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BAB 1 

1.1.Latar Belakang. 

Keberhasilan suatu bangsa dan negara memberikan keadilan dan 

kemakmuran bagi rakyatnya disebabkan  kehebatan kualitas sumber daya manusia 

untuk berproduksi,berkinerja dan berprestasi. Hal ini bisa dengan melalui penerapan 

konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang tepat dengan lingkungan 

kerja yang mendukung. 

Bila hal ini perusahaan maka keberhasilan perusahaan sangat tergantung 

kepada bagaimana perusahaan mengelola karyawannya sehingga peningkatan 

kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah,peralatan,atau energi 

atau sumber daya saja, melainkan juga pada kompetensi pengetahuan (knowledge)  

dari para karyawannya (Theodore Schultz , Moeheriono hal 296).  

Pengeluaran perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia harus 

dipandang sebagai investasi dalam human capital,misalnya program pelatihan 

(training) yang bertujuan untuk menambah nilai pengetahuan (value knowledge) 

karyawan dimasa depan. Pelatihan mengarah ke manfaat penting bagi individu dan 

tim, organisasi dan masyarakat (Rashid Saeed 2013) 

Untuk mempersiapkan para pekerja  melakukan pekerjaan yang diinginkan, 

organisasi memberikan pelatihan untuk mengoptimalkan potensi karyawannya. 

Sebagian besar perusahaan, dengan menerapkan perencanaan jangka panjang, 

berinvestasi di tenaga kerja mereka pada keterampilan baru, memungkinkan 

mereka untuk mengatasi kondisi yang tidak pasti dimasa yang akan datang.Sehingga 

program pelatihan yang efektif dapat mempengaruhi komitmen dan motivasi 

karyawan (Meyer dan Allen, 1991). 

Apabila karyawan telah dilatih dan telah mahir dalam bidang kerjanya, mereka 

memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mempersiapkan tanggung jawab 
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mereka di masa yang akan datang. Program pelatihan yang efektif membantu dalam 

membangun lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi tenaga kerja dan melatih 

mereka untuk mengatasi tantangan yang akan datang akan lebih mudah(Wei-Tai, 

2006). 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan didalam dan diluar sekolah  dan berlangsung seumur hidup (Ahmadi 

dan Uhbiyati, 2001 : 70). Dengan adanya sistem pendidikan, memberi peluang 

kepada individu untuk membekali dirinya dengan keterampilan – keterampilan dan 

pengetahuan dasar guna menghadapi lingkungannya.  

Peningkatan level keterampilan dan wawasan  karyawan sangat 

berhubungan dengan kebijkan organisasi .Manfaat kegiatan pelatihan dapat terus 

diperluas melalui pembinaan karier karyawan dan membantu karyawan tersebut 

untuk mengemban tanggungjawabnya di masa yang akan datang (Wright & geroy 

(2001). Motivasi kerja karyawan di suatu perusahaan dapat dianggap sederhana dan 

dapat pula menjadi masalah yang kompleks, karena pada dasarnya manusia mudah 

untuk dimotivasi dengan memberikan apa yang menjadi keinginanya. Apabila 

kondisi ini tidak terjadi, maka akan menurunkan motivasi kerja karyawan dan 

berdampak pada kenerja karyawan. 

PT. PLN Unit layanan Salatiga Jawa Tengah adalah sebuah unit di PT PLN yang 

mengelola jaringan tegangan rendah dan transaksi energi tenaga listrik terhadap 

pelanggan yang merupakan bagian dari  PLN secara keseluruhan.   PT PLN Unit 

Layanan Salatiga selalu berupaya  meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

pelanggan dengan mendorong peningkatan kopetensi karyawan.  Dengan 

mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis :“Pengaruh pelatihan  terhadap kinerja karyawan di PT. PLN Unit 

Layanan Salatiga”,dengan variabel yang di teliti yaitu : latihan 

pengembangan,pendidikan karyawan,kebijakan organisasi dan motivasi karyawan. 
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1.2. Rumusan Dan Pembatasan 

    a.Rumusan  masalah. 

1. Bagaimanakah pengaruh faktor latihan pengembangan,pendidikan,kebijakan 

organisasi dan motivasi  terhadap kinerja karyawan di PT. PLN Unit Layanan  

Salatiga secara parsial ? 

2. Bagaimanakah pengaruh faktor latihan pengembangan,pendidikan,kebijakan 

organisasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT. PLN Unit Layanan 

Salatiga secara simultan ? 

3. Faktor apakah yang paling dominan memberikan pengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan di PT. PLN Unit Layanan Salatiga. 

1.3.Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor latihan 

pengembangan,pendidikan,kebijakan organisasi dan motivasi karyawan 

terhadap kinerja karyawan PT PLN Unit Layanan Salatiga  secara parsial. 

2. Untuk menganalisis pengaruh faktor  latihan pengembangan, 

pendidikan,kebijakan organisasi dan motivasi karyawan terhadap kinerja 

karyawan PT PLN Unit Layanan Salatiga  secara simultan. 

3. Untuk mengungkapkan faktor  mana yang paling dominan pengaruhnya dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan PT PLN Unit Layanan Salatiga. 

4. Untuk mengetahui dampak dari variabel pada kinerja  karyawan di PT PLN Unit 

Layanan Salatiga.    
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1.4.Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

 Dapat di pergunakan sebagai tambahan  bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja karyawan 

pada masa yang akan datang. 

2. Bagi peneliti. 

 Dapat menambah pengetahuan, pengalaman ,dan wawasan di bidang     

menejemen sumber daya manusia, yang telah diperoleh melalui perkuliahan  

dengan mengamati praktek kenyataan di lapangan. 

  

3.Bagi pihak lain.  

Untuk menambah referensi bagi peneliti lain dan menambah wawasan dan 

literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya manajemen 

sumber daya manusia. 

 

 

 

 

 

 


