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BAB I  

LATAR BELAKANG 

 

A. Pendahuluan 

Selama beberapa dekade aktivitas berbasis pengetahuan mulai dibicarakan 

oleh pimpinan regional dan nasional serta dianggap sebagai ujung tombak bagi 

perkembangan kesejahteraan ekonomi bila diiringidengan kemampuan tenaga 

kerja yang memadai(Powel, 2004), (Cader, 2008). Untuk dapat mempercepat 

diseminasi pengetahuan dan menggerakkan roda ekonomi berbasis pengetahuan 

tersebut maka diperlukan sebuah usaha menyebarluaskan pengetahuan yang ada 

secara massif, salah satunya adalah melalui industri penerbitan dan percetakan. 

Industri tersebut harus didukung oleh kemampuan tenaga kerja yang memadai 

baik dari lini bawah sampai lini atas, sehingga training sangat dibutuhkan dalam 

meningkatkan kompetensi tersebut, namun pelaksanaan training ini perlu 

dilakukan evaluasi secara rutin untuk diketahui efektifitasnya. 

Jauh sebelum era industri penerbitan dan percetakan ada, cara untuk 

menyebarluaskan pengetahuan adalah menggunakan model komunikasi yang 

menekankan pada kemampuan perseptual pendengaran seperti mendengarkan 

sesorang membacakan manuskrip atau menghadiri ceramah dari seseorang yang 

dianggap memiliki pengetahuan seperti ulama, pujangga, filsuf, empu, dll. Sejak 

ditemukannya teknologi cetak pola tersebut mulai berubah dari kemampuan 

perseptual pendengaran menjadi kemampuan perseptual pengelihatan (Marvin, 
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1979). Adanya perubahan kultur dari pendengar menjadi pembaca, dalam proses 

memperoleh pengetahuan tidak lagi perlu adanya mentor namun bisa dilakukan 

secara mandiri (autodidak).Teknologi percetakan setidaknya mampu menjadi 

agen perubahan dalam peradaban manusia. 

Sejak abad ke delapan teknologi percetakan paling tidak sudah mulai 

dikenal di Cina dan Jepang, berbentuk seperti stempel raksasa yang di 

permukaannya terdapat ukiran tulisan tertentu yang kemudian dioleskan tinta lalu 

dicap pada selembar kertas, teknik tersebut disebut pencetakan blok yang cocok 

digunakan untuk budaya tulis berupa ideogram dan bukan alphabet yang terdiri 

dari beberapa huruf. Jadi sarana pencetakan itu lebih tepat disebut sebagai alat 

cetak ketimbang sebagai mesin cetak, barulah orang korea menciptakan sebuah 

bentuk alat cetak yang bisa digerakkan (semi-mekanis) mirip seperti mesin cetak 

yang berhasil ditemukan oleh Johann Gutenberg pada abad ke-15 

(Kasijanto,2008). 

Sejak ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg praktik cetak-mencetak 

mulai berkembang luas, mulai dari dipergunakan untuk kepentingan reformasi 

gereja ala Martin Luther hingga proses Renaisance di Eropa (Dewar,1998). 

Menurut Salzmann (Dalam Kasijanto, 2008) Pada tahun 1500, sekitar 250 usaha 

percetakan didirikan di berbagai tempat di Eropa, dan diperkirakan menghasilkan 

kira-kira 27.000 judul buku. Jika sebuah judul buku dicetak rata-rata 500 

eksemplar maka pada saat itu telah beredar 13,5 juta  eksemplar di Eropa yang 

berpenduduk sekitar seratus juta jiwa. Tidak salah lagi jika dikatakan bahwa 
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dalam konteks sejarah kebudayaan Eropa, percetakansama halnya dengan tulisan, 

diidentifkasikan sebagai salah satu tonggak sejarah yang membawa kemajuan 

pemikiran manusia. Seorang pelarian Eropa Timur yang kemudian tinggal di 

Inggris, Samuel Hartlib (1600-1662), mengatakan bahwa percetakan telah 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan sedemikian rupa sehingga orang biasa, 

karena mengetahui hak dan kebebasannya, “tidak mau diperintah lagi dengan 

cara penindasan”. 

Sementara itu, di Indonesia, mesin cetak mulai didatangkan orang Belanda 

sejak masa jaya VOC, terutama menjelang perempat pertama abad ketujuh belas. 

Mesin cetak pertama didatangkan pada tahun 1624 oleh para misionaris Gereja 

Protestan Reformis Belanda, digunakan untuk mencetak brosur, almanak, buku, 

dan materi cetak lainnya untuk menunjang kegiatan misionaris di Kepulauan 

Nusantara (Boxer, 1983). Mesin-mesin cetak itu telah mendorong timbulnya 

usaha percetakan sekaligus penerbitan; jadi belum ada diferensiasi antara kedua 

jenis usaha itu. Johan Nieuhof, yang pernah bermukim di Batavia antara tahun 

1667−1670, sempat menyaksikan produk cetakan pertama di kota tersebut berupa 

buku-buku almanak yang disebut Tytboek (1659). Selain buku almanak, kamus 

bahasa Belanda-Melayu mulai diterbitkan (1677), disusul penerbitan kitab 

Perjanjian Baru (1693) dalam bahasa Portugis yang pada waktu itu merupakan 

bahasa yang banyak digunakan di Hindia Timur; dan berbagai materi cetakan 

untuk kepentingan Gereja (Nieuhof, 1682). Demikianlah, pada pertengahan abad 

ketujuh belas telah tumbuh usaha penerbitan di Batavia yang dikelola oleh 



4 
 

individu ataupun Gereja.Pada tahun 1659-1695 di Batavia terdapat kelompok 

“penerbit kota” (Stadsdrukker) yang di dalamnya paling tidak terdapat enam unit 

usaha percetakan/penerbitan (Kimman,1981). Setidaknya masuknya mesin 

percetakan di Indonesia (Hindia Belanda saat itu) terhitung cepat jika dilihat dari 

penemuan awalnya di Eropa, selisihnya kurang lebih hanya satu abad.Namun 

secara dampak tentu berbeda dengan yang terjadi di Eropa mengingat fungsi dan 

tujuan dari pencetakannya pun hanya untuk menopang kebutuhan administrasi 

VOC dan keperluan penyebaran agama saja. Sementara disisi lain nusantara 

sudah memiliki tradisi menulis tersendiri dalam bentuk tulisan tangan dengan 

beragam aksara dan bahasa dalam bentuk manuskrip berupa serat, kitab, babad 

yang terus dianggit para empu, pujangga kraton, dan golongan cerdik pandai 

lainnya tanpa sentuhan mesin cetak sama sekali.  

Memasuki era baru adanya revolusi industri nampaknya membuat produksi 

buku cetak semakin luar biasa, berdasarkan data Zanden (2009) sebelum revolusi 

industry pertama (1750) di Eropa antara tahun 1701-1750 produksi buku cetak 

adalah sekitar 355 juta eksemplar, setelah adanya revolusi industry pertama 

ditahun 1750 jumlah produksi buku nyaris naik menjadi dua kali lipat sebesar 

628 juta eksemplar.Namun memasuki era revolusi industry ke 3 dengan 

ditandainya penemuan computer dan internet beberapa praktisi memprediksi 

akan kemungkian kepunahan buku cetak yang akan terjadi dalam decade ini 

nampaknya sedikit meleset , melihat tren kenaikan penjualan ebook sejak tahun 

2010 hingga mencapai puncaknya pada 2013 dan kemudian mulai turun hingga 
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tahun 2016. Berdasarkan laporan tahunan Association of American Publishers 

(AAP) tahun 2013 di Amerika penjualan e-book mencapai 3,24 milyar dollar dan 

menurun mencapai 1,1 milyar dollar pada tahun 2016. Sementara di Inggris 

berdasarkan laporan tahunan dari Association Publisherpada tahun 2014 

penjualan mencapai 563 juta poundsterlingdan menurun pada tahun 2016 

menjadi 538 juta poundsterling. Meskipun data tersebut masih terdapat 

kontroversi karena hanya diambil dari penerbit yang terdata oleh asosiasi dan 

belum termasuk penerbit indie/ Self Publisher. Peningkatan signifikan jumlah 

pembeli e-book pada tahun 2010-2013 disebabkan karena kemunculan teknologi 

e-reader salah satunya adalah yang dimunculkan oleh sebuah perusahaan 

penjualan online terbesar di dunia Amazon. Amazon mengeluarkan deviceKindle 

yang terjual laris manis di Inggris dan Amerika mencapai 20 juta unit, terjualnya 

device Kindle ini menjadi salah satu sebab laris manisnya penjualan e-book 

hingga tahun 2013, dan di tahun yang sama penjualan Kindle menurun dan 

menyebabkan penjualan e-book juga berangsur menurun. 

Serangkaian pergeseran atau perubahan diatas tidak serta merta hanya 

disebabkan oleh perkembangan teknologi semata tetapi juga adanya perubahan 

pola produksi serta distribusi pengetahuan yang dilakukan oleh penerbit 

walaupun belum dilakukan secara besar-besaran oleh penerbit tradisional.Pada 

akhirnya melihat trend penjualan (baik buku cetak maupun e-book) industri 

penerbitan tradisional saat ini sedang dalam tahap masa yang sangat spekulatif 

untuk melakukan perubahan besar pola produksi karena pola konsumsi 
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masyarakat sedang dalam masa transisi dari bentuk analog (buku) ke bentuk 

digital (e-book), perubahan pola produksi memiliki konsekuesi yang cukup 

komprehensif, menurut Danneels (2004) adalah pada perubahan proses alokasi 

sumber daya yang dimiliki dan perubahan pada kerangka kerja (framework) dari 

sebuah organisasi berupa sumber daya, proses, dan nilai. Sehingga keputusan 

penerbit untuk men”digital”kan produknya adalah berdasarkan pada 

perbandingan antara biaya dengan pendapatan yang dihasilkan (Meadow).  

Pergeseran ini juga disebabkan oleh berubahnya pola konsumsi 

pengetahuan yang dilakukan oleh masyarakat.Masyarakat cenderung terus 

mencari atau mencoba pengalaman dalam mengkonsumsi pengetahuan baru, 

karena bagi masyarakat pengetahuan baru tersebut mampu meningkatkan 

apresiasi mereka terhadap suatu hal (Hoeffler, Ariely & West, 2006). Menurut 

Baudrillard (dalam Ritzer, 2004) keinginan mengkonsumsi (dalam konteks ini 

juga termasuk konsumsi pengetahuan) adalah tidak semata karena nilai guna saja 

tetapi juga karena nilai tanda dari sesuatu yang dikonsumsi tersebut. Artinya, 

konsumsi pengetahuan adalah bagian dari manifestasi status sosial dalam 

masyarakat, semakin banyak mengkonsumsi semakin hadir seseorang dalam 

masyarakat tersebut. 

Melihat trend perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengetahuan 

maka industry penerbitan perlu mempersiapkan institusinya khususnya bagian 

SDM agar mampu menyesuaikan  dengan skill yang dibutuhkan.Penelitian ini 

adalah tentang efektivitas program training terhadap peningkatan motivasi dan 
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kinerja  pada karyawan middle-up. Pelaksanaan sebuah proses training 

memerlukan evaluasi untuk menunjukkan apakah tujuan penelitian telah tercapai. 

Sumber daya manusia harus dikelola secara optimal, berkelanjutan dan diberi 

perhatian lebih guna memenuhi hak-haknya, dikarnakan sumber daya manusia 

adalah partner perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Dikutip dari 

Gajimu.com (Pentingnya pelatihan kerja, 2017; Sedarmayanti, 2009), untuk 

meningkatkan kualitas dan keterampilan kerja para karyawan, banyak perusahaan 

serta industri hotel melakukan pelatihan kerja atau training sebelum akhirnya 

karyawan tersebut memulai untuk bekerja disebuah perusahaan atau hotel 

tersebut. Dengan adanya pelatihan kerja atau training (Hardjanto, Meitaningrum, 

dan Siswidiyanto, 2013; Ladina, 2015), kualitas atau kompetensi dari sumber 

daya manusia dalam melayani tamu atau pelanggan merupakan salah satu 

penentu keberhasilan di industri perhotelan. Kinerja suatu perusahaan tidak lepas 

dari setiap individu yang terlibat di dalamnya, kinerja merupakan kemampuan 

seseorang mencapai hasil kerjanya, baik secara kualitas dan kuantitas. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2013) bahwa 

“Kinerja adalah hasil kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. Dengan demikian meningkatnya kinerja karyawan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada 

karyawan 
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Penelitian ini berada di PT. Tiga Serangkai yang berlokasi di kota 

Surakarta, Indonesia. PT. Tiga Serangkai adalah perusahaan penerbitan dan 

percetakan yang berdiri sejak tahun 1959 yang didirikan oleh H. Abdullah 

Marzuki dan Hj. Siti Aminah sebagai suami istri yang sejak awal fokus di dunia 

pendidikan. PT. Tiga Serangkai  awalnya berbentuk CV dan memakai nama toko 

buku TIGA, karena dulu tidak lepas dari bantuan dari seorang pengusaha 

Tionghoa di Solo yang menyediakan buku-buku dari toko nya yang dulu 

bernama toko TIGA, kemudian seiring berkembangnya waktu pengusaha 

Tionghoa tersebut keberatan bila menggunakan nama yang sama dengan tokonya 

tersebut dan meminta untuk mengganti namanya agar kedepannya tidak terkena 

masalah, akhirnya H. Abdullah Marzuki dan Hj. Siti Aminah menambahi kata 

“Serangkai” di belakang kata “Tiga” sehingga menjadi “Tiga Serangkai” sampai 

saat ini. Saat ini PT. Tiga Serangkai sudah memiliki 9 unit bisnis dan 6 unit 

pendidikan dibawahnya. PT.Tiga Serangkai pada tahun 2002 mengambil 

keputusan penting dengan membagi perusahaan menjadi beberapa bagian. Empat 

bagian penting tersebut adalah : 

Bagian pertama penerbitan dan percetakan merupakan bagian penerbitan 

dan percetakan membawahi beberapa bagian yaitu PT. Tiga Serangkai Pustaka 

mandiri, PT. Pantja Simpati, dan PT.Wangsa Jatra Lestari. Bagian kedua 

Distribusi merupakan bagian distribusi membawahi dua unit usaha meliputi PT. 

Tiga Serangkai International dan PT K33 Distribution. Bagian ketigaRetail 
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merupakan bagian retail dibantu oleh PT. Assalam Niaga Utama, Assalam 

Grosir, dan PT. Tiga Serangkai Nusantar. 

PT. Tiga Serangkai juga merupakan tiga besar penerbit skala nasional 

dengan menerbitkan 800an judul per tahunnya serta mencetak tidak kurang dari 

28 juta eksemplar tiap tahunnya. PT. Tiga Serangkai saat ini sudah memiliki 53 

cabang di seluruh Indonesia dengan 500an Sales Representatives nya, dan saat 

ini PT. Tiga Serangkai memiliki marketshare yang menjanjikan yaitu pada 

kategori buku pelajaran sekitar 18% dan untuk buku umum sekitar 34% market 

share berhasil dikuasai sehingga menjadikan PT. Tiga Serangkai sebagai salah 

satu penerbit dan percetakan besar di Indonesia sampai saat ini. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana efektivitas training in house training karyawan di PT Tiga 

Serangkai Surakarta? 

2. Bagaimana strategi pengembangan traininginhouse training karyawan di 

PT Tiga Serangkai Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka penelitian ini memiliki 

tujuan adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis efektivitas program training in house training karyawan di 

PT Tiga Serangkai Surakarta 
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2. Merumuskan strategi pengembangan training in house training karyawan 

di PT Tiga Serangkai Surakarta 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah mampu merumuskan 

kebaharuan (novelty) teori tentang pengelolaan human capital dan 

pengembangan strategi trainingdalam sebuah perusahaan. Riset ini akan 

memberikan arah baru tentang berkembangnya model training karyawan 

perusahaan sehingga mampu menunjang prodiktivitas sebuah perusahaan 

khuususnya yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan. 

2. Manfaat praktis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran fektivitas program training in house 

training karyawan middle up manajer pada perusahaan di bidang 

penerbitan dan percetakan. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi stakeholder yang 

bertanggungjawab pada pengelolaan sumberdaya manusia di perusahaan. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga terkait dalam 

membuat kebijakan training bagi karyawan. 

d. Sebagai bahan informasi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN.  

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.  

Bab ini berisi penjelasan mengenai konsep kinerja, motivasi dan strategi 

training. Selain itu dalam bab ini juga disajikan penjelasan teori human 

capital, studi terdahulu, dan kerangka berpikir penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.  

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, dan teknik penentuan 

informan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.  

Bagian ini berisi hasil penelitian meliputi profil PT Tiga Serangkai Surakarta 

dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas training 

serta strategi pengembangan training bagi karyawan middle up di PT Tiga 

Serangkai Surakarta. 

BAB V KESIMPULAN.  

Pada bab ini memuat simpulan dalam penelitian dan saran yang diberikan 

oleh peneliti dalam penelitian ini. 


