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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang sangat 

penting dalam pencapaian tujuan dalam organisasi. Umumnya setiap pimpinan 

perusahaan mengharapkan kinerja yang baik dari masing-masing karyawan dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan telah 

menyadari bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah modal dasar dalam proses 

pembangunan perusahaan bahkan nasional. Situasi yang seperti ini membuat 

perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan tinggi dan juga terlatih yang dapat memfokuskan 

kemampuan mereka pada tugas dan tanggung jawab untuk kepentingan 

perusahaan (Denny Triasmoko, Moch. Djudi, dan Gunawan Eko 2014). 

Perusahaan perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia dimulai 

dengan melihat implikasi rencana strategis di perusahaan, baik yang bersifat 

umum, luas, dan menyeluruh terhadap kebutuhan tenaga kerja. Menurut 

Marwansyah (2012) “sasaran strategis mempunyai implikasi yang terdiri dari 

fungsi operasional, produksi, finansial, pemasaran, dan sumber daya manusia”, 

sehingga perusahaan perlu merencanakan sasaran strategisnya. Sedangkan 

menurut Ismail (2010) sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi 

dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang sebab 

manusia itu sendiri yang mengendalikan hal yang lain. 



 
2 

 

Di era globalisasi seperti saat ini, perusahaan dituntut untuk melahirkan 

karyawan dengan kinerja yang mumpuni demi mempertahankan kelangsungan 

hidup sebuah organisasi. Apabila organisasi terus berkembang, maka sumber daya 

manusia dengan kinerja yang mumpuni wajib untuk dimiliki. Karena 

sesungguhnya penilaian kinerja merupakan penilaian akan perilaku manusia 

dalam melaksanakan tugasnya di dalam suatu organisasi. Menurut Erma Safitri 

(2013) perubahan tersebut menuntut individu untuk berpikir kreatif, kerja cepat, 

dan tepat untuk menjadi pribadi yang mampu bersaing. Organisasi atau 

perusahaan bisnis jika ingin bertahan dalam suatu lingkungan persaingan, pada 

umumnya harus memiliki sejumlah sumber daya yang dijadikan andalan untuk 

bersaing dengan perusahaan lainnya (Hetami, 2008). 

Agar tujuan organisasi dapat terwujud maka karyawan akan dituntut untuk 

memaksimalkan kinerja yang mereka miliki. Menurut Marwansyah dalam Denny 

Triasmoko (2014) organisasi yang efektif harus mampu untuk menemukan, 

mendayagunakan, mempertahankan dan mengembangkan manusia untuk 

mencapai hasil yang dicita-citakan. Kinerja yang dinilai baik dilihat dari hasil 

yang telah diperoleh sesuai standar organisasi yang ada. 

Salah satu cara untuk mengembangkan kinerja yang dimiliki oleh 

karyawan perusahaan adalah diadakannya suatu program pelatihan dimana 

program yang diterapkan tersebut dibuat sesuai kebutuhan dari perusahaan 

(Denny Triasmoko, 2014). Pelatihan adalah proses pembelajaran keterampilan 

dasar yang dibutuhkan oleh karyawan baru untuk melaksanakan pekerjaan 

(Dessler, 2010). Sedangkan menurut Fajar (2013) pelatihan adalah proses 
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pembelajaran yang ditujukan kepada seorang karyawan agar pelaksanaan 

pekerjaan memuaskan. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing, akan 

tetapi kemampuan (ability) yang dimiliki belum tentu sesuai dengan spesifikasi 

yang dicari dan dibutuhkan oleh perusahaan, maka dari itu penting bagi 

perusahaan untuk melaksanakan pelatihan agar karyawan tahu apa yang 

seharusnya dilakukan dan bagaimana melakukannya (Daniel Arfan Aruan, 2013). 

Pelatihan terdiri atas serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 

meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap 

seseorang (Simamora, 2006). Sedangkan menurut Rivai (2004) mengatakan 

bahwa, pelatihan sebagai bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar 

untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan 

yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih 

mengutamakan dari pada praktik dari pada teori. Tercapainya suatu tujuan dalam 

perusahaan berkaitan erat dengan profesionalitas kerja karyawannya yang mampu 

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sehingga tercapailah tujuan dari 

perusahaan tersebut, maka melakukan pelatihan adalah bagian dari modal dasar 

pembentukan karakter seorang karyawan. Ketika pelatihan telah diberikan, maka 

kinerja yang dihasilkan akan optimal. Begitu juga sebaliknya, apabila pelatihan 

tidak diberikan dan beban kerja yang tidak sesuai kepada karyawan, maka akan 

menciptakan kinerja yang tidak optimal. 

Tidak hanya pelatihan, tetapi juga faktor disiplin kerja perlu menjadi 

perhatian  yang serius dalam menigkatkan kinerja karyawan. Disiplin kerja pada 

hakekatnya adalah menumbuhkan kesadaran bagi para pekerjanya untuk 
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melakukan tugas yang telah dibebankan, di mana pembentukannya tidak timbul 

dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk melalui pendidikan formal maupun 

non formal, serta motivasi yang ada pada setiap karyawan harus dikembangkan 

dengan baik(M. Harlie, 2012). Keith Davis dalam Mangkunegara (2009) 

mengemukakan bahwa ”Dicipline is management action to enforce organization 

standards”. Berdasarkan pendapat Keiht Davis, disiplin kerja dapat diartikan 

sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman 

organisasi.  

Haiman dalam Nawawi (2006) juga mengatakan “disiplin adalah suatu 

sikap kondisi yang tertib, dengan anggota organisasi yang berperilaku dan 

memandang peraturan-peraturan organisasi sebagai perilaku yang dapat diterima 

(Aris Baharuddin, Taher Alhabsyi, Hamidah 2013). Ketiga pendapat tersebut 

memberikan penegasan bahwa disiplin merupakan faktor yang sangat penting 

dalam perkembangan karakteristik kepribadian seorang pegawai seperti tanggung 

jawab, ketekunan, percaya diri, dan sifat mengontrol diri juga dapat serta dapat 

mempertahankan dan mengembangkan perilaku yang tepat dalam bekerja. 

Kaitannya dengan kinerja karyawan, apabila kedua faktor yaitu pelatihan 

dan disiplin kerja dapat terpenuhi dengan baik, akan menciptakan peningkatan 

produktivitas serta kinerja karyawan yang baik yang merupakan hasil kerja yang 

disesuaikan dengan beban, wewenang atau tugas masing-masing individu dalam 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang optimal secara legal dan sesuai 

dengan moral dan etika. Oleh karena itu, pelatihan yang baik dan disiplin kerja 

yang tinggi di harapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

menguji dengan mengambil judul ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN 

DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. WIKA 

BETON BOYOLALI. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah pelatihan berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. WIKA Beton Boyolali? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT. WIKA Beton Boyolali? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT. WIKA 

Beton Boyolali. 

2. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT. WIKA 

Beton Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang manajemen sumber daya manusia 

untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang khususnya PT. WIKA Beton 

Boyolali agar dapat terus memiliki karyawan dengan kinerja yang memuaskan. 

2. Manfaat Praktis 

 Diharapkan penelitian ini dapat menigkatkan pemahaman penulis dalam 

praktek bidang manajemen khususnya manajemen sumber daya manusia, 

menambah pengalaman dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan 

kasus dibidang sumber daya manusia, memperluas pengetahuan mengenai 

variabel-variabel dibidang sumber daya manusia, serta dapat berguna bagi PT. 

WIKA Beton Boyolali dalam penerapan memberikan pelatihan, serta 

meningkatkan disiplin kerja sebagai variabel utama dalam proses memiliki 

karyawan dengan kinerja yang memuaskan. 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian kuantitatif secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 

awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

1.  Bagian Awal. 

Pada bagian ini, berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, atau 

persembahan, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

lampiran (kuesioner sebagai instrument untuk data primer, data-data penelitian 

untuk data sekunder, dan hasil analisis data diutamakan yang print out asli sebuah 

aplikasi tertentu). 
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a.  Halaman judul 

Memuat tentang judul skripsi yang ditulis secara singkat, jelas dan disusun 

secara piramida terbalik (apabila judul lebih dari satu baris). 

b. Halaman pengesahan 

Halaman pengesahan dapat ditanda tangani oleh oleh dosen pembimbing 

apabila skripsi telah dinyatakan lulus oleh tim penguji. 

c. Halaman pernyataan keaslian penelitian 

Pada halaman ini berisi tentang pernyataan penulis bahwa skripsi yang telah 

dibuat adalah karya asli penulis. 

d. Halaman motto dan persembahan. 

Halaman ini berisi tentang keinginan penulis kepada orang-orang yang 

berjasa dalam penyelesaian skripsi menggunakan bahasa baku dan jenis font 

yang masih dalam kerangka kesopanan. 

e. Abstrak 

Abstraksi berisi tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, implikasi 

penelitian, dan kata kunci (key word). Penulisan abstrak sebaiknya 

menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 

f. Kata pengantar 

Halaman ini berisi kalimat atau sambutan tertulis yang ingin disampaikan 

oleh penulis untuk mengantarkan pembaca tentang arahan dan kemanfaatan 

utama dari isi skripsi tersebut. 
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g. Daftar isi  

Daftar isi memuat kronologis isi dari skripsi tersebut yang terdiri dari judul 

bab, judul sub bab, dan judul anak sub bab yang disertai dengan nomor 

halaman pada teks tersebut berada. 

1) Judul bab 

Judul bab ini diawali menulis bab dengan huruf kapital dan disertai 

dengan angka romawi besar tanpa diakhir dengan tanda baca titik. 

2) Sub judul 

Sub judul diketik mulai spasi ketiga dan batas tepi kiri (jarak dua spasi 

dari huruf pertama judul bab), sedangkan anak sub judul, sub anak sub 

judul atau perincian-perincian selanjutnya diketik dengan jarak dua 

spasidari huruf pertama sub judul. 

3) Judul sub bab dan anak sub bab 

Judul sub bab dan anak sub bab ditulis dengan huruf kecil kecuali untuk 

huruf awalnya ditulis dengan huruf capital, demikian juga pada tiap kata 

pada sub bab tesebut. 

h. Daftar tabel 

Halaman tabel memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman untuk 

setiap tabel.  

i. Daftar gambar 

Halaman daftar gambar memuat nomor gambar, judul gambar dan nomor 

halaman tempat pemuatannya di dalam teks. 
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j. Daftar lampiran 

Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, serta halaman 

tempat lampiran dimuat. 

2. Bagian Inti 

Batang tubuh terdiri dari, 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

B. Penelitian Terdahulu 

C. Hipotesis 

D. Kerangka Pemikiran 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel 

C. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

D. Data Dan Sumber Data 

E. Desain Pengambilan Sampel 

F. Uji Instrument 
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G. Metode Analisis Data 

H. Uji asumsi Klasik 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

B. Karakteristik Responden 

C. Analisis Data 

D. Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Keterbatasan Penelitian 

C. Saran 

D. Implikasi Manajerial 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir suatu naskah skripsi terdiri dari halaman daftar kepustakaan 

dan lampiran. 

a. Halaman daftar pustaka 

Halaman daftar pustaka berisi daftar jurnal nasional dan internasional, buku-

buku, majalah ilmiah, suntingan, prosiding call paper atau seminar, artikel atau 

pustaka-pustaka lain yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi. 
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b. Halaman lampiran 

Halaman lampiran berisi kumpulan dari semua bentuk lampiran yang 

diperlukan dan dipergunakan di dalam pembahasan skripsi 

 

 


