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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia di dalam dunia kerja, dituntut untuk memiliki 

kinerja yang baik. Perkembangan jaman yang terus meningkat, diperlukan juga 

sumber daya manusia yang mampu menjawab setiap masalah yang dihadapi. Ini 

diperlukan agar kinerja yang dilakukan dapat menghasilkan produk atau jasa yang 

baik dan sesuai dengan permintaan konsumen setiap waktunya. Era globalisasi 

seperti sekarang ini, konsumen semakin pintar dalam memilih suatu produk yang 

akan dibeli. Produk yang berkualitas, tetapi tetap dengan harga yang bersahabat, 

pasti akan disukai atau dibeli oleh konsumen. Persoalan yang ada sekarang adalah 

bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghasilkan kinerja 

secara optimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.  

Sumber daya manusia yang produktif, dapat dinilai dengan cara 

bagaimana menyelesaikan tugas dan tangung jawab secara efektif dan efisien. 

Perusahaan pasti memiliki karyawan yang belum bisa memenuhi ekspetasi dari 

tanggung jawab pekerjaan. Perusahaan harus pintar dalam memutuskan, apakah 

akan dilakukan pelatihan bagi karyawan yang belum bisa mengeluarkan 

kemampuannya atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan sudah 

seharusnya melakukan perencanaan atau upaya-upaya yang bertujuan untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Adanya perencanaan yang 
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baik mengenai sumber daya manusia, maka yang diharapkan adalah peningkatan 

kinerja karyawan.  

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset kunci perusahaan 

untuk menghadapi persaingan global yang tiada henti bergejolak. Sumber daya 

manusia tentunya lebih berharga daripada aset-aset perusahaan yang lain. Apabila 

perusahaan mengalami kemunduran, maka sudah dipastikan ada sumber daya 

manusia yang tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tanggung 

jawab perusahaan untuk dapat lebih mengerti tentang kebutuhan karyawan adalah 

sesuatu hal yang mutlak dan wajib, jika perusahaan ingin terus mampu bersaing di 

era global seperti ini. Maka dari itu, banyak perusahaan melakukan langkah 

antisipasi dengan cara mengadakan pelatihan bagi karyawan serta menyiapkan 

lingkungan kerja yang mendukung kinerja tiap karyawan.  

Tolak ukur perusahaan jika bisa dikatakan berhasil ataupun sukses adalah 

mampu mencapai visi dan misi. Perusahaan akan membentuk program-program 

kerja yang nantinya selaras dengan visi dan misi. Perusahaan akan mencapai hal 

itu dengan kerja bersama dan kesolidan yang dimiliki karyawan. Jajaran atas di 

perusahaan, perlu juga menjaga hubungan baik dengan bawahan, serta perlu 

melakukan bimbingan atau pelatihan langsung terhadap karyawan yang 

membutuhkan. Tidak hanya itu, lingkungan kerja yang mendukung dapat 

memudahkan karyawan dalam menyelesaikan visi dan misi yang diberikan 

perusahaan pada karyawan. 

Pelatihan menurut Veitzal Rivai Zainal (2009 : 164) adalah proses secara 

sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk 

melaksanakan pekerjaan. Jadi pelatihan yang tepat dan sesuai kebutuhan 

karyawan, nantinya akan membantu meningkatkan mutu kinerja karyawan itu 

sendiri. Dan juga, akan mempermudah perusahaan dalam mencapai visi misi yang 

telah dibentuk sebelumnya.  

Tidak hanya pelatihan yang mempengaruhi kinerja karyawan. Tetapi juga 

lingkungan kerja yang baik dan mendukung, akan juga mampu membantu 

karyawan dalam mencapai kinerja yang memuaskan. Lingkungan kerja menurut 

Sedarmayanti (2009 : 21) adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang yang 

dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan ataupun sebagai kelompok. 

Lingkungan dalam perusahaan sangat jelas mempengaruhi kinerja setiap 

karyawan. Perusahaan perlu menyiapkan lingkungan kerja yang baik agar 

karyawan merasa nyaman saat menyelesaikan tanggung jawab yang sudah 

diberikan perusahaan pada setiap karyawan. Karyawan akan merasa terbantu 

apabila hal-hal yang diperlukan sudah tersedia dengan baik.  

Fenomena yang  terjadi seperti kurangnya fentilasi pada bagian produksi 

bagian extruder, yang membuat ruangan menjadi pengap dan panas. Ada juga 

pada bagian circular loom, karyawan yang bekerja di bagian ini perlu orang yang 

terampil dan teliti, maka dari itu butuh pelatihan yang rutin bagi karyawan yang 

sering melakukan kesalahan. Pada bagian cutting sewing, karyawan juga sering 

melakukan kesalahan dalam memasukkan data spesifikasi karung. Tidak jarang 

pasti karung yang dihasilkan tidak sesuai dengan pesanan. Kurangnya juga tempat 



4 

 

 

penyimpanan barang hasil produksi, yang kadang kala ketika produksi sedang 

meningkat dan pesanan belum dikirim, maka barang-barang disimpan di tempat 

yang semestinya.  

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengambil judul: 

“Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Bagian Produksi PT. Indomaju Textindo”.                                                                                                                        

1.2  Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini, meliputi berbagai objek pada PT 

INDOMAJU TEXTINDO yang terdiri sebagai berikut:  

a) Variabel Independen yaitu Pelatihan dan Lingkungan Kerja. Serta 

Variabel Dependen yaitu Kinerja.  

b) Obyek Penelitian yaitu PT. INDOMAJU TEXTINDO. 

c) Responden yaitu Karyawan Produksi Bagian: Extruder, Circular 

Loom, Cutting Sewing. 

d) Waktu Penelitian yaitu Bulan Juli 2018. 

1.3 Perumusan Masalah 

Kualitas sumber daya manusia menjadi patokan bagaimana perusahaan 

dapat menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Teknologi yang 

semakian pesat menghasilkan tantangan-tantangan baru bagi perusahaan dalam 

menghadapi dunia persaingan pasar. Konsumen akan memilih produk ataupun 

jasa yang mempunyai kualitas yang mampu memberikan kepuasan. Perusahaan 

adalah organisasi yang menghimpun sumber daya manusia atau tenaga kerja 

untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam perusahaan. Cara yang tepat agar 
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perusahaan dapat menghasilkan laba adalah dengan memberdayakan sumber daya 

yang dimiliki sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.  

PT. INDOMAJU TEXTINDO Kudus adalah sebuah perusahaan 

penghasil karung untuk memenuhi kebutuhan karung di Indonesia. Masalah yang 

terjadi pada bagian produksi PT. INDOMAJU TEXTINDO adalah pelatihan dan 

lingkungan kerja. Pada bagian pelatihan, diperlukan sistem pelatihan yang berkala 

atau rutin bagi karyawan bagian produksi. Karena ada beberapa bagian produksi 

yang memerlukan pelatihan terus-menerus, agar tidak terjadi kesalahan dalam 

memasukkan data maupun kesalahan atas ketidaksempurnaan hasil produksi.  

Karyawan bagian produksi PT. INDOMAJU TEXTINDO sering 

melakukan kesalahan dalam memasukkan data, dimana hal tersebut dapat 

menghambat proses produksi. Pada bagian lingkungan kerja juga diperlukan 

tempat yang nyaman bagi karyawan sewaktu bekerja. Penambahan ruang atau 

gudang pada bagian produksi yang sekarang ini masih kurang luas, serta 

penambahan ventilasi agar sirkulasi udara dapat bekerja dengan baik. Pada saat 

memproduksi barang dengan jumlah yang banyak dan belum ada permintaan 

untuk mengirim, barang yang di gudang akan penuh sehingga karyawan bagian 

produksi akan susah mencari tempat lain. Karyawan juga kurang nyaman ketika 

bekerja, karena sirkulasi udara di ruangan produksi yang tidak berjalan dengan 

baik.   

Karyawan bagian produksi harus mampu bekerja secara maksimal 

dengan kemampuan dan keadaan yang belum bisa mendukung penuh untuk tetap 

bisa bekerja dan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya. Ada 
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variabel-variabel yang mempengaruhi naik turunnya kinerja karyawan, seperti 

Pelatihan dan Lingkungan Kerja yang dirasakan karyawan bagian produksi selama 

bekerja di PT. INDOMAJU TEXTINDO.  

Didasarkan pada masalah yang terjadi di PT. INDOMAJU TEXTINDO, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:  

1) Apakah Pelatihan Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi PT. INDOMAJU TEXTINDO?  

2) Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi PT. INDOMAJU TEXTINDO? 

3) Apakah Pelatihan dan Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi PT. INDOMAJU TEXTINDO secara 

berganda? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan 

yang akan dicapai adalah: 

1) Menguji pengaruh Pelatihan Kerja terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi PT. INDOMAJU TEXTINDO.  

2) Menguji pengaruh Lingkungan Kerja terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi PT. INDOMAJU TEXTINDO.  

3) Menguji pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi PT. INDOMAJU TEXTINDO secara berganda.  
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1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a) Bagi Manajemen PT. INDOMAJU TEXTINDO 

Manajemen dapat meningkatkan kualitas karyawannya guna mencapai 

target perusahaaan. Disisi lain perusahaan terus bersaing dengan 

perusahaan lain yang serupa tetapi tetap dapat memperoleh laba yang 

diinginkan perusahaan. 

b) Bagi Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian 

selanjutnya. Diharapkan juga, ada peneliti-peneliti lain yang mengambil 

variabel yang sama agar perusahaan dapat menilai setiap waktu apakah 

variabel pelatihan dan lingkungan kerja dapat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi. 

 


