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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam mencapai tujuan organisasi, setiap organisasi memerlukan 

sumber daya untuk mencapainya. Sumber daya itu antara lain sumber daya 

alam, sumber daya finansial, sumber daya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta sumber daya manusia. Diantara sumber daya tersebut, 

sumber daya yang terpenting adalah sumber daya manusia. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset perusahaan yang 

paling mahal dibanding dengan aset-aset lain karena SDM merupakan 

penggerak utama organisasi perusahaan. SDM harus dikelola secara 

optimal, continue dan diberi ekstra perhatian dan memenuhi hak-haknya, 

selain itu SDM adalah patner pengusaha untuk mencapai tujuan organisasi. 

Selain perusahaan, SDM juga senantiasa harus meningkatkan 

kompetensinya, seiring dengan perkembangan era globalisas. (Ambarita, 

2012, para.5-8). Agar dapat bersaing dalam persaingan bisnis perusahaan 

dituntut untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia sebagai 

penggerak organisasi banyak dipengaruhi oleh pelaku para pesertanya, 

serta peran fungsinya sangat mendukung untuk keberhasilan organisasi.
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Pelatihan menurut Dessler adalah “proses mengajarkan karyawan 

baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan 

untuk menjalankan pekerjaan mereka”. Pelatihan merupakan salah satu 

usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. 

Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti 

pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat 

perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya. (Dessler, 2009). 

Pelatihan yang baik juga membawa manfaat antara lain yang 

dikemukakan oleh Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright yaitu: meningkatkan 

pengetahuan para karyawan atas budaya dan para pesaing luar, membantu 

para karyawan yang mempunyai keahlian untuk bekerja dengan teknologi 

baru, membantu para karyawan untuk memahami bagaimana bekerja 

secara efektif dalam tim untuk menghasilkan jasa dan produk yang 

berkualitas, memastikan bahwa budaya perusahaan menekankan pada 

inovasi, kreativitas dan pembelajaran, menjamin keselamatan dengan 

memberikan cara-cara baru bagi para karyawan untuk memberikan 

kontribusi bagi perusahaan pada saat pekerjaan dan kepentingan mereka 

berubah atau pada saat keahlian mereka menjadi absolut, mempersiapkan 

para karyawan untuk dapat menerima dan bekerja secara lebih efektif satu 

sama lainnya, terutama dengan kaum minoritas dan para wanita. (Noe et 

al. 2008, p.266). 
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Untuk menyempurnakan hasil akhir suatu pelatihan, haruslah 

diingat bahwa proses selama pelatihan itu berlangsung harus jelas di mata 

para peserta pelatihan. Maksudnya disini adalah job specification yang 

selanjutnya akan diemban harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pekerja. 

Jadi para peserta pelatihan akan bersungguh-sungguh selama mengikuti 

program pelatihan. Hal ini dirangkum seperti yang dikatakan 

Mangkunegara yakni segala bentuk pelatihan yang dibuat oleh perusahaan 

memiliki komponen-komponen sebagai berikut: tujuan dan sasaran 

pelatihan harus jelas dan dapat diukur, para pelatih (trainers) harus ahlinya 

yang berkualifikasi memadai, materi pelatihan harus diseusaikan dengan 

tujuan yang hendak dicapai, metode pelatihan harus sesuai dengan 

kemampuan pekerja yang menjadi peserta, peserta pelatihan harus 

memenuhi persyaratan yang ditentukan. (Mangkunegara, 2006, p.51) 

Menurut George dan jones, “motivasi kerja dapat didefinisikan 

sebagai suatu dorongan secara psikologis kepada seorang yang 

menentukan arah dari perilaku (direction of behavior) seseorang dalam 

organisasi, tingkat usaha (level of effort), dan tingkat kegigihan atau 

ketahanan di dalam menghadapi suatu halangan atau masalah (level of 

persistence)”. Oleh karena itu, motivasi kerja dapat diartikan sebagai 

semangat kerja yang ada pada karyawan yang membuat karyawan tersebut 

dapat bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. (George & jones, 2005) 

Diberikannya motivasi kepada karyawan atau seseorang tentu saja 

mempunyai tujuan antara lain: mendorong semangat dan girah karyawan, 
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meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan 

karyawan, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi 

karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, 

meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, meningkatkan 

kesejahterahan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan 

terhadap tugas dan pekerjaannya. (Sunyoto, 2012, p.17-18). 

Menurut George dan Jones bahwa unsur motivasi kerja terbagi 

menjadi tiga bagian yaitu: arah perilaku (direction of behavior), tingkat 

usaha (level of effort), tingkat kegigihan (level of peristence). (George & 

Jones, 2005). 

Menurut Wijonarko menegaskan pentingnya menganggap 

karyawan sebagai aset. Dengan memperlakukan karyawan sebagai aset, 

otomatis ada peningkatan Individual Capacity dan Organizational 

Competitiveness, selain itu Peningkatan Kinerja dan Employee 

Engagement dipastikan didapat. (Wijonarko, 2012, para.3) 

Kinerja karyawan merupakah hal penting dalam meningkatkan 

produktivitas karyawan tersebut. Dalam meningkatkan kinerja karyawan 

perusahaan harus dapat mengetahui faktor faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah pelatihan 

dan motivasi terhadap karyawan. Menurut Raymond untuk memecahkan 

masalah terkait dengan peningkatkan kinerja karyawan ada beberapa 
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kemungkinan yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain melalui 

pemberian motivasi dan pelatihan kerja. (Raymond, 2010). 

Menurut Lubis (2008) melalui pelatihan dan motivasi akan 

berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan. Dengan motivasi yang 

kuat, serta pelatihan yang maksimal diharapkan kinerja yang dihasilkan 

karyawan dapat meningkat sehingga tujuan atau harapan perusahaan dapat 

tercapai. Meskipun melalui pelatihan dan motivasi dapat meningkatkan 

kinerja karyawan tetapi pada kenyataannya masih ada perusahaan yang 

mengalami masalah pada kurang efektifnya pelatihan dan kurang 

tingginya motivasi bekerja. 

Adapun aspek-aspek standar kinerja menurut Mangkunegara terdiri 

dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif meliputi: 

proses kerja dan kondisi pekerjaan, waktu yang dipergunakan atau 

lamanya melaksanakan pekerjaan, jumlah kesalahan dalam melaksanakan 

pekerjaan, dan jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

Sedangkan aspek kualitatif meliputi: ketepatan kerja dan kualitas 

pekerjaan, tingkat kemampuan dalam bekerja, kemampuan menganlisis 

data/informasi, kemampuan/kegagalan menggunakan mesin/peralatan, 

kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan konsumen). 

(Mangkunegara, 2005, p.18-19). 

Dengan meningkatkan kinerja karyawan maka perusahaan akan 

menjadi lebih baik lagi. Perusahaan sebaiknya melakukan hal-hal yang 

membuat perusahaan menjadi berkembang dan lebih eksis lagi dari 
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sebelumnya. Berhasil tidaknya kinerja yang dicapai organisasi tersebut 

dipengaruhi kinerja karyawan secara individual maupun kelompok. 

Dengan asumsi semakin baik kinerja karyawan maka semakin baik kinerja 

organisasi. 

Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk meneliti lebih lanjut 

tentang “PENGARUH PELATIHAN KERJA DAN MOTIVASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KOPERASI SIMPAN 

PINJAM DANA AMANAH KARANGANYAR’. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Amanah Karanganyar? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Koperasi Simpan Pinjam Dana Amanah Karanganyar? 

3. Apakah pelatihan kerja dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Amanah 

Karanganyar? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Amanah Karanganyar. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Amanah Karanganyar. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan pada Koperaqasi Simpan Pinjam Dana Amanah 

Karanganyar 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu: 

1. Manfaat Teoritas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang 

Manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya yang berkaitan dengan 

kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh pelatihan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, definisi 

operasional penelitian, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data dan metode analisa data. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan tentang analisa data dan 

pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan. 


