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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  

Potensi sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan salah satu 

modal dasar pembangunan nasional. Perkembangan dunia usaha yang semakin 

pesat pada saat ini menyebabkan begitu banyaknya permasalahan yang harus 

dihadapi. Salah satu permasalahan yang harus dihadapi. Salah satu permasalahan 

yang sering dihadapi perusahaan di Indonesia adalah aspek sumber daya manusia 

yang digunakan untuk memanfaatkan teknologi yang ada.  

Dalam perusahaan seorang pimpinan yang bertugas sebagai pemegang 

peranan naik turunnya dunia usaha, perlu memperhatikan karyawan dari 

perusahaan yang bersangkutan karena tenaga kerja merupakan tolak ukur dari 

suatu organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Disini peran atau fungsi 

manajemen sangat penting untuk mempengaruhi bawahannya dalam 

melaksanakan aktivitas dalam perusahaan. Dengan menitik beratkan pada aspek 

sumber daya manusia maka kepribadian yang dimilikinya akan tertuju pada 

pengembangan manajemen yang berorientasi pada kemampuan kerja yang 

dilakukan oleh tenaga kerja yang secara langsung mempengaruhi kualitas produk 

yang dihasilkan.

Manajemen organisasi dituntut untuk mengubah secara fundamental cara 

kita memandang sumber daya manusia dan hubungan kerja. Ini berarti bahwa 

upaya pencapaian sukses diwujudkan dengan memandang SDM sebagai suatu 
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sumber keunggulan strategik, bukan hanya sebagai sumber daya yang harus 

diminimumkan atau dihindari, (Handoko, 1999). Suatu perusahaan yang 

digolongkan berhasil senantiasa meningkatkan produktivitas karyawannya tetapi 

ini tergantung pada karyawan tersebut. Apakah sudah bekerja secara efektif. 

Tugas perusahaan disini adalah bagaimana mendayagunakan sumber daya 

manusia yang ada.  

Pendidikan diartikan sebagai pendidikan formal yang dicapai atau 

diperoleh di bangku sekolah. Pendidikan formal yang ditempuh diartikan sebagai 

pendidikan formal yang dicapai atau diperoleh dibangku sekolah. Pendidikan 

formal yang ditempuh merupakan modal yang amat penting, karena dengan 

pendidikan seseorang mempunyai kemampuan dan dapat dengan mudah 

mengembangkan diri dalam bidang kerjanya (Handoko, 1991). Urgensi 

pendidikan sendiri ditunjukkan oleh adanya peningkatan anggaran pendidikan 

yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data perkembangan 

anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan 

Depdikbud dari tahun 1990 s/d 1994 meningkat dari 5,21% dari APBN menjadi 

7,35% atau dari + 1,2 milyar menjadi + 3,112 milyar pada 1994. Proses 

pendidikan formal yang umumnya telah dijalani oleh karyawan SD, SMP, SMA 

atau sederajat. Semua ini pada prinsipnya menghendaki agar pekerjaan yang 

telah menjadi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada karyawannya 

dapat dikerjakan lebih efisien.

Untuk  mencapai kinerja, banyak persoalan  yang harus  diselesaikan,  

antara lain pada karyawan dapat menjalankan  tugas dengan  membutuhkan  

program pendidikan  dan ketrampilan yang cukup, dengan latihan tambahan dan 
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program pendidikan yang cukup inilah suatu pekerjaan  dapat dikerjakan dengan 

baik dibandingkan dengan  pegawai yang baru saja kenal atau menjalankan 

pekerjaan yang  baru dengan latihan tambahan yang baru pula.  

Pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkat laku, ketrampilan dan 

pengetahuan dari para karyawan, sesuai dengan keinginan perusahaan yang 

bersangkutan (Nitiseminto, 1992). Pemberian pelatihan ditujukan agar para 

karyawan dapat menguasai pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sehingga 

terwujudkan efisien dan efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya.  

Pelatihan kerja merupakan proses membantu para tenaga  kerja untuk 

memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka  yang sekarang  atau  yang akan  

datang  melalui   pengembangan kebiasaan tentang  pikiran  dan   tindakan,   

kecakapan, pengetahuan  dan sikap yang layak. Dalam ilmu  pengetahuan 

tentang  tingkah laku latihan merupakan kegiatan lini  dan staf  yang tujuannya 

adalah  pengembangan  pemimpin  untuk memperoleh  efektivitas pekerjaan 

individual tenaga  kerja yang  lebih besar, sebagai contoh pelatihan tentang 

human relations antar  individu  yang  lebih  baik, dan  penyesuaian  manajer  

yang  ditingkatkan  kepada   suasana lingkungannya secara keseluruhan. 

Selain pendidikan dan pelatihan juga diperlukan keseimbangan dalam 

pemahamaan agama dan kesungguhan menjalankan perintah agama dalam 

kehidupan tidaklah mudah, apalagi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

Islam memiliki banyak norma dan kaedah-kaedah yang dapat dipakai sebagai 

pedoman hidup (Madjid, 1995). 

 Manusia yang religius adalah manusia yang struktur mental 

keseluruhannya secara bertahap diarahkan kepada sang pencipta, dengan nilai 

kemanusiaan yang mutlak diserahkan serta untuk menjalankan hidup dengan 
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berpedoman kepada perintah dan petunjuk Allah SWT sehingga dengan berserah 

diri kepada Allah SWT itu, yakni menjalankan perintah-perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-larangan-Nya, maka manusia merasa terlindungi hidupnya 

baik dalam ibadah maupun bekerja (Paradjat. 1990). 

Dister (1997) mengatakan Raligiusitas adalah suatu keadaan dimana 

individu merasakan dan mengakui adanya kekuatan tertinggi yang menaungi 

kehidupan manusia dan hanya kepadanya manusia merasa tergantung serta 

berserah diri. Semakin seseorang mengakui adanya Tuhan dan kekuasaan-Nya 

maka semakin tinggi tingkat religiusitasnya. 

Penyebab utama tidak unggul atau rendahnya etos kerja sejumlah besar 

orang Islam adalah pengamalan secara parsial terhadap ajaran agama Islam. 

Pengamalan tersebut timbul dari interprestasi atau pemahaman keliru terhadap 

ajaran agama karena keterpihakan yang tidak proporsional kepada salah satu sisi 

dengan mengabaikan sisi lain, terutama antara ibadah wajib dengan ibadah 

muamalah (Asifudin, 2004). Untuk itu diperlukan pengamalan terhadap ajaran 

agama Islam yang holistis dan proporsional untuk dapat meluruskan pandangan 

yang keliru terhadap pentingnya aktivitas kerja supaya dapat meningkatkan etos 

kerja umat Islam.  

Religiusitas lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup 

seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Dimensi 

religiusitas ada 5 (lima), yaitu keyakinan, peribadahan, penghayatan, pengamalan 

dan pengetahuan (Glock dan Stork, 1965). 

Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah mengeluarkan 

dana besar untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, agar 
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dapat dicapai tingkat kinerja yang dapat diandalkan untuk mencpai tingkat 

produktivitas. Namun ternyata bahwa tujuan peningkatan sumber daya manusia 

melalui pelatihan dan profesionalitas itu belum dapat mencapai tingkat 

sebagaimana yang diharapkan organisasi, karena kinerjanya masih rendah. 

Peningkatan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan berbagai jalan 

seperti memperbaiki perencanaan dan meningkatkan pengawasan sumber daya 

manusia. Kinerja karyawan di pengaruh oleh beberapa faktor baik teruama 

tingkat pendidikan dan pelatihan serta religiusitasnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil judul : 

“PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA 

RELIGIUSITAS TERHADAP KINERJA KARYAWAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA”.  

B. Perumusan Masalah

Latar belakang pendidikan karyawan, pelatihan serta pengamalan agama 

perlu diadakan didalam organisasi, agar karyawan dapat meningkatkan 

kemampuan bekerja yaitu bekerja dengan lebih efisien dan efektif, sehingga 

mampu meningkatkan kinerja karyawan.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apakah pendidikan, pelatihan serta 

religiusitas berpengaruh terhadap kinerja karyawan pad auniversitas 

Muhammadiyah Surakarta ?”  

C. Tujuan Penelitian
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1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pelatihan dan religiusitas yang 

dilaksanakan terhadap kinerja karyawan pada Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendidikan, pelatihan dan religiusitas 

terhadap kinerja karyawan pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu sumber daya manusia sebagai berikut: 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengembangan sumber daya manusia dan evaluasi untuk mencari metode yang 

tepat dalam pengendalian pendidikan, pelatihan dan pengamalan agama sehingga 

dapat meningkatkan kinerja karyawan.  

E. Sistematika Skripsi

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika skripsi.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang landasan teori yang ada hubungannya dengan rencana 

pemecahan masalah, yaitu pengertian dan arti pentingnya manajemen 
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personalia, pengertian pendidikan, pelatihan dan religiusitas, konsep 

kinerja karyawan serta teori-teori konsep kinerja.

BAB III  METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini meliputi : kerangka pemikiran, defibisi variabel, 

hipotesis, data dan sumber data, metode penarikan populasi dan 

sampel dan metode analisa data.  

BAB IV  PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, data yang diperoleh, analisa data, hasil 

analisa dan juga pembahasannya.  

BAB V  PENUTUP  

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran-saran.


