
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi serta

datangnya era pasar bebas sekarang ini dunia bisnis semakin dipenuhi dengan

persaingan yang cukup ketat dan banyak menimbulkan berbagai macam persoalan,

salah satu persoalan yang dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana caranya

meningkatkan kinerja yang baik dan memenuhi standar. Salah satu faktor yang

tidak boleh dilupakan oleh perusahaan adalah faktor sumber daya manusia, untuk

mendapatkan sumber daya manusia yang baik dan memenuhi standar perlu

diadakan program pelatihan dan pengembangan.

Kualitas sumber daya manusia bisa di lihat dari hasil kerjanya, dalam

kerangka profesionalisme kinerja yang baik adalah sebagaimana seorang pegawai

mampu memperlihatkan perilaku kerja yang mengarah pada tercapainya maksud

dan tujuan perusahaan, misalnya bagaimana caranya mengelola sumbar daya

manusia agar mengarah pada hasil kerja yang baik, karena manusia bisa menjadi

pusat persoalan bagi perusahaan ketika petensi mereka tidak dikembangkan secara

optimal, sebaliknya manusia bisa menjadi pusat keberhasilan bagi perusahaan

manakala potensi mereka dikembangkan secara baik dan optimal.

Manajemen sumber daya yang baik ditujukan kepada peningkatan

kontribusi yang dapat diberikan oleh pegawai kepada perusahaan dalam usaha

pencapaian tujuan, dalam pencapaian suatu tujuan diperlukan kemampuan kerja



yang baik dari seorang pegawai. Tugas yang diberikan sebaiknya sesuai dengan

bidangnya sehingga tidak bisa berpengaruh buruk pada kinerja mereka.

Untuk meningkatkan kinerja pegawai diperlukan adanya suatu bentuk

pelatihan dan pengembangan kerja, karena tanpa itu mereka tidak dapat

berkembang dan tidak bisa menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada

mereka. Kinerja pegawai berhubungan dengan faktor kondisi kerja dan hubungan

kerja yang baik antara atasan dengan bawahannya, serta antara rekan sekerja

mereka.

Penelitian oleh Listyorini (2003) tentang pengaruh pendidikan dan latihan

terhadap produktivitas kerja, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang

signifikan dari pemberian pendidikan dan latihan terhadap peningkatan

produktivitas kerja karyawan. Karyawan yang mengikuti pendidikan dan latihan

memiliki produktivitas lebih tinggi daripada karyawan yang belum mengikuti

pendidikan dan latihan.

Hubungan yang baik antara atasan dengan bawahannya serta antara

karyawan itu sendiri sebaiknya selalu dijaga dengan sebaik-baiknya, agar mereka

merasa ikut memiliki perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas maju

mundurnya perusahaan. Dengan hubungan yang akrab tersebut pegawai tidak

segan-segan lagi untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan

ataupun masalah-masalah lainnya, dengan demikian mereka akan selalu berusaha

untuk tetap setia, bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan yang di

bebankan kepadanya.



Berdasarkan uraian diatas akan diketahui bahwa pelatihan dan

pengembangan kerja mempunyai peranan yang penting bagi peningkatan kinerja

seorang pegawai dan berhasilnya tujuan perusahaan, sehingga penulis tetarik untuk

mengambil judul : “ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PELATIHAN DAN

PENGEMBANGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI” (Studi Kasus

pada Perusahaan Handuk Sempulur di Ngendo, Klaten).

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka

pokok permasalahannya adalah sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh yang

signifikan antara latihan dan pengembangan kerja yang meliputi pelatihan keahlian

dan pengembangan kreatifitas kerja terhadap kinerja pegawai?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai

berikut :

Untuk mengetahui pengaruh latihan dan pengembangan kerja terhadap

kinerja seorang pegawai pada satu periode tertentu

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1.  Bagi perusahaan



Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat berupa

masukan atau saran serta evaluasi terhadap kinerja pegawai dan bagi

pempinan perusahaan dapat digunakan sebagai bahan penentuan

kebijaksanaan dimasa yang akan datang.

2.  Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana yang baik untuk menerapkan teori-teori

yang telah didapat di bangku kuliah dengan kanyataan atau ke dunia bisnis

yang sesungguhnya.

E. Sistematika Skripsi

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltiian dan

sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dikemukakan mengenai tinjauan pustaka yaitu

tinjauan-tinjauan teori yang relevan dengan penelitian yang

penulis lakukan. Dalam bab ini penulis mengutarakan pengertian

tentang sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia,

tantangan dan hambatan yang dihadapi manajemen sumber daya

manusia, pengertian manajemen kinerja, pelatihan dan

pengembangan kerja, kinerja.



BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, hipotesa, data

dan sumber data, serta rencana analisis data.

BAB IV : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan,

data perusahaan serta analisis data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian yang sudah dilakukan.


