
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi ini lingkungan usaha serta keadaan sosial masyarakat 

mengalami perubahan yang semakin cepat. Perusahaan segala bidang, baik 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun yang menghasilkan barang di 

tuntut dapat bekerja secara efektif dan efisien serta dapat memberikan pelayanan 

yang terbaik. Perubahan yang begitu cepat mengharuskan perusahaan harus bisa 

mengoptimalkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang 

dimilikinya. Kunci penting keberhasilan perusahaan memiliki sumber daya 

manusia yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Maka untuk menghadapi 

perubahan perusahaan harus mempersiapkan sumber daya manusia dengan 

sebaik-baiknya. Mempersiapkan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan 

tidak lepas dari peran manajer sumber daya manusia yang harus bisa efeketif dan 

efisien dalam mengembangkan kemampuan dan menjadikan sumber daya 

manusia yang dimiliki perusahanaan menjadi kompeten. Sumber daya manusia 

yang berkompeten dapat dicapai dengan diadakannya program pelatihan yang 

tepat. 

Program pelatihan merupakan upaya manajemen sumber daya manusia 

perusahaan dalammengembangkan keahlian karyawan sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif.Program pelatihan dibuat bukan 

hanya untuk karyawan semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Program 

pelatihan harus dijadikan investasi bagi perusahaan dalam mengembangkan 

kemampuan karyawannya. Dalam membuat program pelatihan perusahaan harus 

melihat dari berbagai aspek yang dapat membantu pencapaian tujuan dan harapan 

secara baik.Maka dari itu, perusahaan harus sangat memperhatikan program 

pelatihan yang akan dibuat untuk menghadapai persaingan dimasa yang akan 



datang yang membutuhkan kompetensi tinggi agar tetap bertahan menghadapi 

persaingan yang tidak bisa diduga dengan mempunyai SDM yang bermutu tinggi. 

Pelatihan yang efektif dapat meningkatkan kinerja, memperbaiki semangat 

kerja dan mendongkrak potensi organisasi. Pelatihan yang kurang baik, tidak 

sesuai atau tidak memadai bisa menjadi sumber frustasi bagi setiap orang yang 

terlibat. Kaswan (77:2011) 

PT. BRI (PERSERO)  yang bidang bisnisnya pada bidang perbankan sudah 

bertahan selama 120 tahun. Itu waktu yang tidak sebentar, dengan usia perusahaan 

yang sudah lama jelas BRI selalu membutuhkan karyawan yang berkompeten 

sesuai yang diinginkan. BRI selalu mengadakan program pelatihan secara rutin 

untuk karyawan. Program pelatihan tersebut menginginkan karyawan BRI agar 

tetap semangat bekerja dan kinerja tetap optimal. BRI memberikan pelatihan yang 

terbaik untuk para karyawannya. Namun apakah pemberian pelatihan yang 

dilakukan sudah tepat untuk karyawan dan memberikan keuntungan untuk 

perusahaan atau tidak. Pelatihan yang kurang tepat hanya dapat memberikan 

keuntungan yang tidak banyak bagi segelintir karyawan. Bahkan pelatihan yang 

dirasa tidak tepat menurut karyawan hanya membuang-buang waktu yang tidak 

ada manfaat signifikan untuk perubahan karyawan. Pelatihan yang kurang baik, 

dapat menimbulkan sumber frustasi yang cukup menganggu performa dari 

karyawan itu sendiri. Dan bagi perusahaan BRI pelatihan yang kurang baik dan 

tidak tepat hanya membuang-buang biaya dan hasil yang diinginkan tidak akan 

sesuai dengan harapan. 

 

 

Tabel 1.1 

Agenda kegiatan pelatihan supervisor 

Kegiatan dilakukan selama 3 hari 

 

Hari 1 Pemahaman ketentuan- ketentuan yang berlaku 

 

 Aplikasi ketentuan 

 



Hari 2 Materi pengawasan 

 

 Pemahaman angka kinerja perusahaan  

 

Hari 3 Pembahasan target perusahaan 

 

 Diskusi pencapaian RKA ( RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

TAHUNAN) 

 

Sumber :Divisi SDM BRI kantor wilayah Bandung 

 

Dilihat dari tabel 1.1 dan pada lampiran halaman 89-90 untuk detail 

pelatihan Jadwal pelatihan dan materi pelatihan bisnis program yang diberikan 

PT.BRI  dan berdasarkan hasil wawancara jika dilihat pelatihan yang dilakukan 

oleh PT.BRI tidak berdasarkan kebutuhan kompetensi manajerial maupun teknis. 

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan belum tentu sesuai dengan 

yang diharapkan perusahaan, karena biasanya program pengembangan sumber 

daya manusia yang diimplementasikan dalam bentuk pelatihan tidak dilakukan 

secara benar dan program yang dilakukan tidak berdasarkan analisis kebutuhan 

pelatihan.  

Berdasarkan  hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di BRI 

ditemukan pelatihan yang dilakukan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan 

karyawan BRI. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang 

berjudul “ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN BERBASIS 

KOMPETENSI UNTUK KARYAWAN Studi Kasus pada Supervisor di 

Bagian Bisnis Kredit Program PT.BRI (PERSERO) Kantor Wilayah 

Bandung ” 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

Didasarkan pada hal-hal yang sudah dikemukakan dalam latarbelakang 

diatas, maka masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi manajerial beberapa karyawan 

BRI jabatan supervisor di bagian Bisnis kredit program? 



2. Menganalisa kebutuhan pelatihan berdasarkan kebutuhan kompetensi 

karyawan baik yang bersifat manajerial? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang diperlukan mengetahuikebutuhan pelatihan berbasis kompetensi untuk 

membantu dalam penyusunan skripsi. Berdasarkan identifikasi masalah yang 

sudah disebutkan maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi kompetensi manajerial beberapa karyawan BRI 

dengan jabatan supervisor di bagian bisnis kredit program 

2. Untuk menganalisis kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan karyawan BRI 

dengan jabatan supervisor di bagian bisnis kredit program 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalammelakukanpenelitianpenulismengharapkanagarpenelitianinidapatmem

berikan manfaat bagi : 

1. Perusahaan, yang menjadi objek penelitian diharapkan dari hasil penelitian 

ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi BRI 

dalam bidang pelatihan berbasis kompetensi. 

2. Penulis, diharapkan penelitian ini memperluas wawasan berpikir penulis 

dalam masalah manajemen sumber daya manusia di perusahaan, 

khususnya mengenai pelatihan berbasis kompetensi. 

3. Pihak lain, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bacaan 

dan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkannya, khususnya mengenai 

program pelatihan berbasis kompetensi. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 



Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dimana, 

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2012:147) dalam buku metode peneltian 

kuantitatif , kualitatif dan R&D mengatakan :  

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganilis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi Kepustakaan (library research) 

 Penulis melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dan membaca 

buku-buku literatur serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

2. Penelitian lapangan (field research) 

 Penulis mengadakan peninjauan langsung dalam mendapatkan data primer 

sehubungan dengan pembahasan skripsi untuk mengadakan : 

a. Wawancara 

 Yaitu pembicaraan langsung dengan pihak perusahaan baik pimpinan 

maupun karyawan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan topik 

yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini. 

b. Observasi 

 Yaitu pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap 

objek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang objektif. 

c. Kuesioner 

 Yaitu dengan memberikan suatu daftar pertanyaan kepada sejumlah 

responden yang dianggap mewakili. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi 

penulis melakukan penelitiandiPT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO),Jln Asia 

Afrika No. 57-59, Bandung. Pada bulan Oktober 2015 sampai dengan selesai. 

 


