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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pengaruh 

 Pengertian Pengaruh menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2001 : 849) 

yaitu : 

 “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang”. 

 Sedangkan pengertian pengaruh menurut Badudu dan Zain (2010 : 1031) 

yaitu sebagai berikut : 

“Pengaruh adalah (1) daya menyebabkan sesuatu yang terjadi; (2) sesuatu 

yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; (3) tunduk atau 

mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain”. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan 

sumber daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Sehingga, 

dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai seberapa besar daya yang ada atau 

yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Pelatihan dalam meningkatkan Produktivitas 

Kerja Karyawan. 

2.2 Definisi dan Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artiya mengatur. Pengaturan 

dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi 
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manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

tujuan yang diinginkan. Ada beberapa definisi tentang manajemen pada 

umumnya, walaupun definisi itu beragam bunyinya, tetapi pada pokoknya unsur-

unsur yang ada didalamnya adalah sama diantaranya adalah : 

Richard L. Daft (2002 : 8) mengatakan bahwa Manajemen adalah 

pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien 

melalui perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian 

sumber daya organisasi. 

Mulayu S.P. Hasibuan (2002 : 2) mengatakan bahwa Manajemen adalah 

ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Handoko (2003 : 8) mengatakan bahwa Manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengaruh dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Hasibuan (2010 : 2) mengatakan bahwa Manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Jadi dapat disimpulkan manajemen adalah proses kegiatan dengan melalui 

orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara 

berurutan berjalan ke arah suatu tujuan.  

Terry, Hasibuan (dalam Permadi 2008 : 8) mengemukakan bahwa 

Management is a distinct process consisting of planning, organizing, 

actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated 

objectives by the use human being and other resources. 

Apabila diterjemahkan secara bebas maka pengertian manajemen adalah 

suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan 
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serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

Sumber Daya Manusia dan sumber-sumber lainnya. 

Pengertian dari masing-masing proses tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan, berarti bahwa para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan 

mereka sebelum melaksanakan. Berbagai kegiatan ini biasanya didasarkan 

pada berbagai metode, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan 

atau firasat. 

2. Pengorganisasian, berarti para manajer mengkoordinasikan sumber daya, 

Sumber Daya Manusia dan material organisasi. Semakin terkoordinasi dan 

terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi. Pengkoordinasian merupakan bagian vital pekerjaan manajer. 

3. Pengarahan, berarti bahwa para manajer mengarahkan, memimpin dan 

mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, 

tetapi menyelesaikan tugas-tugas melalui orang lain. Mereka juga tidak 

sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat 

membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik. 

4. Pengawasan, berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa 

organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Bila beberapa bagian 

organisasi ada pada jalur yang salah, manajer harus membetulkannya. 

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni. 
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2. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koorperatif, 

dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya (man, money, 

methods, materials, machines, and market, yang disingkat 6M). 

3. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi, yaitu perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan pengendalian 

(controlling). 

4. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. 

2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.3.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Adapun pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia, penulis kutip dari 

beberapa pendapat ahli sebagai berikut : 

Mangkunegara (2002 : 2) mengemukakan bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan 

pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Hasibuan (2002 : 10) mengemukakan bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. 

Dari definisi di atas sangatlah jelas bahwa Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah menyangkut ilmu dan seni untuk memperoleh tenaga kerja yang 

tepat sesuai dengan kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. 

Dari pengertian di atas pula dapat disimpulkan bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia mempunyai peranan penting dalam rangka mendukung pencapaian 
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tujuan organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam 

mencapai tujuannya tergantung kepada manusia-manusia yang mengelola 

organisasi itu. Oleh karena itu karyawan tersebut harus dikelola dengan baik 

sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan dari organisasi yang 

telah ditentukan. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa 

tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi 

Sumber Daya Manusia (karyawan) terhadap organisasi yang bersangkutan. Oleh 

karena itu Sumber Daya Manusia tersebut harus dikelola sedemikian rupa 

sehingga berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi. 

2.3.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka 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 tercapai. 

Menurut Flippo (2002 : 5), fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi Manajerial 

a. Planning (Perencanaan) 
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Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga 

kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. 

b. Organizing (Pengorganisasian) 

Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang 

mengaitkan antara pekerjaan, karyawan, dan faktor-faktor fisik 

sehingga dapat terjalin kerja sama satu dengan yang lainnya. 

c. Directing (Pengarahan) 

Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing 

adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, 

sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahan Sumber Daya 

Manusia agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

d. Controlling (Pengawasan) 

Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktifitas-aktifitas agar sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan 

segera dilakukan perbaikan. 

2. Fungsi Operasional 

a. Procurement (Pengadaan) 

Fungsi ini bertujuan untuk memperoleh jumlah dan jenis karyawan 

yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam fungsi ini 

tercakup penentuan bahan tenaga kerja dan penarikannya, seleksi dan 

penempatannya. 
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b. Development (Pengembangan) 

Setelah pegawai diperoleh, maka tugas selanjutnya adalah 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kecakapannya melalui 

pendidikan dan latihan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 

sebaik mungkin. Karena kegiatan ini menjadi penting sehubungan 

dengan perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya tugas 

manajer. 

c. Integration (Integrasi) 

Integrasi merupakan suatu tindakan yang menyangkut penyesuaian 

keinginan dari para pegawai dengan keinginan organisasi, untuk itu 

para manajer perlu memahami sikap dari karyawan untuk 

mempertimbangkan dalam pembuatan berbagai kebijaksanaan 

organisasi. 

d. Maintenance (Pemeliharaan) 

Fungsi ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kondisi-kondisi yang telah ada, yang meliputi pemeliharaan kesehatan 

dan keselamatan kerja serta komunikasi dengan pegawai. 

e. Separation (Pemutusan Hubungan Kerja) 

Merupakan fungsi terakhir, jika pada fungsi operasional yang pertama, 

perusahaan berusaha untuk memperoleh/menarik tenaga kerja maka 

fungsi terkahir untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan 

diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan tugas, apabila 

tindakan-tindakan lain dalam penyempurnaan tugas tidak efektif maka 
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pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan jalan terakhir setelah 

sebelumnya diberi surat peringatan terlebih dahulu, yang pada 

akhirnya perusahaan harus mengembalikannya lagi ke kondisi yang 

sebaik mungkin. 

Menurut Manullang (2001 : 3) fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya 

Manusia terdiri dari : 

1. Fungsi Manajerial 

a) Perencanaan 

Perencanaan berarti menentukan program personalia yang akan membantu 

mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan ini memerlukan 

partisipasi aktif dari manajer personalia. 

b) Pengorganisasian 

Jika perusahaan telah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh 

karyawannya, maka manajer personalia harus membentuk organisasi dengan 

merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan personalia dan 

faktor-faktor fisik. Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. 

 

c) Pengarahan 

Apabila manajer sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai 

organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut, fungsi selanjutnya adalah 

mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan. Fungsi itu berarti 

mengusahakan agar karyawan bekerja sama secara efektif. 
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d) Pengawasan 

Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan 

rencana dan mengoreksinya apabila terjadi penyimpangan. Dengan kata lain 

pengawasan adalah fungsi yang menyangkut masalah pengaturan berbagai 

kegiatan sesuai dengan rencana personalia yang dirumuskan sebagai dasar 

analisis dari tujuan organisasi fundamental. 

2. Fungsi Operasional dari : 

a) Pengadaan 

Pengadaan adalah menyediakan sejumlah tertentu karyawan dan jenis 

keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan 

tersebut menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, proses 

seleksi dan penempatan kerja. 

b) Pengembangan 

Pengembangan karyawan yang telah diperoleh dengan malalui pelatihan 

dengan tujuan untuk mengembagkan ketrampilan.  

c) Pemberian Kompensasi 

Pemberian kompensasi adalah pemberian penghargaan yang adil dan layak 

terhadap para karyawan sesuai dengan sumbangan mereka dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 

d) Pengintegrasian 

Pengintegrasian adalah menyangkut penyesuaian keinginan dari individu 

dengan keungan pihak perusahaan dan masyarakat. 
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e) Pemeliharaan 

Pemeliharaan adalah mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah 

ada.  

2.4 Konsep Dasar Pelatihan 

2.4.1 Pengertian Pelatihan 

 Berikut ini penjelasan beberapa ahli mengenai pengertian pelatihan : 

 Pengertian pelatihan menurut Rivai  (2004 : 226) adalah :  

“Pelatihan adalah secara sistematis mengubah tingkah laku karyawan untuk 

mencapai tujuan organisasi”. 

Pengertian pelatihan menurut Atmodiwirio (2002 : 35) adalah : 

Pelatihan adalah pembelajaran yang dipersiapkan agar pelaksanaan 

pekerjaan sekarang meningkat (kinerjanya). Pelatihan menurut konsep 

Lembaga Administrasi menekankan kepada proses peningkatan kemampuan 

seorang individu dalam melaksanakan tugasnya. 

Sedangkan menurut Wahyudi (2002 : 123) pengertian pelatihan adalah sebagai 

berikut:  

“Pelatihan dan pengembangan merupakan usaha menghilangkan terjadinya 

kesenjangan (gap) antara unsur-unsur yang dimiliki oleh seorang tenaga 

kerja dengan unsur-unsur yang dikehendaki organisasi. Usaha tersebut 

dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja yang dimiliki tenaga kerja 

dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilannya”. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan 

untuk memperbaiki kemampuan dan meningkatkan kinerja karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya dengan cara peningkatan keahlian, pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. 
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Jika seseorang ingin melakukan pembedaan antara pelatihan (training) dan 

pengembangan (development), maka pelatihan diarahkan untuk membantu 

karyawan menunaikan pekerjaan mereka saat ini secara lebih baik, sedangkan 

pengembangan mewakili suatu investigasi yang berorientasi ke masa depan dalam 

diri karyawan yaitu menyiapkan karyawan agar siap memangku jabatan tertentu di 

masa yang akan datang. Pelatihan mempunyai fokus yang agak sempit dan harus 

memberikan keahlian-keahlian yang akan memberikan manfaat bagi organisasi 

secara cepat. Manfaat-manfaat finansial pelatihan bagi organisasi biasanya terjadi 

dengan segera. 

Pelatihan kerap dibedakan dari pendidikan (education). Pendidikan 

dianggap lebih luas lingkupnya dan mempunyai makna dan kesan yang selalu 

berkaitan dengan pembelajaran seumur hidup yang membekali seseorang dengan 

berbagai ilmu pengetahuan untuk kepentingan atau kebutuhannya dikemudian 

hari. Tujuannya adalah mengembangkan individu. Biasanya pendidikan dianggap 

sebagai pendidikan formal di sekolah, akademi, atau perguruan tinggi, sedangkan 

pelatihan lebih berorientasi kejuruan (vocationally) dan berlangsung di dalam 

lingkungan organisasi. 

Sedangkan pelatihan terkesan hanya untuk meningkatkan keterampilan 

seorang karyawan agar kinerjanya meningkat. Kinerja disini diartikan sebagai 

meningkatnya produksi atau prestasi kerja yang lebih efisien dan efektif bagi 

dirinya sendiri maupun perusahaan. 
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2.4.2 Tujuan Pelatihan 

Suatu pelatihan pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menghilangkan 

kesenjangan (gap) antara unsur-unsur, khususnya kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang tenaga kerja dengan unsur-unsur yang dikehendaki oleh organisasi. Oleh 

sebab itu program pelatihan dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. 

Menurut Wahyudi (2002 : 134),  sebagai tujuan umum, suatu program 

pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan harus diarahkan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Tujuan umum ini dapat tercapai 

apabila tujuan-tujuan yang bersifat khusus dapat diwujudkan terlebih dahulu. 

Berbagai tujuan khusus dari suatu program pelatihan dan pengembangan 

adalah : 

1. Meningkatkan Produktivitas 

Pelatihan dan pengembangan tidak hanya ditunjukkan untuk tenaga kerja 

yang masih baru saja, tetapi juga tenaga kerja lama. Ini dimaksudkan untuk 

membantu meningkatkan kemampuan tenaga kerja lama dan kemampuan 

tenaga kerja yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya. Disamping 

itu, kemampuan yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil (output) baik 

secara kuantitatif. Akibatnya produktivitas organisasi akan meningkat. 

2. Meningkatkan Kualitas 

Dengan diselenggarakannya program pelatihan dan pengembangan yang 

dapat diperbaiki tidak hanya kualitas produksi, tetapi juga akan 

memperkecil kemungkinan dilakukannya kesalahan oleh para pekerja, 

sehingga kualitas output akan tetap terjaga dan bahkan mungkin semakin 

meningkat. 
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3. Meningkatkan Mutu Perencanaan Tenaga Kerja 

Dengan pelatihan dan pengembangan akan memudahkan seseorang pekerja 

untuk mengisi lowongan jabatan dalam organisasi, sehingga perencanaan 

tenaga kerja dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dalam bagian tentang 

perencanaan tenaga kerja sudah ditegaskan bahwa antara program 

perencanaan tenaga kerja dengan pelatihan dan pengembangan tidak dapat 

dipisahkan, karena dalam suatu perencanaan tenaga kerja suatu organisasi 

merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara kuantitatif dan kualitatif, baik 

untuk masa kini atau masa yang akan datang. Untuk memperoleh tenaga 

kerja dengan kualitas yang sesuai dengan yang diahrapkan, diperlukan 

program pelatihan dan pengembangan. 

4. Meningkatkan Semangat Tenaga Kerja 

Program pelatihan dan pengembangan akan memperbaiki iklim dan 

mengurangi ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam organisasi, 

sehingga akan menimbulkan reaksi-reaksi positif dari tenaga kerja yang 

bersangkutan. 

5. Sebagai Balas Jasa Tidak Langsung 

Dengan memberikan kesempatan kepada seorang tenaga kerja untuk 

mengikuti program pelatihan dan pengembangan dapat diartikan sebagai 

pemberian balas jasa kepada tenaga kerja yang bersangkutan atas 

prestasinya di masa lalu, karena dengan mengikuti pelatihan dan 

pengembangan berarti tenaga kerja tersebut berkesempatan untuk 

mengembangkan dirinya. Secara finansial, semua biaya yang dikeluarkan 
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organisasi untuk keperluan pelatihan dan pengembangan seorang tenaga 

kerja merupakan balas jasa secara tidak langsung. 

6. Meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Pelatihan dan pengembangan yang baik dapat mencegah atau mengurangi 

terjadinya kecelakaan kerja di dalam organisasi, sehingga akan menciptakan 

lingkungan kerja yang lebih aman dan memberikan ketenangan dan 

stabilitas pada sikap mental tenaga kerja. 

7. Mencegah Kedaluwarsaan 

Program pelatian dan pengembangan dapat mendorong inisiatif dan 

kreativitas tenaga kerja, sehingga dapat mencegah terjadinya sifat 

kedaluwarsaan seseorang tenaga kerja akan terjadi bila kemampuan yang 

dimilikinya tertinggal oleh kemampuan yang dierlakukan sesuai dengan 

perkembangan teknologi. 

8. Kesempatan Pengembangan Diri 

Program pelatihan dan pengembangan akan memberikan kesempatan bagi 

seorang tenaga kerja untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya, 

termasuk meningkatkan perkembangan kepribadiannya. 

2.4.3  Faktor-Faktor yang Berperan dalam Pelatihan 

Dalam melaksanakan pelatihan ini ada beberapa faktor yang berperan 

yaitu instruktur, peserta, materi (bahan), metode, tujuan pelatihan dan lingkungan 

yang menunjang. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dan berperan 

dalam pelatihan menurut Rivai (2004 : 240) yang dijadikan penulis sebagai 

dimensi, antara lain : 
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1. Manfaat Pelatihan  

Manfaat akan diambil oleh masing-masing peserta setelah melakukan 

pelatihan untuk menjalankan semua pekerjaannya dengan pola kerja yang 

terbaik. 

2. Materi Pelatihan 

Materi disusun dari estimasi kebutuhan tujuan latihan, kebutuhan dalam 

bentuk pengajaran keahlian khusus, menyajikan pengetahuan yang 

diperlukan. 

3. Sasaran dan Fasilitas 

Pedoman dimana proses belajar akan berjalan lebih efektif. 

4. Instruktur / Pengajar 

Mencari sumber-sumber informasi yang lain yang mungkin berguna dalam 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. 

2.4.4 Prinsip-Prinsip Pelatihan 

Manullang (2001 : 70) menyebutkan ada sembilan prinsip pelatihan yaitu : 

1. Individual differences 

2. Relation to job analysis 

3. Motivation 

4. Active participation 

5. Selection of trainess 

6. Selection of trainer 

7. Trainer for training 

8. Training methods 
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9. Principles of learning 

Dalam merencanakan dan melaksanakan suatu latihan harus tetap diingat 

adanya perbedaan-perbedaan perseorangan dari para pengikut baik dalam latar 

belakang pendidikan, pengalaman maupun keinginan. Karenanya waktu, sifat dan 

cara latihan harus direncanakan dan dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga 

latihan tersebut memberikan hasil yang memuaskan bagi yang lebih besar dari 

pada pengikut pelatihan. 

Untuk sesuatu jabatan tertentu,  job spesification menjelaskan pendidikan 

yang bagimana yang harus dimiliki oleh calon pekerja untuk melaksanakan tugas 

dengan berhasil. Karenanya bahan-bahan yang diajarkan dalam pendidikan harus 

berhubungan erat dengan apa yang dinyatakan dalam job specification jabatan 

para pengikut latihan kelak. Jadi salah satu asas latihan yang penting ialah agar 

supaya pendidikan atau latihan dihubungkan dengan job analysis dari jabatan 

yang kelak akan dipangku para pengikut latihan. 

Orang akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu tugas tertentu, 

bila ada daya perangsangnya. Demikian pula para pengikut pelatihan akan 

bersungguh-sungguh, jika mereka melihat adanya daya perangsang untuk bersikap 

demikian. Kenaikan upah atau kenaikan kedudukan adalah beberapa daya 

perangsang yang dapat digunakan untuk merangsang para pengikut latihan belajar 

bersungguh-sungguh selama latihan. 

Di dalam latihan para pengikut harus tururt aktif mengambil bagian di 

dalam pembicaraan, karenanya pendidikan harus dijalankan bukan semata-mata 
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memberi kuliah. Sistem pendidikan dengan jalan memberikan kuliah sering kali 

membosankan sebab kepada pengikut sesuatu hal yang diberikan tanpa adanya 

hak untuk membantahnya atau mengetahui sebab dan akibatnya. Oleh karenanya, 

pendidikan harus dapat memberikan kesempatan untuk bertukar pikiran antara si 

pelatih dengan yang dilatih sehingga pengikut latihan turut aktif berpikir selama 

latihan yang bersangkutan. Bila latihan diberikan dengan cara kuliah, maka asas 

turut aktif mengambil bagian yang harus diterapkan. 

Diantara pengikut latihan terdapat perbedaan baik dalam latar belakang 

pendidikan, pengalaman maupun keinginan. Untuk menjaga agar perbedaan tidak 

terlalu besar, maka calon pengikut latihan harus diseleksi. Latihan sebaiknya 

diberikan kepada mereka yang berminat dan berkemampuan mengikuti latihan. 

Adanya seleksi yang demikian merupakan daya perangsang pula. Pada umumnya 

orang menganggap bahwa adanya seleksi memberikan gambaran, bahwa hanya 

orang yang cakaplah yang dapat mengikuti latihan tersebut. Bagi pengikut latihan, 

hal demikian memberikan suatu kesan yang baik. 

Tidak segenap orang dapat menjadi pengajar yang baik. Jabatan 

mengajarpun memerlukan kualifikasi tertentu. Berhasil tidaknya orang melakukan 

tugas sebagai pengajar, tergantung ad tidaknya persamaan kualifkasi orang 

tersebut dengan kualifikasi yang tercantum dalam analisi jabatan mengajar. 

Karena itulah asas penting dari latihan atau pendidikan ialah tersedianya tenaga 

pelatih yang terdidik, berminat dan mempunyai kesanggupan untuk mengajar. 

Dalam pendidikan atau latihan, tenaga pengajar haruslah orang yang diseleksi 
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pula. Efektivitasnya suatu latihan atau pendidikan tergantung pula kepada ada 

tidaknya perhatian dan kesanggupan mengajar dari pelatih. 

Di samping itu, para pelatih dalam suatu latihan harus sudah mendapatkan 

pendidikn khusus untuk menjadi tenaga pelatih. Harus diingat bahwa tidak semua 

orang yang pandai dalam sebuah bidang tertentu dapat mengajarkan 

kepeandaiannya kepada orang lain. Dengan demikian salah satu asas yang paling 

penting pula dalam pendidikan ialah agar para pelatih sudah mendapat pendidikan 

sebagai pelatih. 

Metode latihan harus cocok kepada jenis latihan yang diberikan. Metode 

pemberian kuliah tidak tepat bagi mandor, meskipun cara itu dapat dipergunakan 

pada jenis pendidikan lain. Karenanya dalam program pendidikan, harus pula 

diperhatikan metode pendidikan yang bagaimana yang harus dianut dalam 

pemberian pendidikan. 

Akhirnya asas belajar dalam latihan harus pula tidak boleh dilupakan. Pada 

umumnya orang lebih mudah menangkap pelajaran, jika pelajaran yang diberikan 

dari hal yang lebih mudah baru kepada hal yang sulit. Tidak tepat misalnya, bila 

pelatih terus menyajikan pemecahan-pemecahan masalah, padahal asas-asas 

belum diajarkan. 

2.4.5 Metode Pelatihan 

Cushway (2002 : 126) membagi pelatihan menjadi dua macam yaitu 

pelatihan di tempat kerja (on-the job training) dan pelatihan di luar tempat kerja 

(off-the job training). 
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Pelatihan di tempat kerja (on-the job training) tekniknya adalah : 

1. Demonstrasi 

Caranya, peserta diberi contoh oleh pegawai yang telah berpengalaman 

bagaimana mengerjakan suatu tugas atau sejumlah tugas dan kemudian 

ditinggal supaya peserta melanjutkannya. Masalah utama dari bentuk 

pelatihan ini adalah, jika operator yang mendemonstrasikan sesuatu tugas 

memiliki kebiasaan buruk atau telah gagal untuk memahami sebagian dari 

pekerjaan, maka kebiasaan buruk dan kesalahpahaman ini cenderung 

diteruskan ke peserta. Demikian juga setiap sikap tentang organisasi atau 

setiap jalan pintas ilegal dalam metode kerja, juga cenderung disampaikan. 

Bagaimanapin, mungkin ini cara yang paling mudah, cepat, dan biayanya 

paling efektif, serta memungkinkan partisipan belajar tentang pekerjaan, 

asal dikontrol dengan benar. 

2. Melatih  

Melatih beda dengan demonstrasi, yaitu lebih cenderung mengatur staf dari 

pada sebagai alat untuk memberikan instruksi detai secara langsung. 

Partisipan diberi penunjang dan petunjuk yang bersifat umum, dengan 

tujuan membantu individu untuk mengajar diri mereka sendiri sendirir dan 

memastikan individu mendapatkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman 

yang perlu. Bentuk pelatihan ini khususnya sesuai untuk pekerjaan 

manajerial dan profesional, dari merupakan bagian dari pengembangan 

suatu kultur kinerja. 
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3. Pelatihan Dengan Cara Mengerjakan Sendiri 

Didasarkan pada penemuan metode cara belajar yang paling efektif adalah 

apabila partisipan harus menemukannya sendiri. Pendekatan ini sangat 

memerlukan kejelasan tentang apa yang diperlukan partisipan untuk 

melaksanakan tanggung hawab secara efektif, menentukan dimana dapat 

diperoleh informasi, dan kemudian memberikan partisipan garis besar 

informasi yang diperlukan dan mungkin membentuk proyek yang 

didasarkan pada ini semua. Ini merupakan bagian dari program terencana 

dengan laporan teratur kepada seseorang, misalnya manajer lini karyawan, 

yang bertanggungjawab memantau kemajuan dan menyediakan bantuan. 

4. Rotasi Kerja dan Pengalaman yang Terencana 

Rotasi kerja adalah pemindahan atau pergeseran karyawan ke pekerjaan lain 

dalam suatu periode, untuk memungkinkan kepada mereka mendapatkan 

keahlian baru yang lebih luas. Ini sangat sesuai untuk organisasi modern, 

dimana struktur yang lentur berarti adanya kebutuhan yang lebih besar dari 

karyawan untuk lebih fleksibel dan memiliki lebih banyak keahlian. Juga 

sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik diantara 

bagian-bagian yang berbeda dalam organisasi. Pengalaman terencana 

cenderung gagal bila partisipan tiba-tiba dibuang di dalam suatu departemen 

tanpa pemberitahuan, dan manajer harus mencarikan sesuatu untuk 

menghabiskan waktu mereka. Ini menjadi pengalaman yang tidak 

mengenakkan bagi kedua pihak, karena partisipan merasa tidak teriman dan 

biasanya diberi tugas yang tidak diinginkan atau tidak berarti, dengan 
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manajer yang marah karena harus diseret dari pekerjaannya hanya untuk 

menemukan sebentuk terapi kerja. Program seperti ini harus benar-benar 

direncanakan, dengan tujuan yang disetujui, pemantauan perkembangannya, 

dan konsultasi penuh dengan para manajer yang terlibat. 

5. Pelatihan yang Berdasarkan Teknologi 

Pelatihan yang berdasarkan teknologi mengacu kepada setiap teknik dari 

belakang meja yang memungkinkan individu untuk bekerja melalui program 

pelatihan dengan menggunakan program komputer interaksi, video, atau 

compact disc. Aplikasi seperti ini cenderung semakin kuat karena komputer 

yang menggunakan basis system multimedia berkembang dengan kebutuhan 

akan pelatiahn komputer disadari.  

Pelatihan di luar tempat kerja  (off-the job training) memiliki beberapa 

teknik antara lain : 

1. Ceramah 

Setiap orang telah mengenal ceramah, sebagai salah satu cara yang paling 

umum adalah menyampaikan pengetahuan, terutama untuk tujuan 

pendidikan. Setiap orang mungkin ingat hambatan utamanya, yaitu 

mempertahankan siswa untuk jangka waktu tertentu. Ingatan akan waktu 

berjam-jam yang harus dibuang untuk mencoba tetap sadar, sedang 

penceramah yang kaku terus saja menerangkan subyek yang tidak menarik, 

adalah bagian dari pengalaman semua orang. Masalah utama ceramah 

mungkin karena cara ini satu arah, dengan sedikit interaksi antara 
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penceramah dengan siswanya. Mungkin karena alasan inilah, banyak 

penolakan untuk menggunakan bentuk pelatiahan ini. 

2. Studi Kasus 

Studi kasus adalah kisah atau gambaran secara singkat, seiring berdasarkan 

kegiatan nyata, yang digunakan untuk membantu mendiagnosis 

penyelesaian suatu masalah. Cara ini dapat digunakan untuk mengajar 

partisipan pertanyaan macam apa yang pantas untuk ditanyakan dan faktor 

apa saja yang perlu diperhitungkan. Pada salah satu pendekatan studi kasus, 

para peserta hanya diberi sebagian informaso yang diperlukan untuk 

membuat keputusan, dan terserah kepada mereka untuk menyadari bahwa 

lebih banyak info yang diperlukan dan harus dutanyakan kepada pengajar. 

Pada pendekatan studi kasus lain, disebut metode insiden, studi kasus hanya 

terdirir atas kalimat singkat yang menggambarkan suatu insiden yang terjadi 

dan partisipan meresponnya. 

3. Permainan Peran 

Dalam permainan peran (role playing) partisipan mempertimbangkan 

masalah dengan cara yang sama dengan studi kasus, tetapi di sini sejumlah 

orang memeinkan peran yang berbeda. Biasanya individu diberi penjelasan 

singkat tentang peran apa yang harus mereka mainkan. Nilai dari pelatihan 

ini adalah : dapat memberikan wawasan dari sudut pandang berbeda. 
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4. Grup Diskusi 

Grup diskusi yang aktif sangat bernilai untuk mengungkapkan berbagai 

pandangan tentang topik tertentu, dan sifatnya yang partisipatif biasanya 

membuat para peserta betah. 

5. Pusat Pengembangan 

Pusat pengembangan merupakan varian dari pusat penilaian psikometri, 

diskusi grup, latihan in-tray, dan sebagainya digunkan oleh sejumlah orang 

di pusat pelatihan untuk menilai keahlian, kompetensi, dan pengetahuan 

mereka, juga kesesuaian mereka untuk peranan tertentu. Pusat 

pengembangan membawa pusat penelitian setapak lebih maju dan berusaha 

unutk mendorong mereka mengembangkan potensi melalui rencana 

pengembangan yang berdasarkan tingkah laku. 

6. Dinamika Grup 

Dinamika grup merujuk keseluruh teknik yang di desain untuk memperbaiki 

efektivitas grup dan berdasarkan ilmiah tentang tingkah laku. 

7. Belajar Melalui Tindakan 

Belajar dengan melakukan tindakan dikembangkan oleh Revans, 

berdasarkan bahwa prinsip cara belajar yang paling baik adalah dengan 

mengerjakannya. Pendekatan ini, terutama ditunjuk untuk manajer, 

menghadapkan seseorang pada masalah nyata yang memerlukan reaksi 

mereka. ,ereka mungkin diharuskan untuk menyelesaikan masalah yang 

sudah mereka kenal dalam situasi yang mereka kenal. 

 



34 
 

 
 

8. Proyek 

Merancang proyek untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian riset 

seseorang adalah sesuatu yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar 

lingkungan kerja. Demikian juga proyek tersebut bias untuk individu 

maupun tim. Bila dilakukan dalam tim, ada tambahan manfaat berupa 

pembentukan tim dan pengembangan keahlian koorperatif. Idealnya, proyek 

harus merupakan sesuatu yang bernilai praktis bagi organisasi, jika tidak 

partisipan tidak akan measa ikut memilikinya. Dan karena nilai praktisnya 

terhadap organisasi maka cara ini merupakan penggunaan waktu yang 

produktif. 

9. Permainan Bisnis 

Permainan bisnis atau latihan dapat bermacam-macam bentuk, tetapi 

biasanya terdiri atas tim pemain yang saling berlawanan, yang merupakan 

simulasi dari situasi hidup nyata atau sesuatu yang agak abstrak. Pada 

permainan tertentu, dimana ada sejumlah varian, tim dianjurkan untuk 

mendapatkan nilai dengan cara mengadakan negosiasi. Sering kali hasilnya 

dapat dimanipulasi oleh pengajar untuk memberikan sesuatu yang tampak 

seperti keuntungan yang tidak adil kepada satu tim atau tim yang lain. 

Permainan ini dapat menjadi demonstrasi tentang seberapa lancar suatu 

negosiasi berjalan, juga seberapa mudah identitas grup dibentuk oleh 

keadaan sekelilingnya. Masalah utamanya, permainan ini hanya dianggap 

permainan, tidak lebih meskipun kadang-kadang emosi dapat menjadi tinggi 

sepanjang permainan tersebut. 
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10. Pelatihan di Tempat Terbuka 

Akhir-akhir ini ada peningkatan penggunaan pelatihan di tempat terbuka, 

dengan alasan bahwa pelatihan luar ruangan yang meletakkan mereka dalam 

situasi menantang akan membantu membentuk mereka dalam kepempinan 

dan keahlian tim. Tentunya hal ini merupakan pengalaman yang berguna 

bagi beberapa orang, namun secara keseluruhan, bentuk ini mungkin tidak 

terbukti manfaatnya. 

Berikut ini metode-metode pelatihan dan pengembangan yang 

diklasifikasikan berdasarkan tempat penyelenggaraannya dan berdasarkan 

sasaran dan kemampuan yang dikembangkan menurut pendapat Wahyudi 

(2002 : 147) metode pelatihan dan pengembangan berdasarkan tempat 

penyelenggaraannya : 

1. On The Job  

 Job instruction 

 Apprenticeship trining 

 Job rotation 

 Understudy 

 Multiple management 

2. Off The Job 

 Vestibule training 

 Role playing 

 Sensitivity training 

 Transactional analysis 
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 Business game 

 In-basket method 

 Demonstrasi dan pemberian contoh 

 Simulasi 

 Bimbingan dan penyuluhan 

 Kuliah dan konpresi 

 Studi kasus 

 

 Metode pelatihan dan pengembangan berdasarkan sasaran kemampuan yang 

dikembangkan : 

Kemampuan Tentang Pekerjaan / Jabatan / Organisasi 

 On the job training 

 Vestibule training 

 Apprenticeship training 

 Understudy 

 Job rotation 

 Multiple management 

 Demonstrasi dan pemberian contoh 

 Simulasi 

Kemampuan Tentang Pola Sikap / Pandangan / Prilaku 

 Role playing 
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 Sensitivity training 

 Transactional analysis 

 Business game 

 In-basket method 

 Bimbingan dan penyuluhan 

 Kuliah dan konferensi 

 Studi kasus 

Terlepas dari berbagai metode yang ada, apapun bentuk metode yang 

dipilih oleh perusahaan, metode tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip seperti 

yang diungkapkan oleh Gomes (2002 : 208) sebagai berikut : 

1. Memotivasi para peserta pelatihan untuk belajar keterampilan yang baru. 

2. Memperlihatkan keterampilan-keterampilan yang diinginkan untuk 

dipelajari. 

3. Harus konsisten dengan isi (misalnya, dengan menggunakan pendekatan 

interaktif untuk mengerjakan keterampilan-keterampilan interpersonal). 

4. Memungkinkan partisipasi aktif. 

5. Memberikan kesempatan berpraktek dan perluasan keterampilan. 

6. Memberikan feedback mengenai performansi selama pelatihan. 

7. Mendorong adanya pemindahan yang positif dari pelatihan ke pekerjaan 

8. Harus efektif dari segi biaya. 
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2.4.6 Jenis Pelatihan 

 Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Menurut Simamora (2006 

: 278) ada lima jenis pelatihan yang diselenggarakan : 

1. Pelatihan Keahlian  

Pelatiahan keahlian (skills training) merupakan pelatihan yang sering 

dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana; 

kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. 

Kriteria penilaian efektifitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang 

diidentifikasi dalam tahap penilaian. 

 

2. Pelatihan Ulang 

Pelatihan ulang (retraining) adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan 

ulang berupaya memberikan kepada karyawan keahlian-keahlian yang 

mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. 

Seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja 

menggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan mesin 

komputer atau akses internet. 

3. Pelatihan Lintas Fungsional 

Pelatihan lintas fungsional (cros fungtional training) melibatkan pelatihan 

karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan 

pekerjaan yang ditugaskan. 

4. Pelatihan Tim 
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Dewasa ini terdapat tekanan menguat terhadap kinerja tim (team 

performance). Tim manajemen, tim riset, dan satuan tugas temporer 

merupakan karakteristik yang lazim dalam banyak organisasi. Tim adalah 

sekelompok individu yang bekerja bersama demi tujuan bersama. Tujuan 

bersama inilah yang sesungguhnya menentukan sebuah tim, dan jika 

anggota tim mempunyai tujuan-tujuan yang bertentangan atau konflik, 

efisiensi keseluruhan unit kemungkinan akan terganggu. 

5. Pelatihan Kreatifitas 

Pelatihan kreatifitas (creativitas training) berlandaskan pada asumsi bahwa 

kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja diberikan peluang 

utnuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada 

penilaian rasional dan biaya dan kelaiakan. 

2.5 Konsep Dasar Produktivitas Kerja 

2.5.1 Pengertian Produktivitas Kerja 

 Dalam usaha meningkatkan produktivitas dewasa ini harus dimulai dengan 

memusatkan perhatian pada sekelompok masalah saling berkaitan termasuk 

teknologi, struktur organisasi, perubahan sikap pekerjaan dan karyawan, 

kebutuhan akan produksi yang lebih besar dan pergantian kekuasaan dalam 

manajerial dan wewnang. Terjadinya kelambanan pertumbuhan produktivitas 

disebabkan oleh sutau kegagalan moral organisasi dan merupakan cermin dari 

bagaimana manager / pemimpin dan para pekerja / karyawan memandanga 

organiasi mereka. Perhatian yang serius terhadap masalah produktivitas tersebut 
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dapat dipahamai karena produktivitas berkaitan erat dengan tingkat efisiensi dan 

efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran yang diharapkan. 

 Makna produktivitas, tidak hanya terbatas pada produksi, besar biaya, dan 

prestasi kerja, melainkan lebih luas dan menyeluruh. Makna produktivitas dapat 

diartikan secara bervariasi oleh setiap organisasi tergantung kepada tujuan dan 

fungsi organisasi yang bersangkutan. 

 Produktivitas kerja adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai 

pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok 

harus lebih baik dari hari ini. Siagian (2002 : 30)  

 Secara umum produktivitas menurut Hasibuan (2006 : 126) adalah 

perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). 

 Adapun menurut Timpe dalam Ridwan (2009 : 393) mengatakan bahwa 

walaupun tidak ada dua individu yang sama, mungkin dapat dikembangkan suatu 

wadah yang mencakup ciri–ciri umum pegawai yang produktif. Adapun ciri-ciri 

umum pegawai yang produktif tersebut sebagai berikut : 

1. Lebih dari memenuhi kualifikasi pekerjaan 

2. Bermotivasi tinggi 

3. Mempunyai orientasi pekerjaan positif 

4. Kedewasaan 

5. Dapat bergaul dengan aktif 

Siagian (2007 : 1) mengatakan bahwa keseluruhan upaya meningkatkan 

produktivitas kerja mutlak perlu didasarkan pada berbagai postulat sebagai 



41 
 

 
 

landasan dan titik tolak berpikir dan bertindak. Diantara postulat yang teramat 

penting untuk diperhatikan diuraikan secara singkat dibawah ini : 

a. Pentingnya Efisiensi 

Setiap organisasi mutlak perlu memegang prinsip efisiensi. Secara 

sederhana prinsip efisiensi pada dasarnya berarti menghindari segala 

bentuk pemborosan mengingat kenyataan bahwa kemampuan suatu 

organisasi mengadakan dan memiliki sarana kerja yang juga disebut 

sebagai sumber dana dan daya yang diperlukan guna menjalankan 

roda organisasi menunjukan dengan jelas bahwa benyak faktor 

penyebab yang timbul karena perilaku yang sifatnya disfungsional 

dari para anggota organisasi dan karena ketidak sesuaian pengetahuan 

dan keterampilan para pelaku dalam menggunakan dan memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang telah dimiliki itu. 

b. Sumber Daya dan Dana Hanya Benda Mati 

Karena pada dirinya berbagai sumber daya dan dana merupakan 

„benda mati‟ maka sarana dan prasaran tersebut harus digunakan 

sedemikian rupa sehingga memberi manfaat sebesar-besarnya selama 

mungkin. Berbagai cara dapat ditempuh oleh suatu organisasi untuk 

mengadakan sarana dan prasarana dimaksud. Ada diantaranya yang 

dibuat sendiri, ada yang disewa, ada yang dapat disewa beli, ada yang 

mungkin dipinjam, dan adapula yang harus dibeli dari organisasi lain 

yang berperan sebagai pemasok. 
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c. Sumber Daya Manusi Sebagai Elemen yang sangat Strategis 

Sumber daya manusia merupakan elemen yang penting dalam 

organisasi, harus diakui dan diterima oleh manajemen. Peningkatan 

produktivitas kerja mungkin hanya dilakukan oleh manusia. 

Sebaliknya sumber daya manusia pula yang dapat menjadi penyebab 

terjadinya pemborosan dan inefisiensi dalam berbagai bentuk. Karena 

itu, memberikan perhatian kepada unsur manusia merupakan salah 

satu tuntutan dalam keseluruhan upaya meningkatkan produktivitas 

kerja. 

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Produktivitas Kerja 

 Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja karyawan di suatu 

perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan tersebut. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja karyawan baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun 

faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan perusahaan dan kebijakan 

pemerintah secara keseluruhan. 

 Tricahyono (1996 : 283) menyebutkan sejumlah faktor yang 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yaitu cerdas, profesional, kreatif dan 

inofatif, berprestasi dan semangat kerja. Sedangkan Bernardin dan Russell 

(1993 : 518) menyebutkan keterampilan, abilitas, sikap, dan perilaku sebagai 

faktor yang berpengaruh signifikansi terhadap produktivitas kerja. 
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2.5.3 Peranan Pelatihan dalam Usaha Meningkatkan Produktivitas Kerja 

Karyawan 

 Peranan pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan produktivitas 

kerja karyawan sehingga akan terjadi efektivitas dan efisiensi organisasi. 

 Setiap organisasi perlu melaksanakan Pelatihan terhadap karyawan, hal ini 

sejalan dengan yang diungkapkan oleh Flippo (1995 : 215) ; 

Bahwa tidak seorangpun yang sepenuhnya cocok untuk bekerja pada suatu 

pekerjaan sehingga harus dilakukan pelatihan lebih lanjut dijelaskan bahwa 

dengan pelatihan akan memberikan manfaat terhadap peningkatan produktivitas, 

moral kerja, pengurangan biaya, stabilitas dan keluwesan organisasi yang semakin 

besar untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan eksternal yang berubah. 

 

Peran unsur Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan produktivitas suatu 

organisasi, pelatihan pada dasarnya merupakan suatu unsur yang penting dalam 

merencanakan Sumber Daya Manusia untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan 

organisasi. Pelatihan merupakan suatu proses harmonisisasi yang mempertemukan 

kebutuhan-kebutuhan organisasi dan kebutuhan karyawan. 

 Hasil-hasil yang dirasakan organisasi dari pelatihan antara lain adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan produktivitas 

2. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar 

kinerja yang dapat diterima. 

3. Menciptakan sifat loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. 
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4. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 

5. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. 

6. Membantu karyawan dalam meningkatkan pengembangan pribadi mereka. 

 Sedangkan hasil yang dirasakan oleh karyawan secara perorangan adalah 

berupa kepuasan kerja, keamanan, pengembangan diri, serta integritas pekerjaan 

dan keluarga. 

 Dalam menyimak uraian di atas, dapat diungkapkan bahwa pelatihan 

memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang 

akhirnya akan merupakan dorongan besar bagia pencapaian tujuan organisasi 

maupun karyawan yang bersangkutan. 


