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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A.   Latar belakang masalah  

Perusahaan yang memiliki modal dan teknologi tanpa keterlibatan 

sumber daya manusia maka perusahaan tersebut tidak akan mampu berjalan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia dalam 

perusahaan adalah karyawan yang selalu dituntut untuk memiliki kemampuan 

dan tanggung jawab menerapkan program-program yang bertujuan untuk 

mencapai apa yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam hal ini perusahaan 

tempat dimana karyawan tersebut bekerja.  

Para karyawan yang bekerja biasanya telah mempunyai kemampuan 

dan ketrampilan dasar yang dibutuhkan dalam mengelola pekerjaannya. 

Kemampuan dan ketrampilan yang diperoleh karyawan merupakan produk 

sistem pendidikan dan latihan kerja dari organisasi lain. Kemampuan dan 

ketrampilan karyawan  sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan. Produktivitas adalah tujuan utama pendidikan dan latihan kerja 

diberikan kepada karyawan. 

Kemampuan dan ketrampilan karyawan untuk mencapai tujuan bisa 

diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk 

meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya 

peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan memutuskan persoalan-



persoalan yang menyangkut kegiatan untuk mencapai tujuan. (Ranupandojo 

dan Husnan, 1992). Ketrampilan karyawan juga bisa ditingkatkan melalui 

latihan kerja. Manullang dalam bukunya berjudul Pengantar Ekonomi 

Perusahaan (1974) berpendapat bahwa para pegawai harus dididik secara 

sistematis, jika mereka akan melaksanakan tugas yang baik, tidak menjadi 

soal, betapa teliti mereka diseleksi dan berapa banyak bekal yang mereka 

miliki, kepada pekerjaannya, latihan secara sistematis adalah perlu jika 

mereka diinginkan untuk cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Pendidikan dan latihan kerja diharapkan mampu menghasilkan 

sumber daya manusia yang memiliki produktivitas yang sesuai bagi 

pencapaian tujuan perusahaan. Program pendidikan dan latihan kerja 

merupakan proses berlanjut karena suasana dan kondisi kerja juga senantiasa 

berubah bahkan perubahan tersebut cenderung semakin cepat sebagai dampak 

globalisasi. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut maka program 

pendidikan dan latihan kerja harus disusun secara keseluruhan dan 

berkelanjutan.  

Karyawan yang memiliki kemampuan dan ketrampilan biasanya bisa 

bekerja lebih keras, hal ini karena karyawan tersebut telah mengetahui 

dengan baik tugas dan tanggung jawabnya. Karyawan yang mengerti 

pentingnya kemampuan dan ketrampilan kerja akan mendorong perusahaan 

untuk mendapatkan dan meningkatkan pendidikan dan latihan kerja bagi 

karyawan karena perusahaan menganggapnya sebagai investasi yang pada 

gilirannya juga akan menguntungkan perusahaan, karena produktivitas kerja 



karyawan akan meningkat seiring meningkatnya kemampuan dan ketrampilan 

kerja karyawan.  

Melalui pendidikan dan latihan kerja ini perusahaan akan memiliki 

karyawan yang kompeten untuk bersaing. Untuk bisa meningkatkan 

pendidikan dan latihan kerja, karyawan harus memiliki motivasi tinggi untuk 

bersedia meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Motivasi bisa 

diperoleh karena adanya kesadaran para karyawan atau dari perusahaan 

dengan cara memberikan kompensasi bagi karyawan sesuai dengan 

produktivitas kerja karyawannya. Kompensasi bagi karyawan tidak 

merugikan perusahaan, akan tetapi akan mengutungkan perusahaan karena 

karyawan akan memberikan timbal balik berupa meningkatnya produktivitas 

kerja. 

Salah satu perusahaan yang tengah meningkakan kompetensinya 

adalah PT Tiga Manunggal Synthetic Industries dengan meningkatkan 

produktivitas para karyawannya. Pembahasan tentang pendidikan dan latihan 

kerja dalam mempengaruhi produktivitas kerja menjadi pendorong bagi 

penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul PENGARUH 

PENDIDIKAN DAN LATIHAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS 

KERJA KARYAWAN PADA PT TIGA MANUNGGAL SYNTHETIC 

INDUSTRIES DI SALATIGA yang diharapkan mampu mengetahui sejauh 

mana pengaruh pendidikan dan latihan kerja terhadap produktivitas kerja. 

 

 



B. Perumusan Masalah 

Program pendidikan dan latihan kerja perlu diadakan di dalam suatu 

organisasi, agar karyawan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sesuai 

judul yang penulis ambil, dan agar analisis pembahasan tidak menyimpang 

dari tujuannya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut ”Apakah 

program pendidikan dan latihan kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada PT Tiga Manunggal Synthetic Industries di Salatiga ? ”. 

 

C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bahwa pendidikan dan latihan kerja mempunyai pengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Tiga Manunggal Synthetic 

Industries di Salatiga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain untuk digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang 

menyangkut program pendidikan dan latihan kerja yang akan dilaksanakan.  

 

 

 

 

 



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 

Bab II membahas tentang landasan teori yang ada hubungannya 

dengan rencana pemecahan masalah, yaitu : Pengertian dan Arti Pentingnya 

Manajemen Sumberdaya Manusia, Konsep Pendidikan dan Latihan Kerja, 

serta teori-teori lain yang mendukung. 

 BAB III . METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai : Kerangka Pemikiran, Hipotesis, 

Data, Metode Penarikan Populasi dan Sampel, Pengukuran dan Penyusunan 

Skala dan Metode Analisis Data. 

BAB IV . PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab IV berisi tentang gambaran umum tentang PT Tiga Manunggal 

Synthetic Industries di Salatiga, data yang diperoleh, analisa data, hasil 

analisis dan juga pembahasannya. 

BAB V . PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran yang 

ingin disampaikan kepada PT Tiga Manunggal Synthetic Industries yang 

diharapkan bisa berguna dalam memanajemen perusahaan dimasa sekarang 

dan dimasa mendatang. 


