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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

Kinerja menjadi hal penting bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan 

yang semakin ketat. Kinerja suatu organisasi dapat ditingkatkan melalui dukungan 

manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam menciptakan dan memotivasi 

karyawannya agar dapat bekerja lebih produktif. Upaya meningkatkan kinerja suatu 

perusahaan bukanlah dengan cara bekerja lebih keras, tetapi bekerja lebih cerdas. 

Keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan kinerja akan 

sangat mendukung kemampuan bersaingnya. Tuntutan kompetensi di tengah 

kompetisi pada akhirnya akan menjadi hal yang tidak boleh diabadikan.  

Kurang optimalnya kinerja SDM di dalam negeri terlihat dari jam kerja yang 

lebih rendah dibanding negara lain dan kemampuan dalam menghasilkan produk. 

Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan 

dengan karyawan itu sendiri maupun faktor lain seperti tingkat pendidikan, pelatihan, 

keterampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, motivasi, lingkungan kerja, sarana 

produksi, dan kesehatan  Kinerja kerja karyawan yang tinggi dapat diperoleh apabila 

karyawan memiliki dorongan untuk meningkatkan kemampuan untuk menigkatkan 

kinerja kerja, dengan kemampuan yang dimiliki tersebut maka perusahaan akan 

mampu melaksanakan tujuannya dengan efektif dan efisien (Huzain,  2016) 

Pelatihan dan pengembangan merupakan istilah-istilah yang berhubungan 

dengan usaha-usaha terencana, yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan 
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skill, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. Organisasi 

menerapkan pelatihan dan pengembangan dalam bentuk program-program terencana. 

Dengan memilih jenis yang tepat dari pelatihan dan juga pengembangan, organisasi 

dapat memastikan bahwa karyawan telah memiliki keterampilan yang tepat. Hal ini 

akan menjadi kebutuhan yang selalu bagi organisasi untuk terus menerus diperbarui 

dalam tindak lanjut dari praktek-praktek SDM (Wexley dan Yukl, 2016:282).  

Program pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan 

ketrampilan, pengetahuan dan pengalaman karyawan terhadap pekerjaannya. 

Karyawan yang memiliki kompetensi terhadap pekerjaannya akan mendapatkan 

kesempatan untuk mengikuti tahapan jenjang karir dan akan mencapai jenjang karir 

yang baik. Kegiatan dalam pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keahlian dan kompetensi. Kegiatan pelatihan dilakukan melalui kegiatan pengajaran, 

pendidikan dan pelatihan yang meliputi materi ilmu pengetahuan, ketrampilan dan 

keahlian. Kegiatan dalam pengembangan karyawan bertujuan untuk mempersiapkan 

karyawan agar dapat menyesuaikan diri terhadap tugasnya. Pengembangan karyawan 

memberi kesempatan kepada karyawan untuk bersosialisasi terhadap tugas dan 

lingkungan pekerjaannya, dengan demikian program pelatihan dan pengembangan 

memberi peluang terhadap karyawan agar dapat berperan dalam perusahaan. 

Pelatihan adalah proses di mana orangorang mencapai kemampuan tertentu 

untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Pelatihan lebih cenderung berorientasi 

jangka pendek, pelatihan berpengaruh pada kinerja, dan jika pelatihan yang dilakukan 

oleh perusahaan berhasil maka kinerja karyawan akan meningkat dengan sendirinya 

(Dessler,  2016:65). Karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan, tanpa 
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pelatihan yang tepat, kepuasan pelanggan dan kualitas produk bisa kurang optimal. 

Karyawan yang menjalani pelatihan yang tepat cenderung mempertahankan pekerjaan 

mereka lebih lama. Efektivitas program pelatihan mengarah pada pengembalian 

investasi dan penelitian lainnya menyebutkan peran positif dari pelatihan adalah dapat 

mencapai tingkat retensi tertinggi. Manajer mencoba untuk mengembangkan 

kemampuan karyawan, akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dalam 

organisasi. Program pelatihan yang efektif akan membantu karyawan untuk 

mendapatkan kemajuan baru sesuai yang diinginkan. Dengan program pelatihan juga 

mendapatkan kompetensi dan ketrampilan yang dibutuhkan dan untuk mengurangi 

kesalahan dalam bekerja (Dessler,  2016:63).   

Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung dilapangan pada beberapa 

karyawan bagian operator produksi menyatakan fenomena yang terjadi di PT. Hartono 

Istana Teknologi Kudus ialah menurunnya kinerja SDM dan kurangnya kepuasan kerja 

yang dirasakan oleh karyawan. Hal tersebut terjadi akibat tingginya beban kerja yang 

harus ditanggung oleh karyawan seperti target produksi yang harus dicapai dalam sehari 

yang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan karyawan, ketidaksesuaian upah, 

ketidaksesuaian posisi pekerjaan dan kurangnya kepuasan terhadap kerja serta berbagai 

faktor lainnya yang berdampak terhadap menurunnya kinerja SDM. 

Tabel 1.1 

Tabel produksi PT. Hartono Istana Teknologi Kudus Tahun 2018-2020 

Tahun Target Produksi Kemampuan Produksi 

2018 3.657 3.499 

2019 3.759 3.376 

2020 4.426 4.459 

Sumber : PT. Hartono Istana Teknologi Kudus, 2021. 



 

 

Adanya bukti data tersebut menunjukkan bahwa kualitas kinerja karyawan PT. 

Hartono Istana Teknologi Kudus masih belum maksimal, karena target pencapaian 

produksi pada tahun 2018 dan tahun 2018 belum tercapai. Melihat permasalahan diatas, 

diperlukan adanya tindakan agar permasalahan tersebut cepat diatasi. 

Sedangkan pengembangan adalah cangan pembelajaran untuk membantu 

pertumbuhan karyawan, memperbaiki kinerja karyawan pada pekerjaan mereka untuk 

memperbaiki posisi karyawan di masa yang akan datang (Tjeng, et.al, 2018:63). 

Pengembangan biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual atau 

emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Kebutuhan 

tenaga-tenaga terampil didalam berbagai bidang sudah merupakan tuntutan global yang 

tidak dapat di tunda lagi (Soss, et.al. 2016). Dimasa seperti sekarang ini, dituntut untuk 

memiliki kemampuan dalam membuat rencana pengembangan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Dalam upaya ini, manajemen suatu perusahaan dapat melakukan 

perbaikan, yang salah satunya melalui pengembangan SDM. Pelatihan dan 

pengembangan akan sangat membantu meningkatkan kompetensi yang difokuskan pada 

pengetahuan, keterampilan dan atau kemampuan. Perubahan yang paling jelas dalam 

pelatihan dan pengembangan adalah pergeseran untuk peningkatan kinerja dan 

penggunaan teknologi. Dengan demikian, keterampilan, pengetahuan dan kemampuan 

semakin diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan dan pengembangan SDM (Berge, 

et.al.,2017:96). Fenomena atau permasalahan yang ada pada PT. Hartono Istana 

Teknologi Kudus diantaranya adalah karyawan masih belum menguasai pekerjaannya 

sehingga diharuskan para karyawan mendapatkan pelatihan khusus untuk dapat 
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meningkatkan kinerjanya sedangkan kondisi saat ini belum seluruh karyawan 

mendapatkan pelatihan.   

Research gap dalam penelitian ini adalah  Yuyun Yuniar Darmawan, Wayan 

Gede Supartha, Agoes Ganesha Rahyuda (2017) menyatakan bahwa pelatihan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi. Berbeda dengan Citra Ayu 

Ningsi, Taher Alhabsji, Hamidah Nayati Utami
 

(2016) yang menyatakan bahwa 

pelatihan berpengaruh tidak signifikan terhadap motivasi. 

Niken Dwi Oktavia (2016) menyatakan bahwa pengembangan bahwa 

pengembangan memiliki pengaruh pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja 

karyawan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Heriyanti (2020) yang 

menyatakan pengembangan berpengaruh tidka signifikan terhadap motivasi karyawan. 

Yuyun Yuniar Darmawan, Wayan Gede Supartha, Agoes Ganesha Rahyuda 

(2017) menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja. Berbeda dengan Priyanto (2018) yang menyatakan bahwa pelatihan 

berpengaruh negative terhadap kinerja karyawan. 

Sulaefi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengembangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berbeda dengan 

Nurhajati (2018) yang menyatakan bahwa pengembangan 

A.Ira Upusapporiah, Mattalatta (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Berbeda dengan 

Raden Yohanes Luhur (2016) menyatakan bahwa motivasi kerja tidak berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap kinerja karyawan. 

 



 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Mengingat kompeleksnya masalah yang berkaitan dengan kompetensi karyawan, 

maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini, adapun ruang lingkup penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1. Obyek penelitian ini adalah PT. Hartono Istana Teknologi Kudus. 

1.2.2. Subjek penelitian ini karyawan PT. Hartono Istana Teknologi Kudus. 

1.2.3. Data karyawan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data terbaru per 

3 Mei tahun 2021. 

1.3.    Perumusan Masalah 

Berbagai permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa di PT. Hartono 

Istana Teknologi Kudus terdapat masalah yang berhubungan dengan pelatihan & 

pengembangan, teknologi dan pendidikan antara lain : 

1. Karyawan masih belum menguasasi pekerjaannya sehingga diharuskan para 

karyawan mendapatkan kelas pelatihan khusus contohnya pengembangan 

kemampuan teknis untuk dapat meningkatkan kinerjanya sedangkan kondisi 

saat ini belum seluruh karyawan mendapatkan kelas pelatihan.  

2. Perusahaan belum dapat mengupdate sistem teknologi secara berkala sesuai 

dengan perkembangan bisnis.  

3. Pihak manajemen belum sepenuhnya memberikan kesempatan studi lanjut 

kepada para karyawan melalui jalur pendidikan formal seperti studi S1, dan 

lain-lain. 

Berdasarkan hasil uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti sejauh mana hubungan atau pengaruh antara pelatihan & 
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pengembangan, teknologi dan pendidikan terhadap kompetensi karyawan pada PT. 

Hartono Istana Teknologi Kudus dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.3.1. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap motivasi karyawan pada PT. 

Hartono Istana Teknologi Kudus? 

1.3.2. Bagaimana pengaruh pengembangan terhadap motivasi karyawan pada PT. 

Hartono Istana Teknologi Kudus? 

1.3.3. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Hartono Istana Teknologi Kudus? 

1.3.4. Bagaimana pengaruh pengembangan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Hartono Istana Teknologi Kudus? 

1.3.5. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Hartono Istana Teknologi Kudus? 

1.3.6. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi 

pada PT. Hartono Istana Teknologi Kudus? 

1.3.7. Bagaimana pengaruh pengembangan terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi pada PT. Hartono Istana Teknologi Kudus? 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang akan 

dicapai adalah:  

1.4.1. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap motivasi karyawan pada PT. 

Hartono Istana Teknologi Kudus. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh pengembangan terhadap motivasi karyawan pada 

PT. Hartono Istana Teknologi Kudus. 



 

 

1.4.3. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Hartono Istana Teknologi Kudus. 

1.4.4. Menganalisis  pengaruh pengembangan terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Hartono Istana Teknologi Kudus. 

1.4.5. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Hartono Istana Teknologi Kudus. 

1.4.6. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi pada PT. Hartono Istana Teknologi Kudus 

1.4.7. Menganalisis pengaruh pengembangan terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi pada PT. Hartono Istana Teknologi Kudus. 

1.5.  Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1.5.1. Bagi Manajemen PT. Hartono Istana Teknologi Kudus 

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.  

1.5.2. 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 pengembangan dapat berpengaruh terhadap motivasi dan memberi dampak 

pada kinerja  karyawan 


