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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jika diterima pendapat bahwa salah satu tantangan yang akan dihadapi 

oleh umat manusia di masa depan adalah untuk menciptakan organisasi yang 

semakin beraneka ragam tetapi sekaligus menuntut pengelolaan yang semakin 

efisien, efektif, dan produktif, harus pula diterima pendapat bahwa 

ketergantungan organisasi pada manajemen sumber daya manusia yang 

semakin bermutu tinggi akan semakin besar pula. Tanpa mengurangi 

pentingnya perhatian yang tetap harus diberikan pada manajemen sumber-

sumber organisasional lainnya, tidak bisa disangkal bahwa perhatian utama 

diberikan pada manajemen sumber daya manusia. Untuk mewujudkan situasi 

demikian, perlu peningkatan kesadaran tentang maksud dari semua kegiatan 

manajemen sumber daya manusia, yaitu untuk meningkatkan sumbangan 

sumber daya manusia terhadap keberhasilan organisasional.  

Pada persaingan global perusahaaan yang ingin memenangkan 

persaingan bisnis harus memiliki keunggulan bersaing dibandingkan 

pesaingnya. Upaya pencapaian keunggulan bersaing bagi perusahaan harus 

dapat dukungan semua fungsi yang ada, termasuk manajemen sumber daya 

manusia. Keunggulan bersaing yang dimaksud dapat berupa kemampuan 

SDM yang dimiliki suatu perusahaan dalam menghadapi tantangan 

globalisasi.  
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Salah satu fungsi manajemen sumberdaya manusia yang teramat penting 

adalah pengembangan. Diantara sekian banyak alasan untuk mengatakan 

demikian adalah sebagai berikut : 

1. Pengakuan bahwa sumber daya manusia merupakan elemen yang paling 

strategis dalam organisasi. 

2. Organisasi yang dikelola dengan baik adalah organisasi pembelajar yang 

pada gilirannya menuntut agar semua manajer dan karyawan dalam 

perusahaan menjadi insan pembelajar. 

3. Dalam diri setiap orang – baik pada tingkat manajerial maupun 

operasional selalu masih terdapat potensi yang belum digali dan 

dimanfaatkan sepenuhnya. 

4. Lingkungan eksternal dan internal perusahaan selalu mengandung 

perubahan yang pada gilirannya memerlukan pemutakhiran pengetahuan 

dan keterampilan. 

5. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berlangsung dengan sangat pesat, pengetahuan dan keterampilan kerja 

para anggota organisasi menjadi kadaluwarsa dengan cepat.  

 Pengembangan meliputi baik pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan 

dalam melaksanakan pekerjaan tertentu maupun pendidikan untuk 

meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman atas keseluruhan 

lingkungan. Program-program pengembangan yang direncanakan akan 

memberi manfaat kepada organisasi berupa peningkatan prestasi, 

produktivitas, peningkatan moral, pengurangan biaya, dan stabilitas serta 
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keluwesan (fleksibilitas) organisasi yang makin besar untuk menyesuaikan diri 

persyaratan-persyaratan eksternal yang berubah. Program-program semacam 

itu juga akan membantu memenuhi kebutuhan perorangan dalam usaha 

mencari pekerjaan yang bermakna bagi karier seumur hidup. 

Menyadari pentingnya pengaruh tingkat pendidikan dan training 

terhadap peningkatan prestasi kerja maka penulis tertarik untuk memilih judul 

penelitian :  

“PENGARUH  TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP 

PENINGKATAN PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. NILAS 

WAHANA ANTIKA DI SUKOHARJO”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi 

kerja karyawan ? 

2. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja ? 

3. Apakah tingkat pendidikan dan pelatihan secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja ? 

4. Diantara tingkat pendidikan dan pelatihan, variabel manakah yang paling 

dominan terhadap peningkatan prestasi kerja ? 
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C. Pembatasan Masalah 

1. Materi penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan 

dan pelatihan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan PT. Nilas 

Wahana Antika di Sukoharjo. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Nilas Wahana 

Antika di Sukoharjo. 

3. Penelitian ini dilakukan terbatas pada lingkungan internal PT. Nilas 

Wahana Antika di Sukoharjo. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

yang ingin dicapai adalah : 

1.  Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap peningkatan 

prestasi kerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap peningkatan prestasi 

kerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui tingkat pendidikan dan pelatihan secara bersama – 

sama berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui variabel manakah yang mempunyai pengaruh paling 

dominan terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. Nilas Wahana Antika 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

menentukan kebijaksanaan program pendidikan dan pelatihan karyawan 

dimasa yang akan datang sehingga kegiatan operasional perusahaan yang 

akan datang akan lebih baik. 

2. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan dengan membandingkan antara teori-teori 

dalam kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan dan dapat  

digunakan sebagai bahan acuan bagi penulis untuk mengembangkan 

penelitian-penelitian berikutnya yang sejenis . 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada pendekatan dari sumber 

daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan prestasi kerja karyawan 

di dalam organisasi atau perusahaan. 

F. Sistematika Skripsi 

  Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi beberapa bab yang tiap 

babnya terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan agar jelas isinya 

dan lebih mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian 

ini meliputi : 
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BAB I.  Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II.  Landasan Teori 

Menguraikan tentang teori – teori yang meliputi tentang pengertian 

pendidikan, pelatihan, manajemen sumber daya manusia, prestasi 

kerja, penilaian prestasi kerja. 

BAB III.  Metodologi Penelitian 

Menguraikan tentang kerangka pemikiran, hipotesis, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, sumber data, variabel – 

variabel penelitian, definisi operasional variabel, instrument 

penelitian. 

BAB IV.  Analisa Dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, 

kepersonaliaan dan struktur organisasi data – data yang diperoleh, 

analisa data, pembahasan serta hasil penelitian. 

BAB V.  Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian serta saran yang dapat diberikan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




