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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah  

Dewasa ini, faktor yang mendorong kemajuan perusahaan  maupun 

organisasi salah satunya ialah sumber daya manusia atau manusia. Manusia 

merupakan sumber daya paling  utama dalam sebuah  perusahaan. Manusia 

merupakan kunci pokok berkembang pesatnya perusahaan. Sumber daya 

manusia adalah kunci penting dalam segala kegiatan yang dilakukan. Alat 

yang canggih tanpa adanya sumber daya manusia yang handal hasilnya akan 

nihil. Terlepas dari itu  manusia merupakan sumber daya yang paling sulit 

untuk dipahami. Kesulitan ini adalah sebagai akibat dari keistimewaan sifat 

dari masing – masing pribadi yang ada di dunia terutama dunia kerja. Sumber 

daya manusia terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Daya fikir 

adalah kemampuan berpikir kognitif dari dalam diri manusia. Daya fisik 

merupakan keadaan dan kekuatan seseorang untuk melakukan pekerjaan. 

M.T.E. Hariandja (2002) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang 

lain seperti modal. Oleh karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Perkembangan zaman 

memandang sumber daya manusia bukan sebagai sumber daya belaka, 

melainkan lebih berupa modal atau aset bagi perusahaan maupun organisasi. 

Di sebuah perusahaan membentuk  sumber daya manusia yang mampu 
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bekerja secara bersama – sama dalam kelompok kerja yang baik dan kuat itu 

sangat diutamakan. Kelompok kerja yang kuat diharapkan mampu 

mewujudkan tujuan perusahaan, sehingga dapat menciptakan produktifitas 

yang tinggi. Dimana hubungan baik antara sesama karyawan sangat berperan 

besar atas tercapainya visi dan misi perusahaan.. 

Human relation, hubungan antar manusia merupakan elemen penting 

dalam kelancaran suatu kegiatan, terutama dalam suatu organisasi maupun 

perusahaan. Suatu hubungan antara manusia yang baik akan menciptakan 

keharmonisan untuk memperlancarkan  kegitan di dalam perusahaan. 

Keharmonisan antar manusia dapat diwujudkan dengan cara saling 

menghargai, menerima perbedaan pendapat serta mencari solusi yang paling 

efektif. Hubungan antar manusia yang baik di dalam perusahaan akan 

meningkatkan rasa percaya diri pemimpin untuk mempercayai semua 

kekuatan sumber daya perusahaan. Keharmonisan hubungan kerja akan 

menghasilkan karyawan – karyawan unggul dengan berbagai kekuatan dan 

kelebihan, yang akan membuat mereka semua layak sebagai kolega 

manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dengan sempurna. 

Hubungan antar manusia akan menghasilkan perilaku kesetiakawanan 

para karyawan dan pemimpin, perasan simpati, bersemangat, antusias dalam 

mengerjakan hal baru, tidak pernah masuk ke dalam hal – hal yang merugikan 

perusahaan. (opini palsu). Untuk membangun hubungan antar karyawan yang 

baik perusahaan harus memiliki sikap tegas  untuk membangun model 

organisasi, etika, prosedur, dan kebijakan kerja yang melibatkan setiap orang 
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untuk hidup dalam keharmonisan hubungan kerja yang bermutu tinggi.  Zinun 

(1984)  human relation sebagai suatu lapangan dari kegiatan manajemen, 

lebih merupakan proses pengintegrasian manusia pada alam suatu situasi 

kerja sehingga mereka dapat didorong untuk bekerja sama secara produktif 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Leadership atau kepemimpinan ialah  proses mempengaruhi aktifitas 

yang diorganisir dalam suatu kelompok dalam usahanya untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan William G. Scott (1962).  Fungsi 

pemimpin bukan hanya mengatur semuanya agar sesuai dengan rencana dan 

visi, melainkan juga memelihara keinginan karyawan untuk melakukan kerja 

kelompok. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang suportif yang 

berarti mampu mengarahkan karyawan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan 

yang dibebankan kepada mereka. 

Perusahaan membutuhkan pemimpin yang mengarahkan atau 

memandu bukan memerintah. pemimpin yang mampu menjadi pusat di mana 

segala keluhan yang berhubungan dengan pekerjaan ditempatkan. Karena 

pemimpin harus mendukung banyak orang, maka yang paling utama tentu 

saja adalah kerja tim. Pemimpin memang mengendalikan semua, namun ia 

tetap harus mengkomunikasikan segala hal dengan cara seefektif mungkin. 

Komunikasi merupakan modal utama tercapainya tujuan perusahaan. Jika 

proses komuikasi terganggu, maka kerja tim tidak akan berjalan sebagaimana 

yang diharapkan.  
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Training atau pelatihan sebagai suatu kegiatan yang bermaksud untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku keterampilan, dan 

pengetahuan dari karyawannya sesuai dengan keinginan perusahaan 

Nitisemito (1996). Tujuan utama training adalah untuk mendapatkan 

karyawan yang mampu menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya 

dan untuk menghindari semaksimal mungkin kesalahan dalam mengerjakan 

tugasnya dan untuk meningkatkan produktivitas dalam pekerjaaan.  

Manfaat training untuk karyawan diantaranya karyawan akan semakin 

bertambah pengetahuan yang akan berdampak  positif bagi perusahaan. 

Perusahaan membutuhkan karyawan yang berkompeten di bidangnya untuk 

meningkatkan laju profit perusahaan. Training sebagai salah satu media untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan akan menjadi alat efektif juga untuk 

meningkatkan  profit perusahaan. Manfaat training untuk perusahaan 

diantaranya meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi biaya karena 

terbuangnya waktu akibat kesalahan – kesalahan, Meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja.  

PT. Berkat Manunggal Jaya (BMJ) adalah perusahaan dengan 

pengalaman bertahun-tahun dalam bisnis listrik. Menjadi salah satu 

perusahaan terkemuka di Indonesia, tim BMJ mampu menerima terhormat 

“Citation Award” oleh MTU – Friedrichshafen sebagai pertumbuhan 

penjualan terbaik di Asia Pasifik. Menjadi Authorize Dealer Mitsubishi 

Mesin dan MGS Generator Set untuk Indonesia, BMJ sudah membuktikan itu 

perfomance dengan mencapai MGS Top Penjualan World Wide Award oleh 
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Mitsubishi Heavy Industries selama tiga tahun berturut-turut. Memiliki 

pengalaman dalam melayani Proyek IPP, BMJ pindah ke tingkat berikutnya 

dengan memasukkan Medium Kecepatan dan Kecepatan Rendah Generator 

Set dengan Mitsubishi KU Series dan Gas Engine.  

PT. Berkat Manunggal Jaya (PT.BMJ) Semarang sebagai perusahaan 

importir resmi Engine Diesel merk Mitsubishi sekaligus merakitnya atau 

Couple menjadi Genset. PT. Berkat Manunggal Jaya menyediakan semua 

suku cadang dari Genset Mitsubishi secara resmi langsung dari Mitsubishi 

Heavy Industries dengan harga yang terbaik. PT. Berkat Manunggal Jaya 

beralamat di Jl. Gatot Subroto B.1, Kawasan Industri Candi, Semarang Barat. 

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas, maka peneliti mengangkat 

judul “Pengaruh Human Relation, Leadership Dan Training Terhadap 

Produktivitas Karyawan” 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah human relation berpengaruh terhadap produktivitas karyawan ? 

2. Apakah leadership berpengaruh terhadap produktivitas karyawan ? 

3. Apakah training berpengaruh terhadap produktivitas karyawan ? 

4. Apakah human relation, leadership, dan training berpengaruh secara 

simultan terhadap produktivitas karyawan ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengarahkan kesasaran dan 

mendapat hasil yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian yaitu : 

1. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh human relation terhadap 

produktivitas karyawan 

2. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh leadership terhadap 

produktivitas karyawan 

3. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh training terhadap 

produktivitas karyawan 

4. Mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh human relation, 

leadership, dan training secara simultan terhadap produktivitas karyawan 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan   

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan human 

relation, leadership dan training untuk meningkatkan produktivitas 

karyawan 

2. Bagi Akademisi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian 

serupa di bidang manajemen, khususnya dalam bidang manajemen sumber 

daya manusia. 

 



7 
  

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini terdiri atas 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tinjauan teori yang nantinya akan 

sangat membantu dalam hasil penelitian, kerangka 

pemikiran, pengembangan hipotesis, dan hipotesis  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan desaian penelitian, populasi dan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel dan pengukuran, serta teknik 

analisis data  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum hasil penelitian, 

pengujian kualitas pengumpulan data  

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini diuraaikan kesimpulan dari penelitian, 

keterbatasan penelitian serta saran – saran   

 

 


