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BAB II 

 

TINJAUAN TEORI 

 

A. LANDASAN PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pengaruh 

Pelatihan 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Bagian 

Produksi Pada 

PT.Tetra Kimia 

Mulia 

Mojokerto”. 

(Asih Diah 

Aryati, 2008). 

 

 

“Pengaruh 

Pelatihan dan 

Faktor Motivasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

(Studi Pada 

PPPPTK PKN 

dan IPS 

Malang). 

(Erwan 

Yuniardi, 

2008). 

- Untuk mengetahui 

pelatihan karyawan. 

- Untuk mengetahui 

kinerja karyawan. 

- Untuk mengetahui 

signifikan pengaruh 

pelatihan terhadap 

kinerja karyawan 

bagian produksi. 

 

 

 

 

 

Untuk membuktikan 

secara empirik 

pelatihan dan faktor 

motivasi kerja 

berpengaruh dan 

signifikan terhadap 

karyawan PPPPTK 

PKN dan IPS 

Malang. 

Rentang 

skala, Regresi 

linier 

sederhana, Uji 

F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentang 

skala, Uji 

asumsi klasik, 

Regresi linier 

berganda, Uji 

F dan Uji t. 

Variabel kinerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

diperoleh 

(96.957 > 

4.000) dengan 

tingkat 

pengaruh 

kinerja sebesar 

60,6% dan 

korelasi 0,779. 

 

 

Variabel 

pelatihan teknis 

dan faktor 

motivasi kerja 

terhadap kinerja 

diperoleh nilai 

R2 = 0.484. 

sebesar 48,4% 

variasi nilai 

kerja sisanya 

51,6% 

dijelaskan oleh 

variabel lain. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

3 “Pengaruh 

Pelatihan 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

PT.Matahari 

Putra Prima 

Madiun.” (Diah 

Sekar 

Puri,2006). 

 

Untuk mengetahui 

apakah pelatihan 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT 

Matahari Putra Prima 

Madiun. 

Rentang Skala, 

Regresi linier 

berganda, Uji 

F. 

Variabel 

kinerja 

karyawan 

dipengaruhi 

oleh pelatihan 

sebesar 77,7% 

sedangkan 

sisanya sebesar 

22,3% 

dipengaruhi 

oleh variabel 

lain diluar 

penelitian. 

 

Berdasarkan pada landasan penelitian terdahulu menurut Asih Diah Aryati 

(2008) yang berjudul “ Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. 

Tetra Kimia Mulia Mojokerto” menerangkan bahwa Kinerja pada perusahaan tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi dan Kinerja yang baik juga ditunjukkan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Diah Sekar Puri (2006) pada perusahaan PT.Matahari 

Putra Prima Madiun dengan variabel bebas dan variabel terikat yang sama sedangkan 

penelitian Erwan Yuniardi (2008) pada PPPPTK PKN dan IPS Malang dengan dua 

variabel bebas yaitu pelatihan dan motivasi menunjukkan bahwa yang lebih 

berpengaruh terhadap kinerja adalah motivasi. Dari Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu maka penulis terinspirasi karena terdapat kesamaan variabel 

terhadap penelitian terdahulu. Namun yang membedakan adalah indikator dari 
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variabel pelatihan dan motivasi yang digunakan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sekarang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Erwanyunia yaitu 

indikator variabel Pelatihan terdiri dari jangka waktu pelatihan, frekuensi pelatihan, 

relevansi dengan pekerjaan, latar belakang karyawan, perkembangan yang akan 

datang dan pemilihan materi sedangkan pada penelitian sekarang indikator pelatihan 

yang digunakan terdiri dari tujuan dan sasaran, pelatih, materi pelatihan, metode 

pelatihan dan peserta pelatihan. Untuk itu penulis  tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menggunakan variabel pelatihan dan motivasi terhadap kinerja 

pada SPAT Bakpao Telo di Kabupaten Pasuruan. 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pelatihan Kerja 

a. Pengertian Pelatihan Kerja 

Pelatihan kerja karyawan menurut Mangkuprawira (2003:135) berpendapat 

bahwa pelatihan bagi karyawan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan 

keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik dan sesuai standar. 

Sedangkan pelatihan menurut Gary Dessler (2009) adalah proses mengajarkan 

karyawan baru atau yang ada sekarang. Keterampilan dasar yang mereka butuhkan 

untuk menjalankan kebutuhan mereka”. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam 

meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang 
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baru maupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan 

pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain 

sebagainya. 

Dari definisi diatas pelatihan dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran 

seorang karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahliannya dalam bidang 

tertentu agar menjadi karyawan yang terampil dan mampu menjalankan prosedur 

serta tanggung jawab yang dibebankan terhadap karyawan dengan baik dan sesuai 

dengan standar perusahaan. Selain itu dalam upaya untuk meningkatkan kualitas akan 

keterampilan dan keahlian, pelatihan tidak hanya diberikan kepada karyawan yang 

baru bekerja tetapi karyawan yang sudah lama bekerja juga perlu mengikuti pelatihan 

karena perubahan lingkungan kerja dan strategi perusahaan. 

b. Tujuan Pelatihan 

Tujuan perusahaan menyelenggarakan pelatihan terhadap karyawan karena 

perusahaan menginginkan adanya perubahan dalam kinerja karyawan, sehingga 

sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut (Dessler,2009) beberapa tujuan pelatihan 

adalah sebagai berikut : 

a) Mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

lebih cepat dan efektif. 

b) Mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara 

rasional. 
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c) Mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan 

teman-teman karyawan dan dengan manajemen (pimpinan). 

c. Manfaat Pelatihan 

Pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan efektivitas dan efisiensi 

organisasi.beberapa manfaat nyata yang ditangguk dari orogram pelatihan dan 

pengembangan adalah : 

a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. 

b) Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar 

standar kinerja yang dapat diterima. 

c) Menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. 

d) Memenuhi kebutuhan kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 

e) Mengurangi biaya dan jumlah kecelakaan kerja. 

f) Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. 

Manfaat manfaat ini membantu baik individu maupun organisasi. Program 

pelatihan yang efektif adalah Bantuan yang penting dalam perencanaan karir dan 

sering dipandang sebagai penyembuh penyakit penyakit organisasional.apabila 

produktivitas menurun, pada saat ketidak hadiran dan perputaran karyawan tinggi dan 

juga manakala kalangan karyawan menyatakan ketidakpuasannya, banyak manajer 

yang berfikir bahwa solusinya adalah program pelatihan diseluruh perusahaan. 
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d. Jenis-jenis Pelatihan 

Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Jenis-jenis pelatihan yang dapat 

digunakan di dalam organisasi: pelatihan keahlian keahlian, pelatihan ulang, pelatihan 

fungsional silang, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas. (Simamora, 2006 : 278). 

a) Pelatihan keahlian-keahlian 

Merupakan pelatihan yang kerap dijumpai di dalam organisasi organisasi. 

Program pelatihannya relatif sederhana : kebutuhan atau kekurangan 

diidentifikasi melalui penilaian yang jeli.kriteria penilaian efektivitas pelatihan 

juga didasarkan pada sasaran sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. 

b) Pelatihan ulang 

Adalah subset pelatihan keahlian-keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan 

kepada karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk mengejar 

tuntutan yang berubah dari pekerjaan-pekerjaan mereka. 

c) Pelatihan fungsional silang 

Pada dasarnya organisasi telah mengembangkan fungsi fungsi kerja yang 

terspesialisasi dan deskripsi deskripsi pekerjaan yang rinci. Pelatihan fungsional 

silang (cross functional training) melibatkan pelatihan karyawan karyawan untuk 

melakukan operasi operasi dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang 

ditugaskan. Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan fungsional silang. 

sebagai contoh : 
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 Rotasi pekerjaan dapat digunakan untuk memberikan suatu perspektif yang 

lebih luas kepada manajer dalam satu bidang fingsional. 

 Departemen-departemen dapat saling bertukar pegawainya untuk periode 

waktu tertentu sehingga setiap pegawai mengembangkan suatu pemahaman 

mengenai kegiatan kegiatan departemen lainnya. 

 Pelatih pelatihnya adalah rekan sejawat, karyawan karyawan yang berprestasi 

yang bertindak sebagai internal on-the-job trainers, dapat membantu para 

karyawan mengembangkan keahlian keahlian dalam bidang operasi lainnya. 

d) Pelatihan Tim 

Terdapat dua prinsip umum mengenai komposisi tim. Pertama, keseluruhan 

kinerja suatu tim sangat tergantung pada keahlian individu anggotanya. Kedua, 

manajer dari kelompok kerja yang efektif cenderung memantau kinerja anggota 

timnya secara teratur dan mereka memberikan umpan balik yang sering 

terhadapnya. 

e) Pelatihan kreativitas 

Adalah didasarkan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari.terdapat 

beberapa cara untuk mengajarkan kreativitas, yang semuanya berusaha membantu 

orang orang memecahkan masalah dengan kiat kiat baru. salah satu yang lazim 
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adalah brainstorming, dimana para partisispan diberikan peluang untuk 

mengeluarkan gagasan gagasan sebebas mungkin. 

e. Metode pelatihan 

Metode pelatihan yang dikemukakan oleh (Mangkunegara,2006:62-63) 

terdapat 6 macam metode yang efektif dalam pelatihan yaitu : 

a) Metode On the job training 

Metode ini informal, observasi dan mudah serta praktis. Karyawan mempelajari 

pekerjaannya dengan mengamati pekerja lain yang sedang bekerja, dan kemudian 

mengobservasi perilakunya. 

b) Metode Vestibule atau balai 

Metode vestibule merupakan mertode pelatihan untuk banyak peserta yang dilatih 

dengan jenis pekerjaan yang sama dan dalam waktu yang sama. Pelaksanaannya 

dilakukan dalam waktu beberapa hari sampai beberapa bulan dengan pengawasan 

instruktur. 

c) Metode Demonstrasi dan contoh 

Metode demonstrasi melibatkan penguraian dan memperagakan sesuatu dengan 

contoh-contoh. Metode ini sangat efektif dan lebih mudah untuk menunjukkan 

kepada peserta cara mengerjakan suatu tugas dengan alat bantu belajar misalnya : 

gambar, teks materi, ceramah serta diskusi. 
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d) Metode Simulasi 

Simulasi merupakan pelengkap sebagai teknik duplikat yang mendekati kondisi 

nyata pada pekerjaan. Metode simulasi ini terbilang metode yang cukup mahal 

tetapi sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pelatihan. 

e) Metode Apprenticeship 

Metode training apprenticeship adalah suatu cara mengembangkan ketrampilan 

(skill). Metode ini didasarkan pada on the job training dengan memberikan 

petunjuk-petunjuk cara pengerjaannya. 

f) Metode Ruang kelas 

Metode ruang kelas merupakan metode training yang dilakukan didalam kelas 

walaupun dapat dilakukan di area pekerjaan. Metode ruang kelas meliputi kuliah, 

konferensi, studi kasus, bermain peran, dan pengajaran berprogram (programmed 

instruction). 

f. Komponen-komponen Pelatihan 

Dalam pelatihan kerja terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan, 

(Mangkunegara,2006:51) yaitu : 

a. Tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas dan dapat diukur.  
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b. Para pelatih (trainers) harus ahlinya yang berkualifikasi memadai 

(professional). 

c. Materi pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. 

d. Metode pelatihan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan pegawai yang 

menjadi peserta. 

e. Peserta pelatihan (trainers) harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

g. Prinsip Pelatihan 

Menurut Sastrohadiwiryo (2002:206) untuk menjamin aktivitas 

penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja diperlukan prinsip organisasi pelatihan 

yang meliputi : 

a. Tujuan pelatihan adalah untuk membantu mencapai tujuan perusahaan dengan 

memberikan kesempatan kepada tenaga kerja pada semua tingkatan organisasi 

untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, kecakapan, ketrampilan dan sikap 

yang diperlukan.  

b. Langkah pertama dalam pelatihan adalah menetapkan tujuan yang ingin 

dicapai atas penyelenggaraan pelatihan. 

c. Tujuan dan ruang lingkup rencana pelatihan harus ditentukan sebelum 

pengembangannya dimulai guna memberikan suatu landasan untuk 

persetujuan umum dan tindakan kerja sama. 
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d. Teknik dan mekanisme program pelatihan, harus dihubungkan secara 

langsung dengan tujuan yang ingin dicapai. 

e. Pelatihan seharusnya menjadi tanggung-jawab seluruh manajemen ada semua 

tingkatan dalam perusahaan yang meiiki tujuan yang ingin dicapai 

f. Fungsi pelatihan adalah membantu manajemen tenaga kerja dalam 

menentukan tujuan yang ingin dicapai dan dalam pengembangan administrasi, 

kelakuan dan kelanjutan rencana pendidikan dan pelatihan. 

g. Agar dapat mencapai sasaran dan kelanjutan rencana pelatihan harus 

menggunakan prinsip belajar. 

h. Pelatihan sebaiknya diselenggarakan dalam lingkungan pekerjaan yang 

sesungguhnya sekaligus perbandingan antara teori dan praktek. 

2. MOTIVASI 

a. Pengertian Motivasi 

Menurut Mangkunegara (2005:61) menyatakan bahwa motivasi terbentuk dari 

sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan (situation). 

Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang 

terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi. 
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Sedangkan pengertian motivasi menurut Hasibuan (2001:219) adalah 

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya dan upaya nya 

untuk mencapai kepuasan. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi karyawan 

terbentuk dari sikap dalam menghadapi situasi didalam perusahaan dan motivasi juga 

sebagai penggerak kegairahan seseorang agar mau bekerja sama dan bekerja secara 

efektif untuk mencapai kepuasan dan tujuan organisasi. 

b. Prinsip-prinsip dalam Motivasi 

Terdapat beberapa prinsip dalam memotivasi kerja karyawan yaitu : 

a. Prinsip partisipasi 

Dalam upaya memotivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut 

berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. 

b. Prinsip Komunikasi 

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha 

pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai akan lebih mudah 

dimotivasi kerjanya. 
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c. Prinsip mengakui andil bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai andil didalam usaha 

pencapaian tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah 

dimotivasi kerjanya. 

d. Prinsip pendelegasian wewenang 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan 

untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya, akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. 

e. Prinsip memberi perhatian 

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai 

bawahan, akan memotivasi pegawai bekerja apa yang diharapkan oleh pemimpin. 

c. Teori Motivasi 

1) Teori Motivasi Klasik 

Teori ini berpendapat bahwa manusia mau bekerja giat untuk dapat memenuhi 

kebutuhan fisik/biologisnya, berbentuk uang/barang dari hasil pekerjaannya. Konsep 

dasar teori ini adalah orang akan giat bekerja bilamana ia mendapat imbalan materi 

yang mempunyai kaitan dengan tugas-tugasnya. Manager menentukan bagaimana 



24 
 

tugas dikerjakan dan menggunakan sistem insentif untuk memotivasi para pekerja. 

Semakin banyak mereka bekerja, semakin besar penghasilan mereka. 

2) Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow 

Yaitu hierarki lima kebutuhan dengan tiap kebutuhan secara berurutan 

dipenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Dalam setiap manusia 

terdapat lima kebutuhan : 

a. Fisiologis, antara lain : rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan 

perumahan), seks dan kebutuhan lain. 

b. Keamanan, antara lain : keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian 

fisik dan emosional. 

c. Sosial, mencakup : kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik dan 

persahabatan. 

d. Penghargaan, mencakup faktor rasa hormat internal seperti harga diri, 

otonomi dan prestasi, dan faktor hormat. Eksternal seperti status, pengakuan 

dan perhatian. 

e. Aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi, 

mencakup pertumbuhan, mencapai potensialnya, dan pemenuhan diri. 
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3) Teori kebutuhan Mc Clelland berfokus pada tiga kebutuhan : 

a. Achievement (kebutuhan akan prestasi) : dorongan untuk mengungguli 

berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk 

sukses. 

b. Power (kebutuhan akan kekuasaan) : kebutuhan untuk membuat orang-

orang lain berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu (tanpa 

dipaksa) tidak akan berperilaku demikian. 

c. Affiliation (kebutuhan akan pertalian) : hasrat untuk hubungan antar 

pribadi yang ramah dan karib. 

4) Teori X dan Y Mc.Gregor 

Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa manusia secara jelas dan tegas dapat 

dibedakan atas manusia penganut teori X dan manusia penganut teori Y. (Hasibuan 

2002: 160) 

Teori X :  

a. Rata-rata karyawan malas dan tidak suka bekerja.  

b. Umumnya karyawan tidak berambisi mencapai prestasi yang optimal dan 

selalu menghindar dari tanggung jawab dengan cara 

mengkambinghitamkan orang lain.  
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c. Karyawan lebih suka dibimbing, diperintah, dan diawasi dalam 

melaksanakan pekerjaannya.  

d. Karyawan lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan tujuan 

organisasi. 

Menurut teori ini, untuk memotivasi karyawan harus dilakukan dengan cara 

pengawasan yang ketat, dipaksa, dan diarahkan, supaya mereka mau bekerja 

sungguh-sungguh. Jenis motivasi yang diterapkan cenderung kepada motivasi negatif 

yakni dengan menerapkan hukuman yang tepat. 

Teori Y :   

a. Rata-rata karyawan rajin dan menganggap sesungguhnya wajarnya dengan 

bermain-main dan istirahat. Pekerjaan tidak perlu dihindari dan 

dipaksakan, bahwa karyawan tidak betah dan merasa kesal jika tidak 

bekerja.  

b. Lazimnya karyawan yang memikul tanggung jawab dan berambisi untuk 

maju dengan mencapai prestasi kerja yang optimal.  

c. Karyawan selalu berusaha mencapai sasaran organisasi dan 

mengembangkan diri untuk mencapai sasaran itu. Organisasi seharusnya 

memungkinkan karyawan mewujudkan potensinya sendiri dengan 

memberikan sumbangan pada tercapainya sasaran perusahaan. 
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Menurut teori ini, untuk memotivasi karyawan hendaknya dilakukan dengan 

cara peningkatan partisipasi karyawan, kerjasama, dan keterikatan pada keputusan.  

5) Teori harapan dikemukakan oleh Victor Vroom, memfokuskan pada tiga 

hubungan: 

a. Hubungan upaya-kinerja : probabilitas yang dipersepsikan oleh individu 

yang mengeluarkan sejumlah upaya tertentu akan mendorong kinerja. 

b. Hubungan kinerja-ganjaran : derajat sejauh mana individu meyakini 

bahwa berkinerja pada tingkat tertentu akan mendorong tercapainya 

keluaran yang diinginkan. 

c. Hubungan ganjaran-tujuan pribadi : derajat sejauh mana ganjaran 

organisasional memenuhi tujuan/kebutuhan pribadi seseorang individu 

dan daya tarik ganjaran potensial untuk individu. 

Dalam teori ini, kuatnya kecenderungan bertindak dalam cara tertentu 

bergantung pada kekuatan pengharapan bahwa tindakan akan diikuti keluaran tertentu 

dan pada daya tarik dari keluaran tersebut bagi individu.  Teori pengharapan 

membantu menjelaskan mengapa banyak karyawan tidak termotivasi pada pekerjaan 

mereka dan semata-mata melakukan yang minimum untuk menyelamatkan diri. 
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6) Teori ERG menurut Alderfer (Alderfer’s ERG Theory) 

Teori ini dikemukakan oleh Clyton Alderfer, terdiri dari 3 komponen yaitu 

Existence (Eksistensi), Relatedness (Hubungan), dan Growth (Pertumbuhan), yang 

menyatakan bahwa pentingnya pemuasan kebutuhan manusia yang berkaitan pada 

keberadaan, hubungan dengan orang lain, dan pertumbuhan yang harus dipenuhi 

secara simultan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Abraham Maslow. Disini 

Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum 

dapat terpenuhi maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari 

pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. 

Teori ERG yang dikemukakan oleh Alderfer dalam (Mangkunegara 2001: 98) 

bahwa ada tiga macam kebutuhan manusia yaitu sebagai berikut :  

a. Kebutuhan Keberadaan (Exsistance) 

Kebutuhan eksistensi merupakan kebutuhan fisik yang sangat mendasar. 

Seorang karyawan akan termotivasi untuk bekerja dan berproduksi jika 

karyawan tersebut merasa kebutuhan fisiknya terpenuhi. Tugas pimpinan 

adalah memperhatikan kebutuhan fisik para karyawan jika kebutuhan fisik 

tersebut terpenuhi maka karyawan akan bekerja lebih produktif. Contoh 

kebutuhan ini adalah kebutuhan akan gaji dan kebutuhan akan rasa aman. 
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b. Kebutuhan Berhubungan (Relatedness) 

Kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, apakah itu atasan, 

bawahan, kawan, maupun seteru. Seorang karyawan akan memiliki 

kemampuan produktivitas tinggi jika karyawan tersebut memiliki rasa 

cinta, rasa ikut memiliki dan merasa nyaman untuk beraktivitas karena 

lingkungan yang sesuai dimana perusahaan tempat mereka bekerja. 

Karyawan akan merasa dirinya dan perusahaan tidak dapat terpisahkan.  

c. Kebutuhan Pertumbuhan (Growth) 

Kebutuhan-kebutuhan yang mendorong seseorang untuk memiliki 

pengaruh yang kreatif atau produktif terhadap diri sendiri atau lingkungan. 

Dalam kondisi ini, seseorang ingin memperlihatkan kemampuan dirinya 

secara optimal ditempat ditempat masing-masing. Dalam keadaan seperti 

ini pihak karyawan merasa aktualisasi dirinya dihargai. 

Eksistensi sebagai kebutuhan berkaitan dengan pemuasan kebutuhan materi 

yang diperlukan dalam mempertahankan eksistensi seseorang. Hubungan sebagai 

kebutuhan dikaitkan dengan pentingnya pemeliharaan hubungan interpersonal. 

Pertumbuhan merupakan kebutuhan untuk berkembang secara intelektual.  
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7) Teori Herzberg 

Umar (2001: 38) Herzberg mengungkapkan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi perilaku kerja seseorang dalam organisasi yaitu : 

a. Motivator 

Faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor motivasi yang menyangkut 

kebutuhan psikologis yang berhubungan dengan penghargaan terhadap 

prestasi secara langsung berkaitan dengan pekerjaan. 

Motivator terdiri dari : Prestasi, penghargaan, pekerjaan yang kreatif dan 

menantang, tanggung jawab, kemajuan dan peningkatan.  

b. Faktor Hygiene ( Extrinsik ) 

Faktor yang tidak tersedia, menyebabkan para pegawai merasa tidak puas. 

Sifatnya extrinsik berada di luar diri, mencegah ketidak puasan, jika 

tersedia dengan memadai. Terdiri : Gaji,  kondisi kerja, kebijaksaan 

perusahaan, hubungan kerja, keamanan kerja. 

3. KINERJA 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-

indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. (Wirawan,2009:5). 
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Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan 

dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi kerja yang diharapkan 

adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja 

karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain 

itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya. 

(Dessler,2009). 

Kinerja adalah hasil kerja yang secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. (Mangkunegara, 2004:67). 

Dari pengertian diatas, maka dapat  diketahui bahwa yang dimaksud dengan 

kinerja adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh fungsi dan indikator tertentu 

suatu pekerjaan. Dalam kenyataanya kinerja sebagai acuan dan pembanding antara 

kinerja karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya  melalui prestasi kerja, 

Sehingga kinerja yang baik akan mampu membawa peningkatan bagi perusahaan. 

Jika prestasi kerja baik maka hasil akhir yang dicapai juga baik pula maka secara 

kualitas dan kuantitas, hal ini dapat dipertanggungjawabkan oleh karyawan terhadap 

pekerjaan yang diberikan. 
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b. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran Kinerja Menurut Agus Dharma (2003:355) mengatakan bahwa 

hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran 

kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran atau tingkat kepuasan yaitu 

seberapa baik penyelesaiannya. 

c. Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. 

Menurut Malthis (2002:78) menyebutkan pengukuran kinerja adalah sebagai 

berikut: 

a. Kuantitas yaitu jumlah produk yang harus diselesaikan. 

b. Kualitas yaitu mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

c. Ketetapan Waktu yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

d. Tingkat Absensi yaitu jumlah ratarata karyawan masuk dalam menjalankan 

aktifitas yang sesuai dengan standart dan kriteria. 

e. Sikap Kooperatif yaitu mampu melakukan kerja sama antara sesama 

karyawan atau teman kerja. 
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Pengukuran dari kinerja karyawan perlu ditetapkan untuk mengatasi kegiatan. 

Untuk itu perlu penyusunan kriteria guna memutuskan karyawan dalam taraf 

penyampaian sasaran. Menurut Dharma menyusun kriteria yang bisa oleh karyawan 

yaitu dengan cara: 

 Seberapa besar perhatian yang diberikan pimpinan kepada karyawan. 

 Penggunaan waktu yang luang baik untuk karyawan. 

 Ketetapan waktu yang harus diselesaikan oleh karyawan. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor-faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Keit Davis dalam Mangkunegara (2006 : 13) yang merumuskan bahwa : 

Human Perfomance = Ability x Motivation 

Motivation = Attitude x Situation 

Ability = Knowledge x Skill 

Penjelasan : 

a. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai 
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yang memliliki IQ di atas rata-rata (IQ 110 120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

seharihari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh 

karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahlian (the right man in the right place, the right man on the right job). 

b. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam  menghadapi 

situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

c. Faktor Situasi 

Situasi yang dapat berpengaruh terhadap tingkat prestasi kerja (kinerja). 

Misalnya adanya kondisi ruangan yang tenang, iklim suasana kerja yang baik, 

sistem kerja yang mendukung tentunya akan mendorong terciptanya prestasi 

kerja (kinerja) yang baik. Oleh karena itu, kembangkanlah motif berprestasi 

dalam diri dan mamanfaatkan serta ciptakan situasi yang ada pada lingkungan 

kerja guna mencapai kinerja maksimal. 

4. HUBUNGAN PELATIHAN, MOTIVASI, DAN KINERJA 

Pelatihan merupakan suatu proses pengembangan sumber daya manusia untuk 

meningkatkan kemampuan intelegensi yang berdampak pada peningkatan kualitas 
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manusia itu sendiri. Dampak dari peningkatan kualitas manusia adalah manusia 

menjadi lebih menguasai pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan kinerja. Selain 

itu Motivasi juga perlu diperhatikan dalam pencapaian tujuan perusahaan, karena 

dengan dorongan motivasi yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja maka dalam 

melaksanakan pekerjaan karyawan merasa bersemangat dan bergairah. 

Menurut Mathis (2006:113) ada tiga faktor utama yang mempengaruhi 

kinerja, (1) kemampuan meliputi : bakat, minat, faktor kepribadian, (2) usaha yang 

dicurahkan meliputi : motivasi, etika kerja, kehadiran, rancangan tugas, (3) dukungan 

organisasi meliputi : pelatihan dan pengembangan, peralatan dan teknologi , standar 

kinerja, serta manajemen dan rekan kerja. 

Berdasarkan hubungan-hubungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi dan pelatihan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dengan motivasi 

yang kuat, serta pelatihan yang maksimal maka diharapkan kinerja yang dihasilkan 

karyawan dapat meningkat. Sehingga tujuan atau harapan perusahaan dapat tercapai. 

5. KERANGKA PIKIR 

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan sebagaimana diatas maka 

dapat disusun suatu kerangka pikir sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Pelatihan, Motivasi dan Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka pikir membahas tentang pengaruh pelatihan dan motivasi  terhadap 

kinerja karyawan adalah bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 

terpenting bagi perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan 

perusahaan selain ingin mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin, juga 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawannya, yang nantinya juga berpengaruh 

pada keuntungan perusahaan. Dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan, 

diperlukan sumber daya manusia yang produktif baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Peningkatan kualitas karyawan tidak dapat diperoleh dengan sendirinya, 

melainkan melalui proses pelatihan yang indikatornya adalah penyampaian materi 

dimana materi pelatihan yang disampaikan harus sesuai dengan job deskripsi 

Pelatihan (X1) 

-Tujuan dan Sasaran 

-Pelatih (trainers) 

-Materi Pelatihan 

-Metode Pelatihan 

-Peserta Pelatihan Kinerja (Y) 
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-Pertumbuhan 

(Growth) 
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karyawan. Selain itu motivasi juga berperan penting sebagai dasar kebutuhan 

psikologis agar karyawan merasa bergairah untuk bekerja di perusahaan dengan 

sepenuh hati dan tanpa adanya paksaan dan perasaan yang membebani terhadap 

tuntutan perusahaan serta dalam mengerjakan tugas perusahaan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Mathis (2006:113) bahwa ada tiga faktor utama yang 

mempengaruhi kinerja, (1) kemampuan meliputi : bakat, minat, faktor kepribadian, 

(2) usaha yang dicurahkan meliputi : motivasi, etika kerja, kehadiran, rancangan 

tugas, (3) dukungan organisasi meliputi : pelatihan dan pengembangan, peralatan dan 

teknologi , standar kinerja, serta manajemen dan rekan kerja. 

Dari kerangka pemikiran diatas bahwa penelitian ini adalah tentang pengaruh 

pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada SPAT 

Bakpao Telo. Dimana peneliti mengumpulkan data-data tentang bagaimana pelatihan 

dan motivasi yang dilakukan perusahaan dalam usaha meningkatkan kinerja. Yang 

mana diketahui variabel (X1) pelatihan yang terdiri dari indikator tujuan dan sasaran 

pelatihan, pelatih (trainers), materi pelatihan, metode pelatihan dan peserta pelatihan 

dan Variabel (X2) motivasi yang terdiri dari kebutuhan eksistensi (existence), 

kebutuhan berhubungan (relatedness), dan kebutuhan pertumbuhan (growth). 

Sedangkan pada variabel (Y) Kinerja terdiri dari indikator kuantitas pekerjaan, 

kualitas pekerjaan, dan ketepatan waktu pekerjaan. 
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6. HIPOTESIS 

Menurut Sugiono (2002:51) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, landasan teori, tujuan 

penelitian dan keadaan di lapangan maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

1. “Diduga variabel Pelatihan dan Motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Pada Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu Bakpao Telo Kabupaten 

Pasuruan” 

2. “Diduga variabel Pelatihan dan Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Pada Sentra Pengembangan Agribisnis Terpadu Bakpao Telo Kabupaten Pasuruan” 


