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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Seiring perkembangan teknologi setiap organisasi atau perusahaan 

dituntut untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan sumber 

daya manusia yang berkualitas menjadi yang terbaik dari perusahaan lainnya. 

Hal ini menuntut setiap perusahaan mempunyai sumber daya manusia yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang maksimal. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka untuk meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan pegawai dapat dilakukan memberikan program pelatihan dan 

pemberian motivasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai 

demi tercapainya kinerja yang baik.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamalik (2005:10) Pelatihan 

adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang 

dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga 

kerja yang diberikan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu 

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang 

pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam 

suatu organisasi dalam Aruan (2013:566). 

Perubahan menuntut individu untuk berfikir kreatif, kerja cepat, tepat 

menjadi pribadi mampu bersaing. Dalam (Safitri, 2013) Hetami (2008:1044) 

menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan bisnis jika ingin bertahan 
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dalam lingkungan persaingan, umumnya harus memiliki sejumlah sumber 

daya yang dijadikan andalan untuk bersaing. Pelatihan karyawan akan 

dilakukan bagi karyawan yang dinilai kurang trampil dalam mengerjakan dan 

menyelesaikan pekerjaannya. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik 

merupakan kunci keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya.  

Hasil dari pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan membentuk kinerja 

karyawan yang baik, yang berdampak positif pada efektifitas kinerja di dalam 

perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut dapat ditunjang dengan 

pemberian motivasi karena motivasi adalah perangsang bagi karyawan agar 

bekerja lebih baik. Menurut Hasibuan, (2011) Motivasi adalah pemberian 

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka 

mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upaya untuk 

mencapai kepuasan, dalam Andayani dan makian, (2016:42). 

Memecahkan masalah terkait dengan peningkatkan kinerja karyawan 

beberapa kemungkinan dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain melalui 

pemberian motivasi dan pelatihan kerja (Raymond, 2010) dalam (Agusta et 

al., 2013:2). Menurut Lubis (2008) melalui pelatihan dan motivasi akan 

berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan. Dengan motivasi kuat, serta 

pelatihan yang maksimal diharapkan kinerja yang dihasilkan karyawan dapat 

meningkat sehingga tujuan harapan perusahaan tercapai dalam (Agusta et al., 

2013). Hasil penelitian terdahulu oleh Khan, A., & Faroog (2011) 

menunjukkan bahwa pelatihan umpan balik dapat meningkatkan kemampuan 
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bekerja karyawan. Sultan, et al (2012) menunjukan pelatihan merupakan 

kunci untuk meningkatkan kinerja yang dapat meningkatkan tingkat 

kompetensi individu dan organisasi dalam (Safitri, 2013:2).  

Kinerja karyawan mengacu pada kemampuan karyawan untuk 

melakukan pekerjaan dengan cara yang efektif dan efisien untuk 

menghasilkan hasil terbaik. Ketika karyawan diberikan pelatihan yang tepat, 

mereka akan lebih berkomitmen terhadap pekerjaan mereka dan 

meningkatkan kinerja mereka dalam organisasi. Menurut Robbins (2004:218) 

kinerja individu ditempat kerja tidak hanya tergantung pada kemampuan, 

tetapi juga motivasi yang dimilikinya, dalam (Aruan, 2013:571) hal ini tidak 

berarti apa-apa di dalam diri karyawan karena tidak ada keinginan atau 

motivasi untuk bekerja dengan baik pula. Dalam (Aruan, 2013:572) 

Penelitian dilakukan pula Awosusi dan jegede, (2011) menyatakan bahwa ada 

pengaruh signifikan motivasi terhadap kinerja. 

Kinerja seseorang dapat dilihat dari usaha ketrampilannya yang 

dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaannya menurut (Nazar et al. 2014) 

dalam (Julianry, 2017:238). Kinerja karyawan sebagai suatu bentuk 

kesuksesan seseorang untuk mencapai peran atau target tertentu yang berasal 

dari perbuatannya sendiri. (Rispati et al., 2013:6) Kinerja karyawan menurut 

Hasibuan (2012:94) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Dengan melihat dan 

memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, Peneliti beransumsi pemberian 
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pelatihan dan motivasi kerja yang efektif dapat menaikan kualitas kinerja 

karyawan. Sehingga dapat meningkatkan mutu perusahaan dan memberikan 

pelayanan yang baik bagi masyarakat. Maka dilakukan peneliti mengambil 

dengan judul “PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN KYRIAD GRAND MASTER 

HOTEL PURWODADI”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan diajukan dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan Kyriad Grand 

Master Hotel Purwodadi ? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Kyriad 

Grand Master Hotel Purwodadi ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, bagian ini diungkapkan 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja 

karyawan Kyriad Grand Master Hotel Purwodadi. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Motivasi terhadap kinerja 

karyawan Kyriad Grand Master Hotel Purwodadi.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Manfaat bagi penulis 

Untuk memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir kuliah 

SKRIPSI dan penelitian ini diharapkan dapat sebagai manager 

pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman 

mengenai manajemen Sumber Daya Manusia khususnya mengenai 

pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, baik 

bagi penulis dan maupun pihak lain. 

b. Manfaat bagi Akademik 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

ilmu pengetahuan tentang pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan Kyriad Grand Master Hotel Purwodadi agar dapat 

mengembangkan pengetahuan serta mensosialisasikan kepada 

mahasiswa khususnya jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi perusahaan 

Penelitian diharapkan dapat berguna bagi perusahaan yang penulis 

teliti dan juga dapat menjadi bahan kajian dan salah satu masukan bagi 

perusahaan Kyriad Grand Master Hotel Purwodadi dalam masalah yang 

ada dalam perusahaan. Penulis mengharapkan penelitian dapat digunakan 

sebagai alat pembanding dengan analisa yang sudah digunakan oleh 

perusahaan. 
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b. Manfaat bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

Pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama rekan mahasiswa, dalam 

memahami pengetahuan Manajemen Sumber  Daya Manusia.  

c. Manfaat bagi perpustakaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kelengkapan 

mahasiswa dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dengan masalah 

yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi. 

Penelitian ini terbagi dalam lima bab yang akan disusun dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

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 
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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. Metode Pengumpulan Data 

F. Metode Analisis Data 

G. Uji Asumsi Klasik 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Responden 

B. Deskripsi Data 

C. Uji Validitas dan Reliabilitas 

D. Hasil Uji Asumsi Klasik 

E. Uji Hipotesis 

F. Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Keterbatasan Penelitian 

C. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


