaian kinerja secara tidak langsung fasilitas-fasilitas 

yang terpenuhi tersebut dapat membantu kinerja karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya tersebut. 
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4. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan 

Dengan keberadaan pekerjaan yang prusahaaan berikan kepada karyawannya 

sehingga dapat ikut mempengaruhi kinerja karyawan, karena karyawan akan 

merasa puas dan akan timbul kecintaan karyawan terhadap perusahaan dan 

pekerjaannya. Jika kecintaan karyawan semakin baik terhadap pekerjaannya, 

maka kinerja mereka akan semakin baik pula.  

5. Hubungan mereka dengan organisasi 

Hubungan tempat kerja karyawan juga akan mempengaruhi kinerja karyawan 

secara tidak langsung karena hubungan mereka dengan organisasi kerja yang 

nyaman dan hubungan yang harmonis antara karyawan yang satu dengan yang 

lainnya maka akan timbul semangat kerja karyawan yang akhirnya akan 

memperngaruhi kinerja karyawan. 

Berdasarkaan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (Output) individu maupun 

kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami 

atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi. 

1.4.2 Aspek-Aspek Penilaian Kinerja dan Standar Pekerjaan 

Menurut Hasibuan, (2006:95). Mengemukakan bahwa aspek-aspek yang 

dinilai dalam kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Kerjasama 

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerjasama dengan 

karyawan lainnya secara vertikal dan horizontal di dalam maupun di luar 

pekerjaan sehingga hasil pekerjaannya akan semakin baik. 

2. Tanggung jawab dan kecakapan 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan 

kebijaksanaan, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang 

dipergunakannya, serta perilaku kerjanya. 
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3. Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang 

ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan ke 

padanya. 

4. Sikap 

Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, periang disukai, 

memberi kesan menyenangkan, memperhatikan sikap yang baik, serta 

berpenampilan simpatik dan wajar. 

5. Kreativitas 

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya 

untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna dan 

berhasil guna. 

6. Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi 

perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti pada 

bawahannya. 

7. Inisiatif 

Penilai menilai kemampuan berpikir yang orsinal dan berdasarkan inisiatif 

sendiri untuk menganalisis, memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan, 

dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapinya. 

8. Keandalan 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat 

dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaan. 

9. Kesetiaan 

Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan 

organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan 

membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang 

yang tidak bertanggung jawab. 
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10. Kepemimpinan 

Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai 

pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain 

atau bawahannya untuk bekerja secara efektif. 

Adapun aspek-aspek standar pekerjaan terdiri dari aspek kuantitatif dan kualitatif. 

Aspek kuantitatif meliputi : 

a. Proses kerja dan kondisi pekerjaan. 

b. Waktu yang dipergunakan atau lamanya menyelesaikan pekerjaan. 

c. Jumlah kesalahan dalam melakukan pekerjaan. 

d. Jumlah dan jenis pemberian dalam bekerja. 

Sedangkan aspek kualitatif meliputi : 

1. Kecepatan kerja dan kualitas pekerjaan. 

2. Tingkat kemampuan dalam bekerja. 

3. Kemampuan menganalisis data atau informasi, kemampuan atau 

kegagalan menggunakan mesin atau peralatan. 

4. Kemampuan mengevaluasi (keluhan atau kebiasaan konsumen). 

 

1.4.3 Langkah-Langkah Dalam Peningkatan Kinerja 

Langkah-langkah dalam peningkatan kinerja Menurut Mangkunegara, 

(2005:22) sebagai berikut : 

a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. Dapat dilakukan melalui 

tiga cara, yaitu: 

1. Mengidentifikasi masalah melalui data dan informasi yang 

dikumpulkan terus-menerus melalui fungsi-fungsi bisnis. 

2. Mengidentifikasi masalah melalui karyawan. 

3. Memperhatikan masalah yang ada. 

b. Mengenal kekurangan dan tingkat keseriusan. Untuk memperbaiki 

keadaan tersebut, diperlukan beberapa informasi, antara lain : 
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1. Mengidentifikasi masalah setepat mungkin. 

2. Menentukan tingkat keseriusan masalah dengan mempertimbangkan : 

a. Harga yang harus dibayar bila tidak ada kegiatan. 

b. Harga yang harus dibayar bila ada campur tangan dan 

penghematan yang diperoleh apabila ada penutupan kekurangan 

kinerja. 

c. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab   

kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang 

berhubungan dengan pegawai itu sendiri. 

d. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi    

penyebab kekurangan tersebut. 

 

1.4.4 Indikator-Indikator Kinerja Karyawan 

Dalam melakukan suatu penilaian kerja karyawan diperlukan tolak ukur, dan 

tolak ukur tersebut adalah standar. Sebuah standar dapat dianggap sebagai pengukur 

yang ditetapkan, sesuatu yang harus diusahakan, sebuah model  untuk 

diperbandingkan, suatu alat akan membandingkan antara satu hal dengan hal lain. 

Dengan penentuan standar untuk berbagai keperluan maka timbul yang disebut 

”standarisasi”, yaitu penentuan dan pengguanaan sebagai ukuran, tipe dan gaya 

tertentu berdasarkan suatu komposisi standar yang telah ditentukan. 

  Dalam penelitian penyelesaian pekerjaan, penilaian menggunakan standar 

sebagai alat ukur yang dicapai dan perilaku yang dilakukan baik di dalam maupun di 

luar pekerjaanya.  

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada delapan indikator, 

yaitu menurut Gomes (2003 : 134): 

sebagai berikut :  
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1. Quantity of work : jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode 

waktu yang ditentukan. 

2. Quality of work : kulitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat 

kesesuaian dan kesiapannnya. 

3. Job Knowledge : luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilannya. 

4. Creativeness : keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dari 

tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

timbul. 

5. Cooperation : kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain 

(sesama anggota organisasi). 

6. Dependability : kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran 

dan penyelesaian kerja tepat pada waktunya. 

7. Initiative : semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dalam 

memperbesar tanggung jawab. 

8. Personal Qualities : menyangkut kepribadian, kepemimpinan, 

keramah-tamahan, dan integritas pribadi. 

Unsur prestasi karyawan yang akan dinilai oleh setiap organisasi atau 

perusahaan tidak selalu sama, tetapi pada dasarnya unsur-unsur yang dinilai itu 

mencangkup seperti hal-hal di atas. 

Dari uraian tersebut nampak bahwa faktor yang dapat digunakan untuk 

menilai tingkat prestasi karyawan tidak sama untuk semua perusahaan, tetapi pada 

dasarnya apa yang telah dikemukakan merupakan faktor-faktor yang lazim digunakan 

dalam menilai prestasi karyawan.  

 

1.4.5 Evaluasi Kinerja Karyawan 

Tujuan Evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja 

organisasi melalui peningkatan kinerja SDM organisasi, dalam penilaian kinerja tidak 
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hanya semata –mata menilai hasil fisik tetapi pelaksanaan pekerjan secara 

keseluruhan yang menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan, kerajinan, 

disiplin, hubungan kerja atau hal –hal khusus sesuai dengan bidang dan tugasnya 

semuanya layak untuk dinilai. Tujuan penilaian kinerja karyawan menurut Veithzal 

Rivai (2003:312) pada dasarnya meliputi: 

1. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan selama ini. 

2. Pemberian imbalan yag serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji berkala, 

gaji pokok, kenaikan gaji istimewa dan insentif uang. 

3. Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan 

4. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainnya 

5. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam. 

a. Penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi atau transfer, rotasi perusahaan. 

b. Kenaikan jabatan. 

c. Training. (Iskandar, 2014). 

 

1.5 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. Dengan kata lain jika kepuasan terhadap metode 
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pelatihan naik satuan maka kinerja pegawai akan bertambah sebesar 0,63 

satuan skala. b2 = 0,125 menunjukkan bahwa variabel isi pelatihan (X2) 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain jika 

kepuasan terhadap isi pelatihan ditingkatkan sebesar 1 satuan maka 

kinerja pegawai akan bertambah sebesar 0,125 satuan skala. b3 = 0,313 

menunjukkan bahwa variabel kemampuan instruktur pelatihan (X3) 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dengan kata lain jika 

kepuasan terhadap kemampuan instruktur pelatihan ditingkatkan sebesar 1 

satuan maka kinerja pegawai akan bertambah sebesar 0,313 satuan skala. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widhayu Ningrum(2013), dengan judul 

Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan 

Pertamina-Perto China East Java. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

penjelasan (explanatory research). Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh dari karyawan Joint Operating Body Pertamina-PetroChina East 

Java Yang berjumlah 166 orang, sedangkan jumlah sampel pada 

penelitian ini adalah 62 responden. Dimana peneliti menggunakan 

persamaan linier berganda sebagai berikut : Y = 10,902 + 0,245X1 + 

0,255X2 . Hasil penelitian : 

1.  Dari hasil uji F Uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

31.571 > Ftabel 2,23 atau F hitung mempunyai tingkat Sig 

0.000 < 0,05, sehingga hasil penelitian membuktikan 

Pendidikan Karyawan dan Pelatihan Karyawan secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan Joint Operating Body Pertamina-

PetroChina East Java, Hal ini memiliki makna bahwa 

keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja 

pegawai. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melakukan tugas sesuai tanggung 
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jawab yang diberikan kepadanya. Faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah tingkat pendidikan dan 

pelatihan.  

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa:  

a. Hasil uji t pada variabel pendidikan menunjukkan 

thitung 2,067 > ttabel 1,663 sedangkan sig 0,043 < 0,05, 

jadi variabel pendidikan karyawan berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap Kinerja Karyawan Joint Operating Body 

Pertamina-PetroChina East Java. Hal ini memiliki makna 

bahwa semakin tinggi Pendidikan yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan maka semakin tinggi pula 

kinerja karyawan. Pendidikan dilakukan di Jonit Operating 

Body Pertamina- 

PetroChina East Java yaitu menyesuaikan tingkat 

pendidikan terakhir yang dimiliki karyawan sesuai dengan 

kualifikasi jabatan yang diduduki dan menyesuaikan 

pendidikan formal yang dimiliki karyawan sesuai dengan 

bidang pekerjaan yang dihadapi karyawan.  

b. Hasil uji t variabel pelatihan kerja menunjukkan thitung 

7,557 > ttabel 1,663 sedangkan Sig 0,000 < 0,05, jadi 

variabel pelatihan karyawan berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap Kinerja Karyawan Joint Operating Body 

Pertamina-PetroChina East Java. Hal ini memiliki makna 

bahwa semakin sering pelatihan dilakukan maka semakin 

tinggi pula kinerja karyawan. Hal ini dijelaskan bahwa 

pelatihan yang diadakan oleh perusahaan biasanya adanya 

masalah dari perusahaan tersebut untuk meningkatkan 

kualitas kerja dan meningkatkan kinerja kerja 
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karyawannya. Kebutuhan pelatihan sangat di perhatikan 

oleh perusahaan tetapi harus didukung dengan metode 

pelatihan, materi pelatihan, pelatih atau pengajar, dan 

fasilitas pelatihan yang baik pula agar memberikan hasil 

yang maksimal pada saat dilakukannya pelatihan.  

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

Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Erha Clinic Bandung. 

Dimana penelitian menggunakan perhitungan korelasi Rank spearman, 

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. 


