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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan karena salah satu faktor utama dan dapat menjadi aset 

perusahaan yang paling berharga. Dengan sumber daya yang baik diharapkan mampu 

menjalankan berbagai macam tugas yang diberikan oleh perusahaan. Suatu 

perusahaan agar dapat berkembang terutama sumber daya manusianya perlu adanya 

program yang dapat menunjang eksistensi perusahaan tersebut yaitu pelatihan dan 

motivasi. Manusia merupakan komponen perusahaan yang paling penting karena 

manusia berperan dalam menjalankan setiap kegiatan perusahaan dan tujuan ini tidak 

dapat terwujud tanpa adanya sumber daya manusia yang mampu berkompeten 

dibidangnya. 

Di dalam perusahaan apabila tidak mampu mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya manusia yang tersedia hal ini yang nantinya akan berpengaruh negatif 

pada kinerja perusahaan dan akan membawa kerugian pada perusahaan. Perusahaan 

yang sedang berkembang tentunya ingin menjadi perusahaan yang lebih baik dari 

perusahaan lainnya dengan memanfaatkan kemampuan dan sumberdaya yang 

dimiliki. Oleh karena itu sumber daya manusia yang baik dimulai dari karyawan yang 

mampu memberikan kontribusi positif dan memiliki visi yang sama dengan 
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perusahaan. Perusahaan yang memiliki karyawan baru memang sebagian   

mempunyai ketrampilan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan 

pekerjaan. Namun tak hanya karyawan yang baru saja yang harus menyesuaikan diri 

dengan lingkungan internal perusahaan. Karyawan yang sudah berpengalaman juga 

perlu belajar dan menyesuaikan dengan individu yang lain, kebijaksanaan 

perusahaan, dan prosedur yang harus dijalankan.  Seperti halnya di Sentra 

Pengembangan Agribisnis Terpadu (SPAT) Bakpao Telo Kabupaten Pasuruan. 

Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu (SPAT) Bakpao Telo adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang pangan serta agribisnis di Kecamatan Lawang, 

perusahaan ini bisa dikatakan perusahaan yang sangat inovatif khususnya dalam 

memproduksi makanan dan minuman. Beragam makanan yang diproduksi umumnya 

berbahan dasar ketela/ubi yang bahan baku tersebut didapat dari hasil usaha tani. 

Perusahaan yang bergerak pada sektor pangan pasti membutuhkan tenaga kerja yang 

terampil dalam membuat bakpao telo dengan kualitas yang baik, sehingga perlu 

adanya pelatihan agar dapat menjalankan standar yang telah ditentukan oleh  

perusahaan. Dalam pelatihan kerja tersebut tenaga kerja akan dilatih oleh tenaga ahli 

yang yang dipercaya oleh perusahaan untuk mendidik karyawan yang akan bekerja di 

SPAT Bakpao Telo. Hal ini bertujuan agar perusahaan mampu memenuhi tujuan 

untuk memenuhi target yang ingin dicapai.  

Program pelatihan kerja yang dilakukan oleh SPAT  bakpao telo pada 

dasarnya adalah mencari tenaga kerja yang latar belakang pendidikannya rendah 
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sekalipun yang tidak berpendidikan. Perusahaan merasa sangat tertantang untuk 

menciptakan tenaga kerja yang terampil dengan melakukan pelatihan terhadap 

karyawannya yang dinilai cukup rendah dalam  hal pendidikan. Tujuan perusahaan 

mengadakan pelatihan adalah untuk membina dan memberikan ketrampilan kepada 

karyawannya agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan memperkecil 

kesalahan yang terjadi pada saat bekerja. 

Pada dasarnya potensi para karyawan mungkin berpeluang untuk bekerja 

namun secara aktual para karyawan harus mengikuti atau mengimbangi tugas yang 

dijabat atau yang akan dijabat. Sehingga perusaahan terdorong untuk memfasilitasi 

karyawannya dengan program pelatihan guna mendapatkan hasil kinerja yang baik, 

efektif dan efisien. Pelatihan yang diselenggarakan tidak akan dapat berjalan dengan 

optimal tanpa adanya seorang trainer atau pelatih yang memiliki kualitas dan 

kemampuan serta pendidikan yang tinggi untuk mencetak karyawan yang baik. Hal 

ini ditunjang dengan penyampaian materi pelatihan dan metode yang sesuai dengan 

standar kerja perusahaan. Pelatih harus memberikan materi dengan jelas dan mudah 

dipahami oleh para peserta pelatihan. Materi berkaitan dengan prosedur pembuatan 

bakpao telo. Setelah materi diberikan selanjutnya metode yang digunakan pelatih 

adalah peserta pelatihan diberikan kesempatan mengamati karyawan yang sedang 

bekerja yang kemudian mempraktekkannya di dapur produksi. 

Namun ada sedikit kendala yang dialami oleh perusahaan dalam mengadakan 

pelatihan yaitu terhambatnya penerapan SOP yang disebabkan oleh minimnya daya 
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pemahaman karyawan. SOP yang dimaksud merupakan suatu standar/pedoman 

tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok 

untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuannya agar karyawan menjaga konsistensi dan 

tingkat kinerja karyawan dalam perusahaan dan mengetahui dengan jelas peran dan 

fungsi tiap-tiap posisi dalam perusahaan. 

Peranan Perusahaan juga tidak hanya sekedar memberikan program pelatihan 

kepada karyawannya yang bekerja tetapi dari sisi lain perusahaan juga memperbaiki 

psikologis para karyawannya dengan memberikan motivasi yang tujuannya adalah 

untuk menyalurkan ego individu dan memperkuat komitmen karyawan kepada 

perusahaan. Karyawan yang bekerja  bagi perusahaan pasti membutuhkan dorongan 

dan motivasi dari lingkungan internal perusahaan agar karyawan yang bekerja pada 

perusahaan merasa nyaman dan bergairah. Perusahaan berusaha memenuhi hak 

karyawannya dengan meberikan gaji yang layak dan sesuai untuk mempertahankan 

eksistensi karyawannya. 

Bentuk motivasi yang diberikan oleh perusahaan SPAT bakpao telo adalah 

memberikan reward bagi karyawannya. Reward merupakan penghargaan dari 

perusahaan bagi karyawan yang memberikan nilai lebih kepada perusahaan. Bentuk 

reward yang diberikan berupa upah lembur yang dikerjakan diluar jam kerja efektif. 

Besarnya upah lembur yang diberikan oleh perusahaan adalah sekitar Rp.50.000. Jam 

kerja efektif dalam sehari berdurasi 9 jam kerja, terdiri dari 8 jam kerja efektif dan 1 

jam waktu istirahat. Sedangkan pemberian bonus gaji dari Tingkat absensi yaitu 
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berdasarkan personal appraisal yang diberlakukan setiap 6 bulan sekali. Dalam kurun 

waktu satu bulan karyawan hanya diberi jatah libur 4 kali dan ijin satu kali. Karyawan 

yang memilih masuk kerja daripada libur akan memperoleh tambahan bonus gaji 

hingga 11% dari gaji pokok. 

Kebutuhan seorang karyawan dalam perusahaan tidak hanya dinilai dari gaji 

saja tetapi kebutuhan lain seperti kebutuhan akan bersosialisai dengan seluruh elemen 

perusahaan dan kebutuhan yang mampu mendorong karyawan untuk berkembang. 

Sosialisasi yang baik dibangun melalui komunikasi yang baik pula agar tidak terjadi 

kesenjangan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Karyawan 

dituntut untuk menciptakan suasana yang kondusif di dalam lingkungan perusahaan 

dengan membina hubungan yang baik dan harmonis dengan atasan maupun dengan 

karyawan lainnya. Hubungan yang baik dan harmonis diawali dengan sikap saling 

menghormati dan menghargai dan tidak saling membeda-bedakan karena faktor 

agama maupun latar belakang. Jika suasana yang kondusif dapat tercipta maka 

karyawan yang bekerja dalam perusahaan akan merasa nyaman dan memiliki rasa 

kekeluargaan. 

Kemudian kebutuhan yang dapat mendorong seorang karyawan agar dapat 

mengembangkan pekerjaannya adalah perusahaan memberikan kesempatan seluasnya 

kepada karyawan untuk mencurahkan segala kemampuan dan kreatifitas setiap 

individu untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan kinerjanya. Namun 

permasalahan yang timbul dalam perusahaan yang berkaitan dengan motivasi 
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karyawan adalah karyawan yang cenderung bersikap pasif daripada bersikap aktif. 

Perusahaan memberikan imbalan yang lebih untuk memotivasi karyawannya agar 

semangat bekerja tetapi sebagian karyawan tidak tertarik akan pemberian bonus gaji 

dan lebih memilih untuk memanfaatkan hari libur mereka daripada menambah hari 

kerja.  

Perusahaan saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik maka  

untuk mempertahankan eksistensinya dalam persaingan bisnis dibutuhkan strategi 

dan kinerja yang baik agar mampu bersaing terhadap para kompetitornnya. Untuk 

meningkatkan kinerja karyawannya agar lebih produktif perusahaan bakpao telo 

memberikan pelatihan bagi karyawan yang baru serta karyawan yang sudah bekerja, 

selain itu pemberian motivasi juga merupakan salah satu faktor yang penting karena  

sebagai manusia pada hakikatnya juga memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi. 

dalam peningkatan kinerja karyawan. Perusahaan tentunya ingin mencapai target 

yang ditentukan dan memperoleh keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan 

sumber daya yang dimilikinya saat ini. 

Pada bagian produksi SPAT bakpao telo karyawan bertugas mengolah dan 

membuat aneka makanan yang berbahan dasar ubi. Mulai dari proses pengupasan dan 

pencucian bahan baku, mengolah dan mencampur bahan baku hingga menjadi 

adonan, hingga proses pematangan atau proses memasak. Pada saat karyawan dilatih 

hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat produksi adalah mengolah adonan harus 

sesuai dengan apa yang telah ditentukan perusahaan, kemudian takaran bahan baku 
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seperti tepung, gula , dll tidak dikurangi maupun ditambah karena akan 

mempengaruhi lunak atau tidaknya bakpao, selain itu tingkat kematangan pada saat 

proses mengkukus bentuknya tidak hancur dan mengembang sempurna. Kualitas 

produksi yang diciptakan oleh perusahaan memang sangat baik karena perusahaan 

ingin menjaga citra perusahaan dan mempertahankan kepuasan konsumen.  

Bentuk Permintaan akan makanan berbahan dasar ubi ini tergolong cukup 

tinggi terhadap konsumen. Jumlah yang diproduksi setiap harinya mencapai 12.000 

buah bakpao siap konsumsi. Permintaan yang tinggi terjadi pada saat hari libur 

sekolah atau weekend dibandingkan hari-hari biasa. Terkadang jika permintaan 

meningkat maka perusahaan tidak mampu mencapai target yang telah ditentukan hal 

ini diakibatkan karena jumlah tenaga kerja yang handal pada bidang produksi yang 

terbatas. Kendala seperti ini yang menjadi batu sandungan perusahaan dalam 

memenuhi target yang ingin dicapai. Seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini 

bahwa perusahaan memiliki target yang ingin dicapai setiap bulannya tergantung 

besarnya jumlah permintaan namun realisasi produksi yang dicapai oleh perusahaan 

hanya mampu terpenuhi sebanyak  85% - 90% dari target yang ditentukan oleh 

perusahaan. 
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Tabel 1.1 

Tabel Target Produksi SPAT Bakpao Telo pada tahun 2012 

 

Bulan Target Produksi 

(jumlah dalam buah) 

Realisasi Produksi 

(jumlah dalam buah) 

Selisih 

April 

Mei 

Juni 

360.000 

412.000 

412.000 

324.000 

350.200 

370.800 

36.000 

61.800 

41.200 

 Sumber : SPAT Bakpao Telo 

Dari tabel target produksi SPAT Bakpao pada tahun 2012 tampak bahwa 

realisasi produksi bakpao pada tiga bulan terakhir tidak sesuai dengan target yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. Karyawan pada dasarnya telah mendapatkan bekal 

pelatihan dan perusahaan juga sudah memberikan yang terbaik bagi karyawannya 

melalui motivasi namun sebagian karyawan SPAT bakpao telo masa kerjanya belum 

terbilang berpengalaman dibandingkan yang masa kerjanya lebih lama maka 

kesalahan mendasar dalam bekerja masih sering terjadi. Sedangkan pemberian bonus 

dan reward untuk memotivasi karyawan agar bekerja dengan lebih baik lagi masih 

belum mampu memenuhi target yang ingin dicapai oleh perusahaan karena sebagian 

karyawan memiliki kemampuan yang berbeda dalam memenuhi target produksi. 
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Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Pengaruh Pelatihan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Produksi Pada Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu Bakpao Telo Kabupaten 

Pasuruan”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana pelatihan karyawan bagian produksi di SPAT Bakpao Telo. 

2. Bagaimana motivasi karyawan bagian produksi di SPAT Bakpao Telo. 

3. Bagaimana kinerja karyawan pada bagian produksi  SPAT Bakpao Telo. 

4. Apakah pelatihan dan motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi  pada SPAT Bakpao Telo. 

C. BATASAN MASALAH 

Agar mencapai sasaran penelitian yang diharapkan dan lebih fokus, maka 

perlu adanya batasan masalah. Masalah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan yang sudah mengikuti pelatihan dan dalam menganalisis motivasi maka 

dibatasi pada Teori ERG. 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mendeskripsikan pelatihan karyawan di SPAT Bakpao Telo. 

2. Untuk mendeskripsikan motivasi karyawan di SPAT Bakpao Telo. 

3. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan yang dihasilkan karyawan SPAT 

Bakpao Telo. 

4. Untuk menganalisis apakah pelatihan dan motivasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan di SPAT Bakpao Telo. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi SPAT Bakpao Telo 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan tolak 

ukur perusahaan dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan pelatihan dan motivasi serta perkembangan karyawan 

bagian produksi  di SPAT Bakpao Telo. 

2. Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan acuan 

dalam menambah ilmu pengetahuan SDM khususnya mengenai pelatihan dan 

motivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

 

 


