
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini perubahan di segala bidang terus berkembang pesat, dan kita 

harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, terutama dalam 

meningkatkan kualitas hidup baik sebagai individu, suatu kelompok atau sebagai 

bagian dari masyarakat, sehingga kita dapat bertahan dalam menghadapi setiap 

kendala untuk mencapa tujuan yang kita inginkan. Begitu juga dalam suatu 

perusahaan mengalami dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi baik dari 

dalam perusahaan itu sendiri maupun dari luar. Oleh karena itu keberhasilan suatu 

perusahaan untuk mempertahankan keberadaannya di dunia bisnis, harus dapat 

beradaptasi dengan perubahan yang dihadapi sehingga tujuan yang telah ditetapkan 

berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Proses pencapaian tujuan itu 

tentunya tidak hanya di tentukan oleh besarnya dana operasi yang tersedia, 

canggihnya teknologi ataupun prasarana yang dimiliki, tetapi juga tergantung pada 

aspek sumberdaya manusia. 

Organisasi atau perusahaan merupakan sistem social yang kompleks, 

setiap elemen saling bergantung, berkaitan dan berinteraksi membentuk satu kesatuan 

untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pencapaian visi dan misi tersebut organisasi 

dituntut untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di setiap elemen 
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(departemen), sehingga dapat berkolaborasi sesuai work plan yang ditetapkan. 

Menurut Rernawan (2011:15) yang diambil dari Mathis dan Jackson : 

“Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling 

berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki 

fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan 

tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan”. 

Berdasarkan pernyataan diatas, sumber daya manusia merupakan subjek 

yang harus dikelola dan dipelihara sehingga dapat memunculkan prestasi kerja bagi 

perkembangan organisasi. 

Menurut Effendy (2009:15), kekuatan suatu organisasi terletak pada 

manusianya bukan pada sistemnya, teknologinya, prosedurnya, atau sumber dananya. 

Olehkarena itu, sumber daya manusia merupakan factor terpenting untuk operasional 

organisasi, sehingga diperlukan pengembangan baik secara soft skill dan hard skill, 

karena bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan tanpa didukung oleh 

manusia tidak akan mampu menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan 

organisasi. 

Dalam organisasi manusia mempunyai peluang menduduki jabatan yang 

lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan, karena itulah perlu adanya sumber 

daya manusia yang berkualitas dan mempunyai loyalitas yang tinggi, dalam rangka 

meningkatkan produktivitas perusahaan. Hal ini dapat direalisasikan dengan adanya 

program pelatihan pegawai. Proses pelatihan merupakan upaya perusahaan untuk 

meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja, sehingga perlu direncanakan 

dengan baik. Pelatihan pegawai saat ini menjadi sangat penting dikarenakan pelatihan 
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dapat mengurangi jumlah waktu belajar yang diperlukan pegawai untuk mencapai 

suatu tingkat atau standar yang telah ditetapkan pada suatu pekerjaan tertentu. 

Secara umum perusahaan melihat arti pentingnya pelatihan pegawai yaitu 

untuk mengimbangi perkembangan perusahaan itu sendiri atau menjawab tantangan 

teknologi. Dalam dunia usaha dimana persaingan semakin tajam, perusahaan perlu 

mengelola program pelatihannya agar perusahaan dapat bertahan atau bahkan 

berkembang. Pelatihan yang baik akan menghasilkan pegawai yang bekerja secara 

lebih efektif dan produktif sehingga prestasi kerjanyapun meningkat  

Berdasarkan konsep diatas, menunjang keberfungsian pegawai 

melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan work 

plan sesuai visi dan misi. Pengelolaan sumberdaya manusia menjadi pondasi utama 

untuk meningkatkan kualitas pegawai. Menurut Siagian (2008:40), keberadaan 

manajemen sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam setiap 

organisasi, keberhasilan organisasi mencapai tujuan, kemampuan menghadapi 

tantangan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal sangat ditentukan oleh 

kemampuan mengolah sumber daya manusia setepat-tepatnya. Salah satu pengelolaan 

sumber daya manusia, yaotu program pelatihan pegawai. 

Program pelatihan pegawai merupakan salah satu bagian terpenting yang 

harus diperhatikan oleh bidang manajemen, baik itu kesejahteraan secara materi 

maupun non-material. Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

kerja pegawai, sehingga berdampak terhadap prestasi kerja pegawai dalam 

melaksanakan operasional organisasi. Oleh karena itu, antara pelatihan gengan 
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kinerja pegawai mempunyai keterkaitan, sehingga bermanfaat untuk organisasi 

maupun pegawai. 

Pelatihan adalah proses sistematis untuk mengubah perilaku karyawan 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pelatihan terkait dengan 

keterampilan dan kemampuan pekerjaan saat ini. Orientasinya adalah saat ini 

membantu karyawan mengawasi keterampilan dan kemempuan spesifik agar berhasil 

dalam pekerjaan. (Ivancevich dalam Marwansyah 2010:154) 

Pendapat lain mengungkapkan bahwa pelatihan adalah proses membantu 

pegawai memperoleh efektifitas dalam pekerjaan sekarang atau yang akan datang 

melalui pengembangan kebiasaan, pikiran dan tindakan, kecakapan, pengeahuan dan 

sikap. (Edwin B. Filippo dalam Sedarmayanti 2010:164). Sedangkan menurut 

William G. Scott dalam Serdamayanti (2010:163), pelatihan dalam ilmu 

pengetahuan perilaku adalah suatu kegiatan lini dan staf yang tujuannya adalah 

mengembangkan pemimpin untuk mencapai efektifitas perkerjaan perorangan yang 

lebih besar, hubungn antara pribadi dalam organisasi yang lebih baik dan penyesuaian 

pemimpin yang ditinggalkan kepada konteks seluruh lingkungan. 

Pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas yang paling dapat dilihat dan 

paling umum dari semua aktifitas kepegawaian. Para majikan menyokong pelatihan 

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

produktif, sekalipun manfaat-manfaat tersebut juga harus diperhitungkan dengan 

waktu yang ersita ketika para pegawai sedang dilatih. 

Kinerja adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi 

yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi 
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standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai 

dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga 

dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya Dessler (2009). 

Pendapat lain menunjukan bahwa kinerja adalah kulitas dan kuantitas pekerjaan yang 

diselesaikan oleh individu atau kelompok sesuai dengan tanggung jawabnya 

Mangkunegara (2009). 

Bank Jabar Banten, merupakan salah satu contoh bank daerah yang 

banyak mengalami perkembangan. Bank ini mengalami kemajuan yang sangat pesat 

disbanding dengan bank daerah-daerah lain yang ditandai dengan telah go public-nya 

pada pertengahan tahun 2010 lalu dan telah berganti nama menjadi Bank BJB. 

Kepemilikan saham yang tadinya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Jawa Barat 

dan Banten, kini telah berubah menjadi kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat sebesar 38,26%, Pemerintah Provinsi Banten 5,37%, Pemerintah 

Kabupaten dan Kota se- Jawa Barat 23,61%, Pemerintah Kabupaten dan Kota se- 

Banten 7,76% dan masyarakat sebesar 25%. Assetnya pun naik selama periode 31 

Desember 2009 swampai 31 Desember 2010, naik sebesar 34% dari Rp 32,41 triliun 

menjadi Rp 43,44 triliun (www.surabayawebs.com). Bank BJB yang telah go public 

dan berganti nama, kemudian akan berubah secara keseluruhan, baik itu ekstermal 

dan internal. Secara external, terlihat dari meningkatnya penyaluran kredit sampai 

akhir tahun 2010 lalu meningkat 20,57% disbanding periode yang sama 2009, 

kemudian telah meluasnya kegiatan bisnis dengan terbuktinya saham Bank BJB di 

Bursa Efek Jakarta, perkembangan teknologi dan informasi melalui pembelian 

software dan hardware guna menunjang kegiatan usaha perseroan, dan banyak lagi. 

http://www.surabayawebs.com/
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Sedangkan secara internal salah satu perubahan yang dilakukan yaitu di bidang 

program pelatihan kerja pegawai, karena keberadaan pegawai memberikan kontribusi 

besar dalam perkembangan perusahaan. 

Berbagai litelatur dan penelitian mengenai pelatihan kerja pegawai 

mempunyai kolerasi penuh yang positif terhadap peningkatan kinerja pegawai. Sesuai 

Pasal 1 ayat 9 Undang-undang no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pelatihan 

pegawai dilaksanakan dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, 

sehingga dapat mengembangkan kommpetensi setiap pegawai. 

Program pelatihan pegawai saat ini di Bank BJB cabang Tamansari Kota 

Bandung dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pegawai. 

Perencanaan kerja ini dibentuk berdasarkan untuk mengetahui dan meningkatkan 

kemampuan pegawai. Hasil dari pelatihan kerja ini sangat berpengaruh terhadap 

efektifitas dan efisiensi kinerja pegawai dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Hal 

ini dapat digambarkan dengan terealisasinya program-program yang telah di tetapkan 

sesuai waktu dan sasaran. Program-program pelatihan tersebut  

Namun menurut Bapak Resky Bagja selaku staf HRD Bank BJB cabang 

Tamansari Kota Bandung ini masih adanya berbagai permasalahan yang memerlukan 

perhatian bidang pendidikan dan pelatihan (DIKLAT). Permasalahan program 

pelatihan pegawai saat ini yaitu hasil kinerja pegawai setelah melakukan pelatihan 

tidak menunjukan peningkatan motivasi kerja. Sehingga hal ini mempengaruhi 

efektifitas dan efisiensi kinerja pegawai yang tidak meningkat, sedangkan untuk 

bersaing dalam dunia bisnis sekarang ini efektifitas dan efisiensi kinerja seorang 

pegawai sangatlah penting untuk mencapai tujuan perusahaan. 
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Oleh karena itu, fenomena diatas menunjukan bahwa pentingnya 

pengetahuan dan keterampilan pegawai guna meningkatkan efektifitas dan 

produktifitas pe gawai atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Salah satu cara 

yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah divisi pendidikan dan pelatihan 

(DIKLAT) harus berupaya menetapkan program pelatihan yang akan dilaksanakan 

berdasarkan kebutuhan dan perencanaan. Perencanaan ini dimaksudkan untuk 

meminimalisirpermasalahan yang kemungkinan akan muncul dalam proses 

pelaksanaan program pelatihan yang diterapkan bagi pegawai. 

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat menarik dijadikan unit penelitian 

untuk menggambarkan pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai sesuai 

spesifikasi dan jenjang jabatan pegawai. Maka pengaruh tersebut dapat 

mengidentifikasi keterkaitannya tercapainya rencana kerja atau tanggung jawab 

pegawai sesuai waktu yang telah ditetapkan. Penelitian ini dipilih judul 

“PENGARUH PROGRAM PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

BANK BJB CABANG TAMANSARI KOTA BANDUNG”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang mengenai program pelatihan kerja pegawai di 

Bank BJB Cabang Tamansari Kota Bandung, maka dirumuskan identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Program Pelatihan yang dilakukan Bank BJB Cabang Tamansari 

Kota Bandung ? 

2. Bagaimana Kinerja Pegawai Bank BJB Cabang Tamansari Kota Bandung? 

3. Besarnya pengaruh Program pelatihan terhadap Kinerja Pegawai Bank BJB 

Cabang Tamansari Kota Bandung ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen sumber daya manusia khususnya 

mengenai Program Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai di Bank BJB Cabang 

Tamansari Kota Bandung. Setra mempraktikan keahlian penulis dalam pengelolaan 

sumber daya manusia. Tujuan penyusunan Skripsi, yaitu : 

1. Untuk mengetahui Program Pelatihan yang dilakukan Bank BJB Cabang 

Tamansari Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui Kinerja Pegawai Bank BJB Cabang Tamansari Kota 

Bandung. 
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3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Program Pelatihan Terhadap Kinerja 

Pegawai Bank BJB Cabang Tamansari Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Implikasi Akademik 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pengembangan yang lebih mendalam 

dalam mengkaji bidang ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya 

mengenai hubungan antara program pelatihan pegawai dan implikasinya 

terhadap kinerja pegawai. 

b. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini diharapkan dapat menembah gagasan dan pemikiran dan bahan 

masukan dalam pengambilan keputusan di Bank BJB cabang Tamansari Kota 

Bandung khususnya dalam program pelatihan pegawai untuk meningkatkan 

kinerja pegawai.  

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Penelitian dilakukan di Bank BJB Cabang Tamansari Kota Bandung yang 

berlokasi di Jl. Tamansari No.18 Bandung. Adapun penelitian ini dilakukan pada 

bulan Juli 2015 sampai dengan selesai. 


