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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberhasilan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau instansi dalam 

mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misinya sangat tergantung dari peran 

dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam hal ini sumber daya 

manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut, 

karena sumber daya manusia merupakan alat penggerak operasional suatu usaha 

dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya diperlukan 

pengembangan sumber daya manusia secara optimal agar diperoleh sumber daya 

manusia yang berkualitas.Tingginya hasil kerja pegawai adalah prestasi kerja yang 

dicapai oleh pegawai itu pada tingkat tertentu. Prestasi kerja pegawai bukanlah 

suatu kebetulan saja, tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya 

pendidikan dan pelatihan kerja serta kompensasi (dalam Hasanah, 2010) 

Tercapainya tujuan perusahaan atau lembaga tidak hanya tergantung pada 

peralatan modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru tergantung pada 

manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu pada lingkungan 

instansi, pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang melaksanakan 

pekerjaannya dan mampu memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai 

prestasi kerja yang dibutuhkan oleh instansi untuk mencapai tujuan dan hasil kerja 

yang tinggi. Unsur pengendalian suatu perusahaan ada pada manusia, sehingga 

pada akhirnya dibanding dengan faktor-faktor yang lain, maka manusia merupakan 
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unsur paling menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam 

menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. 

Setiap perusahaan atau instansi harus mempersiapkan sumber daya manusianya 

dalam menghadapi segala bentuk perubahan-perubahan maupun persaingan yang 

terjadi akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang 

semakin modern. Dengan perkembangan zaman yang penuh dengan persaingan 

kompetitif diantara perusahaan atau instansi potensi sumber daya manusia yang 

dimiliki harus terus dikembangkan dan digali kemampuannya untuk menghadapi 

persaingan secara maksimal. Sejalan dengan hal tersebut, maka suatu perusahaan 

atau instansi perlu meningkatkan perhatiannya terhadap kualitas yang dimiliki 

pegawai, baik dari segi kualitas pengetahuan dan ketrampilan dalam bekerja, karir, 

maupun kesejahteraan pegawai. Sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja 

pegawai untuk memberikan seluruh kemampuannya dalam bekerja untuk mencapai 

tujuan perusahaan.  

Salah satu aspek pengelolaan sumber daya manusia adalah melalui program 

pendidikan dan pelatihan kerja. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan pada 

perusahaan, maka kegiatan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien. Pendidikan dan pelatihan kerja merupakan solusi untuk membangun 

kemampuan sumber daya manusia yang diharapkan dapat membantu menghadapi 

tantangan persaingan antar perusahaan. Tingkat pendidikan merupakan indikator 

yang penting, karena semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, maka 

semakin baik pula kinerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai, dan demikian pula 

sebaliknya. Bukan hanya tingkat pendidikan tetapi program pelatihan kerja juga 
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penting, karena pelatihan akan menambah kemampuan, keahlian dan kreativitas 

pegawai dalam menjalankan pekerjaannya. Sehingga prestasi kerja pegawai akan 

meningkat secara signifikan (dalam Zuana dkk, 2014). 

 Pelatihan kerja bukan hanya digunakan untuk formalitas kegiatan perusahaan 

saja, akan tetapi sekaligus untuk memberi dasar-dasar pengetahuan. Pegawai juga 

dapat belajar untuk mengerjakan sesuatu dengan benar-benar dan tepat. Pelatihan 

juga dapat memperkecil kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan pegawai 

sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja dimasa yang akan datang. Program 

pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan kinerja 

pegawai dan juga meningkatkan karir pegawai yang bersangkutan. Kegiatan 

pendidikan harus sesuai dengan program apa yang akan dilaksanakan dan sesuai 

dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki pegawaidalam bidang tugasnya. 

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai adalah salah satu investasi yang teramat 

penting bagi suatu perusahaan dalam memperlancar roda kegiatan dan tujuan 

perusahaan. 

Program pelatihan (diklat) yang diterapkan oleh suatu perusahaan dalam hal 

pengembangan pegawai sehingga mampu memberikan pretasi kerja yang optimal 

dan mampu mewujudkan tujuan perusahaan. Pelatihan (diklat) merupakan kegiatan 

perusahaan untuk memperbaiki penguasaan pegawai terhadap berbagai ketrampilan 

dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin serta untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan sifat kepribadian. Seiring 

dengan perkembangan dunia usaha, pegawai akan dituntut untuk lebih baik dalam 
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melaksanakan pekerjaannya, karena tanggung jawab yang akan diembannya 

menjadi semakin berat. Tujuan utama diadakannya diklat adalah meningkatkan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas 

jabatan secara profesional. 

Dalam upaya peningkatan prestasi kerja seorang pegawai tidak cukup bila 

hanya mengandalkan program pendidikan dan pelatihan kerja saja. Faktor lain yang 

dapat mempengaruhi peningkatan prestasi kerja adalah kompensasi. Kompensasi 

memiliki peran penting dalam hal ini karena tanpa kompensasi pendidikan dan 

pelatihan kerja yang diberikan kepada pegawai hasilnya akan kurang memuaskan. 

Adanya pemberian kompensasi kepada para pegawai memberikan arti penting bagi 

mereka karena pegawai akan merasa usahanya dalam bekerja dihargai dan dinilai 

layak oleh perusahaan dan karyawan akan merasa betah dan sungguh-sungguh 

dalam melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sehingga prestasi 

kerja akan meningkat dan tujuan perusahaan juga akan tercapai. Kompensasi adalah 

imbalan balas jasa yang diberikan secara teratur oleh perusahaan kepada pegawai 

atas kontribusi tenaga yang telah diberikan dalam usaha pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Oleh karena itu, salah satu cara terbaik untuk meningkatkan prestasi kerja 

pegawai dan mencapai tujuan perusahaan adalah dengan menghubungkan 

pendidikan dan pelatihan dengan kompensasi. Jika program kompensasi dirasakan 

lebih adil dan kompetitif bagi pegawai, maka suatu perusahaan akan lebih mudah 

untuk menarik sumber daya manusia yang berpotensial, mempertahankannya dan 

memotivasi pegawai agar lebih meningkatkan prestasi kerjanya sehingga 
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produktivitas meningkat dan hasil kinerja di perusahaan juga akan meningkat. 

Kompensasi yang diberikan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis utama, yaitu 

imbalan finansial dan nonfinansial. Kompensasi yang bersifat finansial sangat 

penting peranannya sebagai faktor motivasi dalam kehidupan berorganisasi. 

Pemahaman yang tepat mengenai makna dan peran masing-masing faktor tersebut 

menjadi sangat penting, sehingga sedapat mungkin memperhitungkan persepsi para 

pekerja yang bersangkutan. 

Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen 

sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian 

penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. 

Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan 

dalam bisnis perusahaan dan kompensasi menjadi alasan utama kebanyakan orang 

mencari pekerjaan. Bila suatu instansi menghendaki prestasi kerja dari pegawainya, 

mau tidak mau instansi tersebut harus memberi perhatian pada masalah prestasi 

kerja pegawainya, namun juga harus memperhatikan kompensasi untuk pegawai. 

Selanjutnya akan nampak betapa pentingnya perhatian yang lebih serius terhadap 

pegawai, agar dapat mewujudkan pegawai di suatu instansi yang efektif, efisien, 

bersih dan profesional serta dengan hasil yang produktif (dalam supiatni, 2011)  

Untuk itulah, kiranya perlu dirumuskan secara rinci dan terpadu usaha-usaha 

yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembinaan para pegawai instansi, 

melalui program pendidikan dan pelatihan kerja serta pemberian kompensai 

diharapkan akan dapat mempengaruhi peningkatan prestasi kerja pegawai pada 

lingkungan instansi tersebut. 



6 
 

 
 

Atas dasar pemikiran itulah, peneliti akan melakukan penelitian untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh pendidikan dan pelatihan kerja serta pemberian 

kompensasi terhadapa prestasi kerja Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 

dengan judul “PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN KERJA DAN 

KOMPENSASI TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DINAS 

PERTANIAN KABUPATEN KLATEN” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah yang timbul, yaitu: 

1. Apakah pengaruh pendidikan terhadap prestasi kerja pegawai dinas pertanian 

Kabupaten Klaten? 

2. Apakah pengaruh pelatihan kerja terhadap prestasi kerja pegawai dinas pertanian 

Kabupaten Klaten? 

3. Apakah pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja pegawai dinas pertanian 

Kabupaten Klaten? 

4. Apakah pengaruh pendidikan, pelatihan kerja, dan kompensasi terhadap prestasi 

kerja pegawai dinas pertanian Kabupaten Klaten? 
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C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan agar pengkajian dalam penelitian 

ini tidak terlampau jauhterhadap apa  yang akan disimpulkan. Batasan masalah 

yang penulis pilih adalah bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan, 

kompensasi terhadap prestasi kerja Pegawai Dinas Kabupaten Klaten. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh pendidikan terhadap prestasi kerja pegawai dinas 

pertanian Kabupaten Klaten? 

2. Apakah ada pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja pegawai dinas 

pertanian Kabupaten Klaten? 

3. Apakah ada pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja pegawai dinas 

pertanian Kabupaten Klaten? 

4. Apakah ada pengaruh secara bersama-sama pendidikan, pelatihan kerja dan 

kompensasi terhadap prestasi kerja pegawai dinas pertanian Kabupaten 

Klaten? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendidikan terhadap prestasi kerja 

pegawai dinas pertanian Kabupaten Klaten 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja 

pegawai dinas pertanian Kabupaten Klaten 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja 

pegawai dinas pertanian Kabupaten Klaten 

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara bersama-sama pendidikan, 

pelatihan kerja dan kompensasi terhadap prestasi kerja pegawai dinas 

pertanian Kabupaten Klaten 

 


