
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Penulisan 

Lebih dari satu dekade lalu sektor perbankan di Indonesia pernah terluka akibat praktik 

pengelolaan bank yang tidak sehat. Bank menjadi sapi perah dari grup usahanya. Ketika grupnya 

collaps bank pun ikut tumbang. Peralihan masa orde baru ke massa reformasi telah membawa 

perubahan dalam sistem pola pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM). Kondisi yang 

dimaksud adalah adanya penumpukkan potensi dengan latar belakang pendidikan yang beragam. 

Kedua, pelatihan karier pegawai. Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya. Oleh karena itu 

diperlukan pelatihan SDM  yang mampu memberikan kontribusi pada permasalahan-

permasalahan yang sedang dihadapi menyangkut tentang SDM. 

Para pelaku Industri Keuangan untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih baik dan 

professional maka diperlukan pelatihan dan pendidikan kepada setiap karyawannya. Pendidikan 

dan pelatihan ini kemudian akan mengarah pada terciptanya sumber daya yang baik dan 

professional. Dengan adanya sumber daya yang baik dan professional maka suatu perusahaan 

akan dapat mewujudkan visi dan misinya karena rencana atau program yang telah dibuat 

dilaksanakan secara baik dan professional. Pelatihan lebih difokuskan pada peningkatan 

kemampuan kinerja dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia (human 

relation) bagi manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah sedangkan pelatihan 

dimaksudkan untuk pegawai pada tingkat bawah (pelaksana). 

Untuk memulainya maka saat ini adalah saat terbaik bagi kita untuk membangun Standar 

Layanan Industri Keuangan. Standar layanan ini harus mencakup sistem, Infrastruktur dan 

perilaku. Baik untuk menjawab tuntutan Internal maupun Eksternal yang tentunya saling 

berkaitan satu sama lain. Selaras dengan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, Standar 

layanan Otoritas Jasa Keuangan yang kita bangun harus lebih bersifat terintegrasi tidak sektoral. 

Membangun Sistem Membutuhkan waktu dan kita bisa memulainya dengan melakukan 

perubahan perilaku sederhana dalam lingkungan kerja. Perubahan perilaku secara tidak langsung 

akan mempengaruhi cara kita melayani pihak eksternal di Industri Keuangan. Kepuasaan 



 
 

pelanggan adalah sebuah keniscayaan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Oleh karena 

itu, besar tuntutan disandarkan di pundak kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

seluruh stakeholder khususnya industri jasa keuangan.    

Integrasi di sektor keuangan pada gilirannya menimbulkan sebuah sinergi sekaligus 

keterkaitan antara satu dengan lainnya. Pada kondisi tertentu, konektivitas ini memicu berbagai 

risiko yang berpotensi menggoyang stabilitas sistem keuangan. Karenanya, integrasi di sektor 

keuangan ini    layak dipandang dari dua sisi. Sisi positifnya adalah sinergi yang terjadi pada 

hakikatnya akan meningkatkan daya saing perusahaan dan mendorong kinerja perusahaan. 

Sementara dampak negatifnya adalah dimungkinkan adanya potensi monopoli, conflict of 

interest dan efek rembetan antar perusahaan yang saling terkoneksi. Untuk itulah Otoritas Jasa 

Keuangan memandang perlu ada pengawasan yang terintegrasi. Terintegrasi dalam artian agar 

tidak terjadi apa yang disebut sebagai regulatory arbitse, artinya mencegah orang memanfaatkan 

sektor keuangan yang pengawasannya dianggap lebih lemah. Sehingga dengan demikian tidak 

ada aritbase dan integritas itu penting karena mengcover kejujuran, nilai-nilai dan etika dalam 

pengembangan sumber daya manusia di dalam perusahaan. 

Penempatan personil sesuai dengan keahliannya (right main on the right job) sangat 

diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan dikerjakan dengan personil yang berpotensi untuk 

mengerjakan pekerjaan tersebut. Penempatan personil yang tidak sesuai dengan kemampuannya 

akan menimbulkan berbagai masalah seperti penyelesaian terhadap suatu pekerjaan relatif 

lambat, pola pikir yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan. Fenomena di 

atas menunjukkan bahwa, keprofesionalan diperlukan terutama bagi perusahaan untuk dapat 

mewujudkan visi yang ada, keprofesionalan yang tidak hanya dalam membuat perencanaan dan 

program, tetapi juga keprofesionalan dalam melaksanakan perencanaan dan program yang telah 

di tentukan. 

Alasan perlunya pelatihan karena banyak nya berbagai macam ilmu/latar belakang 

karyawan oleh karena itu perlu mendapat pelatihan. Karena di ukur keefektifannya standar kerja 

di bandingkan dengan hasil kerjanya. Kebutuhan akan pelatihan harus dikaitkan pada 

peningkatan kinerja organisasional. Hal ini terjadi ketika pendekatan konsultasi kinerja 

digunakan. Konsultasi kinerja (performance consulting) adalah proses dimana seorang 

pelatih/trainer tanpa memandang pelatih/trainer dari internal atau eksternal perusahaan, dan 



 
 

karyawan yang mendapatkan peltihan bekerjasama untuk meningkatkan kinerja yang dapat 

mendukung tujuan organisasional. Konsultasi kinerja membandingkan hasil dan kinerja 

organisasional yang diharapkan dan sesungguhnya. 

Selama satu dekade terakhir terjadi banyak perubahan baik bentuk atau metode dari 

pelatihan, Pemberian pelatihan juga secara langsung akan berdampak positif dalam memumpuk 

loyalitas tinggi bagi pegawai terhadap organisasi. Pada Terakhir ini diperusahaan terdapatnya 

penempatan yang tidak sesuai dengan latar pendidikan menurut suatu pimpinan. Hal lain yang 

perlu di ingat pelatihan bukan merupakan satu-satunya jawaban dari pemecahan yang berkaitan 

dengan kinerja karyawan, namun merupakan bagian dari “kumpulan pemecahan” yang lebih 

besar. Mengingat karyawan yang disiplin ilmu bebeda-beda berdampak dalan produktivitas 

kinerja, maka dari itu di adakan pelatihan-pelatihan untuk mencari tau keefektifan dalam 

produktivitas kinerja. Karena beraneka macamnya disiplin ilmu yang terdapat pada karyawan 

tidak sesuai dengan disiplin ilmu, Perusahaan mengharuskan pelatihan-pelatihan untuk 

memperbaiki kualitas karyawan di perusahannya. Dari kejadian yang terjadi di dalam SDM tidak 

lepas dari permasalahan yaitu kurang tepatnya penempatan seorang karyawan di berbagai posisi 

karena organisasi atau perusahaan bisa berkembang sesuai tujuan dengan memperhatikan kinerja 

pegawainya, karena di Otoritas Jasa Keuangan sering terjadi perputaran rotasi penempatan di 

bidang lain, guna meningkatkan kinerja pegawai agar bisa ahli dalam bidangnya perlu diadakan 

pelatihan untuk para pegawai. Pelatihan tersebut diperlukan pegawai yang jurusan 

pendidikannnya tidak sesuai dengan penempatan bidang kerja nanti, pegawai harus siap jika 

terjadi perputaran atau rotasi posisi. Jika ada pelatihan setidaknya para pegawai mengetahui apa 

saja gambaran kinerja yang baru ketika di rotasi ke bidang lainnya. 

Berdasarkan pendeskripsian di atas, maka penting kiranya dilakukan pelatihan kinerja 

bagi semua karyawan  untuk dapat lebih profesional dalam melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya. Maka dari itu kesempatan kami untuk meneliti Pengaruh Pelatihan Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada Otoritas Jasa Keuangan. 

1.2      Identifikasi Masalah/Rumusan Masalah 

Berdasarkan pendeskripsian dalam latar belakang diatas serta berdasarkan judul Laporan 

ini, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut : 



 
 

1. Bagaimanakah Pelatihan Karyawan di OJK 

2. Bagaimana Kinerja Karyawan di OJK 

3. Bagaimana Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan OJK 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan masalah diatas, tujuan penelitian yang penulis lakukan pada Otoritas Jasa 

Keuangan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui bagaimana Pelatihan untuk karyawan pada Otoritas Jasa Keuangan 

2. Mengetahui tahapan kinerja karyawan pada Otoritas Jasa Keuangan. 

3. Untuk mengetahui Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan pada Otoritas Jasa 

Keuangan. 

 

1.3.1  Kegunaan Penelitian 

 Dengan penulisan laporan ini penulis mengharapkan bahwa penulisan ini dapat 

bermanfaat bagi: 

1. Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perusahaan 

dalam pelatihan para karyawannya di masa yang akan datang. 

 

2. Peneliti 

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pihak-pihak lain yang secara 

langsung maupun tidak langsung tertarik pada masalah yang diteliti oleh penulis. 

 

3. Penulis 

Untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diproses selama masa perkuliahan 

dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi dilingkungan dunia usaha, juga 

diharapkan dapat melatih kemampuan menganalisa dan berfikir secara sistematis.  

 

1.4 Kerangka Pemikiran/Hipotesis  

Era globaliasai yang semakin dekat, memberikan banyak tantangan tersendiri bagi 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. Mau tidak mau, tiap perusahaan harus berusaha agar tetap 



 
 

dapat hidup di era yang penuh dengan persaingan nanti. Tanpa sumber daya yang baik, 

perusahaan tak akan mungkin bisa bertahan. Untuk itu perusahaan membutuhkan tenaga kerja 

yang terampil dan profesional.  

Karena itu, untuk menghasilkan orang-orang yang pengetahuan, keahlian dan sikap 

mental sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan makan penyelenggaraan pelatihan merupakan 

suatu keharusan. 

1.4.1 Pelatihan  

 Menurut Mathis (2002) mendefinisikan Pelatihan sebagai berikut : ”Pelatihan adalah 

suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai 

tujuan organisasi”. 

Apabila pelatihan yang diberikan dilakukan secara benar maka akan tercapai efisiensi dan 

efektifitas dari para karyawan sehingga akan mendukung tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Hal ini dapat terjadi antara lain karena karyawan yang mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka karyawan 

tersebut dapat lebih mencintai pekerjaannya dan akan lebih rajin lagi bekerja sehingga kinerja 

kerja karyawan yang bersangkutan akan meningkat dan mendapatkan penilaian kerja yang 

memuaskan. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah 

disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50). 

Dari pengertian di atas kita mengetahui bahwa untuk mencapai suatu kinerja yang 

memuaskan dibutuhkan dua faktor yaitu kemampuan dan kemauan dari karyawan. Dengan 

dilaksanakan pelatihan makan karyawan akan meningkat dan apabila pelatihan dilengkapi 

dengan memotviasi karyawan maka itu juga akan meningkat kemauan dari karyawan tersebut 

untuk meningkatkan kinerjanya. Apabila pelatihan dilakukan dengan baik kedua faktor tersebut 

dapat terpenuhi sehingga akan tercipta kinerja karyawan yang memuaskan. 

 



 
 

 

Pelatihan mempunyai banyak manfaat bagi perusahaan, diantaranya dapat menambah 

pengetahuan dan keterampilan karyawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. 

Kusnanto (2007), menyatakan bahwa pengetahuan (knowledge), keterampilan atau 

keahlian (skill), kemampuan (ability), sikap mental ( attitude  )  dan  perilaku  ( behaviour)  dapat  

mempengaruhi kinerja karyawan,  dalam  hal  ini  kinerja  karyawan mimiliki arti sinonim 

dengan kinerja kerja karyawan. 

Menurut Siagian (Komalasari, 2010) Mengatakan bahwa Indikator Pelatihan antara lain 

adalah: 

a) Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan 

b) Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan apabila kebutuhan itu memang ada. 

Penentuan kebutuhan didasarkan pada analisis yang tepat karena penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan biasanya membutuhkan dana yang cukup besar. 

c) Penentuan Sasaran 

d) Berdasarkan analisis kebutuhan maka sasaran pendidikan dan pelatihan 

ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dengan bersifat teknikal akan tetapi dapat 

pula menyakut keperilakuan. 

e) Indentifikasi Prinsip-Prinsip Belajar 

f) Penerapan Prinsip belajar yang baik maka berlangsungnya proses belajar 

mengajar dapat dilakukan dengan cepat, pada dasarnya prinsip belajar yang layak 

dipertimbangkan untuk diterapkan berkisar pada lima hal yaitu, Partisipasi, 

repetisi, relevansi, pengalihan dan umpan balik. 

g) Identifikasi Manfaat 

h) Setelah Program Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan maka dapta diidentifikasi 

manfaat yang diperoleh pegawai, misalnya peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan pegawai. 

i) Penilaian Pelaksanaan Program 

j) Pelaksanaan suatu program pendidikan dan pelatihan dapat dikatakan berhasil 

apabila dalam diri peserta tersebut terjadi transformasi, dengan peningkatan 



 
 

kemampuan dalam melaksanakan tugas dan perilaku yang tercermin pada sikap, 

disiplin dan etos kerja. 

Pelatihan akan selalu merupakan proses awal sebelum penempatan yang dibakukan dalam 

bentuk suatu organisasi. Untuk itu, penting diketahui dan dimengerti apa itu pelatihan dan untuk 

apa pelatihan dilaksanakan. Berikut merupakan pengertian pelatihan Menurut Mathis (2002), 

Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk 

membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan 

organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan 

menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta 

keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang 

ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas 

dalam cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang 

berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang. 

Menurut Nitisemito (1996:35), mendefinisikan pelatihan atau training sebagai suatu 

kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku 

ketrampilan, dan pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan keinginan perusahaan. Dengan 

demikian, pelatihan yang dimaksudkan adalah pelatihan dalam pengertian yang luas, tidak 

terbatas hanya untuk mengembangkan ketrampilan semata-mata. 

Di samping itu pelatihan juga merupakan elemen penting bagi peningkatan keterampilan 

dan pengetahuan, karena pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai 

keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu dalam waktu yang relatif singkat (pendek). 

Umumnya suatu pelatihan berupaya menyiapkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang pada saat itu dihadapi (Martoyo, 1994). Pengetahuan dan keterampilan 

merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan.  

Program Pelatihan hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan pada metode-metode 

ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan organisasi saat ini maupun masa 

yang akan datang. Pelatihan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 

konseptual dan moral SDM (Hamalik, 2007) agar produktivitas kerja SDM tersebut dapat 

meningkat dengan optimal sesuai dengan keterampilan yang diperolehnya. Dari pelaksanaan 

program pelat 



 
 

ihan tersebut diperoleh output yang berhasil dan tak berhasil. Yang tak berhasil dalam 

pelatihan dikembalikan kembali ke implementasi sebagai feedback dan mengikuti kembali 

program pelatihan kedepannya. Sedangkan yang berhasil itulah yang menjadi output dalam 

program ini. Demikanlah bahwa program pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan akan 

dapat menunjang peningkatan produktivitas kinerja karyawannya, baik karyawan baru maupun 

karyawan lama dan agar pengelolaan manajemen usaha organisasi/perusahaan dapat berjalan 

dengan baik. Pada akhirnya diharapkan akan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. 

Mangkuprawira (2003:135) berpendapat bahwa pelatihan bagi karyawan adalah sebuah 

proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin trampil 

dan mampu dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. 

Mangkuprawira memberikan perbedaan pada pengertian pelatihan dan pendidikan. Pelatihan 

lebih merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja (vocational) yang dapat digunakan 

dengan segera, sedangkan pendidikan memberikan pengetahuan tentang subyek tertentu, tetapi 

sifatnya lebih umum, terstruktur untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang. 

(Wexley dan Yukl 1976 : 282) Menjelaskan Pelatihan dan pengembangan merupakan 

istilah yang merujuk pada upaya yang direncanakan dirancang memfasilitasi perolehan 

keterampilan yang relevan, pengetahuan, dan sikap oleh anggota organisasi. Pembangunan 

memfokuskan lebih pada peningkatan pengambilan keputusan dan keterampilan hubungan 

manusia manajemen tingkat menengah dan atas, sedangkan pelatihan melibatkan karyawan 

tingkat bawah dan penyajian materi pelajaran lebih faktual dan sempit. Sejalan dengan pendapat 

Soekinjo Notoatmodjo, yang menyatakan bahwa “ Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset 

pokok yang disebut sumber daya (resources), baik SDA maupun SDM. Pengertian mengenai 

pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat secara makro dan mikro. Sebagaimana telah 

disebutkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah pelatihan mempengaruhi 

kinerja karyawan pada organisasi di Otoritas Jasa Keuangan. 

Penilaian kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 

menyelelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan 

tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk 

mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana 



 
 

mengerjakannya. Kinerja merupakan prilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

1.4.2 Kinerja Karyawan  

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah 

disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50). Menurut Mangkunegara (2001) dalam wikipedia 

bahasa indonesia, istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada enam indikator, yaitu (Robbins, 

2006:260): 

Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.  

Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, 

jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, 

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia 

untuk aktivitas lain.  

Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, 

bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan 

sumber daya.  

Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan 

fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai 

komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 



 
 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Efektifitas dan efisiensi  

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut 

efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil 

yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efesien. 

Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efesien 

(Prawirosentono, 1999:27). 

 

b. Otoritas (wewenang) 

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal 

yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu 

kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya (Prawirosentono, 1999:27). Perintah tersebut 

mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 

c. Disiplin  

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku (Prawirosentono, 1999:27). Jadi, 

disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian 

kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. 

d. Inisiatif  

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk 

merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. 

Seorang karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi dan baik dapat menunjang 

tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh badan usaha. Untuk dapat memiliki 

kinerja yang tinggi dan baik, seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya harus 

memiliki keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang ditekuninya. 

Untuk mengetahui kinerja karyawan, maka perlu diadakan penilaian terhadap kinerja itu sendiri, 

dari penilaian itu dapat diketahui apakah kinerja yang dihasilkan oleh karyawan telah memenuhi 



 
 

standar atau tidak. Dengan melakukan penilaian kinerja karyawan, pihak badan usaha dapat 

memperoleh informasi tentang kinerja karyawan yang dapat digunakan oleh badan usaha untuk 

memperbaiki kinerja karyawan, untuk lebih memotivasi karyawan agar mau mengembangkan 

diri, serta sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelatihan kinerja akan memperbaiki dan 

mengembangkan sikap, tingkah laku, pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya sehingga karyawan menjadi produktif dan dapat memberikan 

kontribusi dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. 

1.4.3 Hipotesis  

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang nantinya akan terkumpul (Arikunto 2002:64).  

Jadi, hipotesis penelitian ini adalah “adanya pengaruh antara pelatihan dan kinerja 

Karyawan pada Otoritas Jasa Keuangan”. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan metode deskriptif yaitu metode 

yang digunakan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat mengenai data 

dan fakta. Adapun, untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini, 

penulis menggunakan data sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses pelatihan kinerja dengan ikut 

terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Salah satunya mengikuti kegiatan  tentang 

program pelatihan dalam praktek keseharian dalam dunia pekerjaan. 

 

 



 
 

2. Wawancara  

Wawancara adalah cara yang dipergunakan kalau seseorang untuk tujuan suatu tugas 

tertentu mencoba mendapatkan keterangan, Maka wawancara dilakukan dengan 

mewawancarai ibu Fanny Rahayu selaku staf Sumber Daya Manusia di Otoritas Jasa 

Keuangan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana program pelatihan dan 

kinerja itu dilaksanakan dan direncanakan. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian  

1.6.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di kantor Otoritas Jasa Keuangan Jalan MH. Thamrin No 

2 Jakarta 10350. 

1.6.2.  Waktu Penelitian  

Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 1 April 2015 dan berakhir pada 

tanggal 30 april 2015. 

Penelitian ini dapat di lihat dalam gambar 2.1 
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Gambar 2.1 

  Kerangka Pemikiran Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja  
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