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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini 

menimbulkan perkembangan dan pertumbuhan di segala aspek kehidupan yang 

berkaitan adanya permasalahan baru yang sangat kompleks. Perkembangan 

tersebut tidak terlepas pada organisasi baik pemerintah maupun swasta. Hal ini 

terlihat dengan timbulnya prosedur-proedur kerja baru peralatan keja yang lebih 

modern, persyaratan kerja baru yang mengharuskan organisasi untuk selalu 

tanggap dan waspada yang juga memungkinkan untuk menyesuaikan d iri. 

Pada hakikatnya setiap perkembangan itu mengaca pada usaha untuk 

meningkatkan kehidupan organisasi menjadi lebih baik diantaranya dengan 

meningkatkan kualitas kerjanya. Jika kita perhatikan dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi perkembangan organisasi maka faktor sumber daya manusia tetap 

merupakan faktor yang paling penting. Dalam hal ini tenaga kerja yang ada 

merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi, karena bila tenaga kerja 

yang digunakan dalam kemampuan terbatas maka produktivitas juga akan terbatas 

seiring dengan kemampuan dan kualitasnya. 

Dalam penerimaan karyawan “kualifikasi pekerja yang di butuhkan 

untuk memangku suatu jabatan, seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan 

keterampilan yang harus dimiliki “ (Sudarsono, 2001:74) dengan semakin tinggi 
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tingkat pendidikan seorang karyawan, maka dia akan memiliki pengetahuan atau 

wawasan yang lebih luas dan didukung oleh pengalaman kerja yang dimiliki, 

maka seorang karyawan sudah memiliki nilai plus dalam melaksanakan tanggung 

jawab.   

Secara umum dapat dikatakan tingkat pendidikan seorang karyawan 

dapat menceminkan kemampuan intelektual dan jenis keterampilan yang dimiliki 

oleh karyawan tersebut. Memang sudah menjadi kebiasaan dan hal yang umum 

bahwa jenis-jenis dan tikat pendidikan seorang karyawan yang  biasa digunakan 

untuk mengukur dan menilai kemampuan seorang karyawan. Mungkin juga masih 

ada dan banyak hal lain yang mempengaruhi kemampuan seorang karyawan 

selain tingkat pendidikan “ Artinya tidak mustahil seseorang yang sesungguhnya 

memiliki tingkat kemampuan intelektual yang cukup tinggi tidak mengecap 

pendidikan yang tinggi ( siagian, 2001: 127 ). 

Untuk menunjang kualitas pekerjaan selain tingkat pendidikan di 

perlukan juga  adanya latihan kerja. Pelatihan atau training bagi para pegawai 

diberikan oleh perusahaan dalam rangka menjembatani adanya kesenjangan atau 

gap antara kondisi faktual dari kinerja pegawai terhadap tuntunan ideal standart 

kinerja jabatan yang diduduki oleh pegawai sebagai akibat dari kurangnya 

pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kerja tertentu. 

Pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk 

memperbaik i dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan dan 

pengetahuan dari para karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan yang 



 3 

besangkutan ( Alex s. nitisemito, 1996:86 ). Pemberian pelatihan ditujukan agar 

para karyawan dapat menguasai pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya 

sehingga terwujudlah efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugasnya. 

Melalui pelatihan ini juga perusahaan dapat memiliki karyawan kompetensi untuk 

bersaing, terlebih lagi pada persaingan global dan tuntutan konsumen yang 

semakin beragam sebagai manifestasi dari fungsi pengembangan tenaga kerja, 

sumber daya manusia yang dimiliki organisasi harus diberi pelatihan yang 

merupakan proses berlanjut karena muncul kondisi baik dari perkembangan 

teknologi, perkembangan ekonomis dan non ekonomis dalam perusahaan. 

Mengantisipasi adanya perkembangan-perkembangan lain mendorong perusahaan 

untuk menyusun program pelatihan kerja  

Pelatihan bersama-sama dengan pendidikan menjadi salah satu penentu 

tinggi rendahnya kemampuan seseorang dalam menjalankan fungsi dan tugas-

tugas jabatanya, Setelah pendidikan yang di peroleh seseorang dari institusi 

pendidikan formal pada umumnya membekali anak didik dengan kemampuan 

dasar dalam memecahkan masalah.  

Keberadaan Sumber Daya Manusia dalam sebuah perusahaan merupakan 

suatu hal yang penting. Apabila Sumber Daya Manusia tesebut meningkat, maka 

tujuan akan mudah di capai sesuai dengan yang di harapkan sebelumnya. Kualitas 

kerja yang bagus dan bermutu dalam perusahaan akan mempengaruhi produk 

yang di hasilkan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Dengan demikian jelaslah bahwa tingkat pendidikan dan latihan kerja mempunyai 
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peranan penting bagi suatu organisasi karena dapat mempengaruhi kualitas kerja 

karyawan.   

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba membahas masalah 

sumber daya manusia yang berhubungan dengan tingkat pendidikan dan latihan 

kerja kaitannya dengan kualitas kerja karyawan dalam sebuah penelitian yang 

berjudul “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN KERJA 

TERHADAP KUALITAS KERJA KARYAWAN PADA  CV. SAHABAT 

KLATEN 

B.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat pendidikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas 

kerja karyawan? 

2. Apakah latihan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas kerja 

karyawan? 

3. Apakah tingkat pendidikan dan latihan kerja mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kualitas kerja karyawan? 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat dunia usaha banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi 

dan harus diatasi maka lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah pada 

pemecahan masalah yang menyangkut tingkat pendidikan dan latihan kerja 

terhadap kualitas kerja karyawan pada CV.Sahabat klaten.  
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas kerja 

karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh latihan kerja terhadap kualitas kerja karyawan.  

3. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel terikat yaitu 

pendidikan dan latihan kerja terhadap kualitas kerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui diantara variabel tingkat pendidikan dan latihan kerja yang 

lebih mempengaruhi terhadap kualitas kerja. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Dengan penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan/ instansi agar meningkatkan  kualitas kerja karyawan dengan 

memperhatikan faktor tingkat pendidikan dan latihan kerja 

2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa 

di dalam menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Surakarta, untuk 

menunjang perkembangan ilmu pengetahuan. 

F.  Sistematika Penulisan 

I.  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika skripsi  
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II. LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang pengertian tingkat pendidikan, pengertian latihan 

kerja, dan kualitas kerja. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, populasi, sampel, dan sampling, 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum dari obyek penelitian, penyajian 

data, analisis data, dan pembahasannya.  

V. PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran 

 




