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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam 

organisasi. Karyawan dapat menjadi potensi bila dikelola dengan tepat dan 

benar, tetapi sebaliknya akan menjadi beban manakala salah kelola. SDM yang 

berkulitas akan menjadi kekuatan bagi manajemen dan mendukung 

produktivitas suatu organisasi sehingga dapat mencapai tujuan dengan lebih 

baik.  

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari 

segi kuantitasnya saja,  sebab tersedianya sumber daya manusia yang cukup 

banyak belum tentu merupakan jaminan bahwa hasil yang dicapai akan 

efisiensi dan efektif. Sebagai langkah awal untuk mendapatkan sumber daya 

manusia yang berkualitas adalah dimulai dengan menarik dam memilih tenaga 

kerja yang sesuai dengan standar personalia perusahaan. 

Perkembangan usaha yang pesat akan berdampak pada tingginya 

persaingan atau perusahaan sejenis. Faktor manusia memegang peranan yang 

paling dominan disamping faktor-faktor lain, sehingga memungkinkan suatu 

perusahaan akan menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan adanya 

persaingan memaksa setiap perusahaan yang menginginkan suatu kesuksesan 

untuk meningkatkan produktifitasnya guna keberhasilan jalanya perusahaan.  
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Pada dasarnya masalah SDM berkaitan erat dengan masalah 

produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Jika diukur dari produktivitas keadaan 

SDM Indonesia kualitasnya masih tergolong rendah.Sumber daya manusia 

harus diubah menjadi suatu aset ketrampilan yang bermanfaat bagi 

pembangunan. Produktivitas SDM masih perlu ditingkatkan salah satunya 

melalui pendidikan, pelatihan dan motivasi. Progam pendidikan, pelatihan dan 

motivasi hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan pada metode-metode 

ilmiah serta berpedoman pada ketrampilan yang dibutuhkan organisasi saat ini 

maupun masa yang akan datang. Pendidikan dan pelatihan haruslah bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral SDM 

agar produktifitas kerja SDM tersebut dapat meningkat dengan optimal sesuai 

dengan ketrampilan yang diperolehnya sehingga memberikan kemungkinan 

kepada SDM dalam hal ini karyawan mengembangkan diri sendiri.  

Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan juga untuk menyesuaikan 

dengan kebutuhan-kebutuhan baru atas sikap, tingkah laku, keterampilan dan 

pengetahuan sesuai dengan tuntutan perubahan teknologi pada saat ini. Program 

pendidikan, pelatihan dan motivasi yang diberikan kepada karyawan 

merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan sumber 

daya manusianya. Karena begitu pentingnya masalah pendidikan dan pelatihan 

karyawan bagi perusahaan atau organisasi untuk perkembangan di masa yang 

akan datang, juga bagi karyawan itu sendiri untuk meningkatkan produktivitas 

kerjanya. 
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PT inti sukses garmindo ini merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang industri garmen. Perusahaan ini terletak di tengah-tengah 

pusat bisnis dimana terdapat banyak sekali perusahaan sejenis yang berdiri 

disekitarnya. Untuk itu pentingnya pendidikan, pelatihan dan motivasi bagi 

karyawan dikarenakan banyaknya persaingan yang dihadapi perusahaan maka 

perusahaan memberikan perhatian khusus bagi karyawan untuk meningkatkan 

produktifitas kinerjanya. PT. Inti sukses garmindo juga menambah alat  

maupun mesin-mesin produksi dengan yang lebih canggih agar perusahhan 

lebih maju dan berkembang. Oleh karena itu perusahaan harus menempatkan 

mereka dari awal sehingga dapat benar-benar bekerja mandiri dan 

menyesuaikan dengan pekerjaannya atau tugas yang akan dihadapi. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang pengaruh pendidikan, pelatihan dan motivasi kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT Inti Sukses Garmindo, Semarang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah  pendidikan berpengaruh terhadap produktifitas karyawan pada 

PT. Inti Sukses Garmindo, Semarang 

2. Apakah Pelatihan berpengaruh terhadap produktifitas karyawan pada PT. 

Inti Sukses Garmindo, Semarang. 
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3. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap produktifitas karyawan pada PT. 

Inti Sukses Garmindo, Semarang. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan pada PT. Inti Sukses Garmindo, 

Semarang sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT Inti Sukses Garmindo, Semarang 

2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT Inti Sukses Garmindo, Semarang 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT Inti Sukses Garmindo, Semarang 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran 

secara nyata oleh peneliti, guna meningkatkan pengetahuan diluar dari 

perkulihan.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini daharapkan memberikan bukti empirik tentang 

pengaruh program pendidikan, pelatihan dan motivasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan di perusahaan. Manakala pendidikan, 
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pelatihan dan motivasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawa, 

maka perusahaan dapat memanfaatkan hasil kajianya ini. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memudahkan upaya pengembangan dari langkah-

langkah yang berpotensi efektif bagi organisasi, dan diharapkan mampu 

meningkatkan perhatian sikap karyawan atas pekerjaanya. Demikian pula 

jika tidaak terbukti maka, perusahaan dapat mengambil hikmah bahwa 

perusahaan harus meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan penelitian dan diuraikannya penelitian-penelitian 

terdahulu. 

 BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka pemikiran, 

hipotesis, definisi operasional, data dan sumber data, metode 
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pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, dan 

metode analisis data. 

BAB IV  : PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi penelitian dan data 

yang diolah. 

BAB V : PENUTUP 

 Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


