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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diera globalisasi saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menyebabkan kegiatan perekonomian dunia mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Indonesia merupakan salah satu negara 

yang ikut berkecimpung dalam kancah perdagangan internasional, hal ini 

menjadi faktor pemicu kemajuan dunia usaha dan industri dalam negeri. 

Di dalam organisasi, manusia merupakan unsur yang terpenting dalam 

suatu organisasi. Tanpa peran manusia meskipun berbagai faktor yang 

dibutuhkan itu telah tersedia, organisasi tidak akan berjalan. Karena 

manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi. 

Peran manajemen Sumber Daya Manusia sangat menentukan bagi 

terwujudnya organisasi, tetapi untuk memimpin manusia merupakan hal 

yang cukup sulit. Karyawan selain diharapkan mampu, cakap dan terampil 

juga hendaknya berkemauan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja 

efektif dan efisien. Kemampuan dan kecakapan akan kurang berarti jika 

tidak di ikuti oleh moral kerja dan kedisiplinan karyawan dalam 

mewujudkan tujuan. Usaha mewujudkan semua itu, dibutuhkan 

peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai perencana dan pelaksana 

dalam organisasi. 
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Sumber Daya yang dimiliki perusahaan tidak akan memberikan 

hasil yang optimum apabila tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia 

yang mempunyai kinerja yang optimum. Memahami pentingnya 

keberadaan SDM di era global saat ini salah satu upaya yang harus dicapai 

oleh perusahaan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM. Dengan 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia diharapkan karyawan dapat 

meningkatkan kinerjanya, usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, 

diantaranya dengan memperhatikan tingkat pendidikan, dalam 

melaksanakan pekerjaan karyawan juga tidak terlepas dari tingkat 

pendidikan yang dimiliki. 

Pendidikan merupakan totalitas interaksi manusia untuk 

pengembangan manusia seutuhnya, dan pendidikan merupakan proses 

yang terus-menerus yang senantiasa berkembang (Sutrisno, 2011). 

Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan umum dan 

pemahaman terhadap lingkungan kehidupan manusia secara menyeluruh 

dan proses pengembangan pengetahuan, kecakapan atau keterampilan, 

pikiran, watak, karakter dan sebagainya (Andrew E. Sikula dalam 

Hardjanto, 2012). Karyawan yang kurang memiliki pengetahuan cukup 

tentang bidang kerjanya akan tersendat-sendat. Oleh karena itu bagi 

karyawan baru atau karyawan lama yang dihadapkan pada pekerjaan baru 

memerlukan tambahan pengetahuan dan ketrampilan guna melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Demi mewujudkan semua itu, dibutuhkan 

peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai perencana dan pelaksana 
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dalam organisasi, salah satunya adalah melalui kegiatan pendidikan dan 

pelatihan. 

Latihan-latihan yang diberikan pada karyawan akan mendorong 

karyawan bekerja lebih keras. Hal ini disebabkan karyawan yang telah 

mengetahui dengan baik tugas-tugas dan tanggung jawab akan berusaha 

mencapai tingkat moral kerja yang lebih tinggi.  

Pelatihan (training) merupakan proses sistematik pengubahan 

perilaku para karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-

tujuan organisasional (Simamora, 2006). Dalam pelatihan diciptakan suatu 

lingkungan dimana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari 

sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik 

yang berkaitan dengan pekerjaan. Pelatihan biasanya terfokus pada 

penyediaan bagi para karyawan keahlian-keahlian khusus atau membantu 

mereka mengoreksi kelemahan-kelemhan dalam kinerja mereka. 

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu alat untuk menyesuaikan 

antara tugas dan pekerjaan dengan kemampuan, ketrampilan atau 

kecakapan dan keahlian dari setiap karyawan serta merupakan usaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan sebagai kegiatan pengenalan terhadap 

pekerjaan tertentu bagi yang bersangkutan. Selain dengan adanya 

pendidikan dan pelatihan karyawan diharapkan akan lebih berpengalaman 

dalam bekerja. 

Pengalaman kerja adalah lama waktu karyawan bekerja di tempat 

kerja mulai saat diterima di tempat kerja hingga sekarang (Martoyo, 2007). 
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Menurut Foster (2001), menyatakan bahwa dimensi pengalaman kerja 

dapat dilihat dari lama waktu atau masa kerja,tingkat pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki,serta jenis pekerjaan. Perusahaan yang 

memperhatikan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja akan 

berpengaruh pada prestasi kerja karyawan. 

Prestasi kerja menurut Hasibuan, Malayu S.P (Mashar, 2015) 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai karyawan dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Prestasi kerja merupakan 

gabungan dari tiga faktor penting, yaitu kemampuan dan penerimaan atas 

penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang 

karyawan. Semakin tinggi angka untuk ketiga faktor ini, semakin besar 

prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian di atas, menarik penulis untuk melakukan 

penelitian yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan sehingga penulis 

mengambil judul Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja 

Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. Sami  Surya Perkasa 

Sukoharjo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka perumusan 

permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara 

pendidikan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya 

Perkasa Sukoharjo? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara 

pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya 

Perkasa Sukoharjo? 

3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara 

pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami 

Surya Perkasa Sukoharjo? 

4. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama dan signifikan antara 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan signifikan antara 

pendidikan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya 

Perkasa Sukoharjo. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan signifikan antara 

pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami Surya 

Perkasa Sukoharjo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan signifikan antara 

pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Sami 

Surya Perkasa Sukoharjo. 

4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama dan signifikan  

antara pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja terhadap prestasi 

kerja karyawan pada PT. Sami Surya Perkasa Sukoharjo.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menambah referensi bagi 

Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dan diharapkan untuk tambahan bacaan dan referensi piha-

pihak yang membutuhkan dan berminat mengembangkan dalam taraf 

lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai hubungan antara 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan, sehingga diharapkan dapat melakukan pengambilan 

keputusan yang lebih tepat dan baik. 
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E. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Penulisan hasil penelitian di dalam skripsi ini disusun dalam sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini merupakan penjabaran dari landasan teori 

dan penelitian terdahulu yang memuat materi-materi yang 

disimpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis yang 

dipakai sebagai acuan dalam pembahasan penelitian ini. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang kerangka pemikiran, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan 

sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisis 

data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum hasil 

penelitian, pengujian asumsi dan hasil pengujian hipotesis. 
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BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari serangkaian 

pembahasan skripsi pada bab IV serta saran-saran yang 

perlu disampaikan. 

 

 


