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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

      Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut sumber 

daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya 

tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan 

bangsa. Diantara dua aset pokok ini, sumber daya manusia lebih penting daripada 

sumber daya alam, karena bagaimanapun melimpahnya sumber daya alam, tanpa 

adanya kemapuan sumber daya manusia untuk mengolahnya maka akan sia-sia 

saja. 

      Masalah sumber daya manusia, dapat dilihat dari dua aspek, yakni kuantitas 

dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia yang kurang 

penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas 

dari sumber daya manusia itu sendiri. Tanpa disertai dengan kualitas akan 

menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Kualitas disini menyangkut mutu dan 

kemampuan sumber daya manusia, baik kemampuan fisik maupun kemampuan 

non fisik (kecerdasan dan mental), jadi dengan demikian peningkatan kualitas 

sumber daya manusia merupakan prasyar6at utama dalam pembangunan suatu 

bangsa. 
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      Keberhasilan aktivitas suatu perusahaan dalam operasional untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan juga tergantung pada kualitas pada kualitas sumber daya 

manusia yang merupakan factor yang paling dominan bagi perusahaan. Sampai 

saat ini tenaga kerja memegang peranan penting dalam suatu perusahaan, sebab 

belum ada perusahaan dengan sarana dan prasarana yang canggih akan maju dan 

berkembang tanpa ditunjang oleh kemampuan karyawannya. 

      Para pemimpin perusahaan bertanggung jawab untuk memajukan atau 

meningkatkan kecakapan karyawannya. Pengembangan kecakapannya 

dimaksudkan sebagai usaha untuk menambah keahlian kerja para karyawan 

sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dapat bersemangat dan produktif. 

Perusahaan dalam peningkatkan produksi, baik produksi barang-barang ataupun 

jasa, tidak hanya tergantung pada mesin yang serba modern, modal yang cukup 

dan bahan baku yang tersedia, akan tetapi tergantung pada sumber daya 

manusianya. Pelatihan merupakan investasi bagi suatu perusahaan atau 

organisasi, karena pelatihan dilaksanakan agar karyawan dapat memenuhi 

kebutuhan dan perubahan-perubahan perusahaan yang terjadi dimasa yang akan 

datang sesuai dengan perkembangan zaman. 

      Manajer yang efektif menyadari bahwa latihan adalah suatu proses yang 

berjalan terus menerus dan tidak hanya proses sesaat. Masalah masalah baru, 

prosedur-prosedur baru, peralatan-peralatan baru pengetahuan dan pejabat baru 

selalu timbul dalam organisasi yang dinamis dan merupakan kebutuhan 

manajemen dalam pemberian perintah-perintah kepada pekerja dan mengharuskan 
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manajemen untuk terus meperhatikan dan menyusun progam-progam latihan 

secara terus menerus. 

      Kebijaksanaan berupa pengembangan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh 

pimpinan perusahaan ini akan merangsang karyawan untuk memberikan 

imbangan dalam wujud taat dan tunduk pada aturan kerja serta bertanggung jawab 

terhadap kelancaran perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan hasil produksi 

sebagai akibat bertambahnya mutu pekerjaan mereka setelah diberi pelatihan. 

Pelatihan (trainning) kerap kali dibedakan dari pendidikan (education). 

Pendidikan dianggap lebih luas lingkupnya dengan tujuan untuk mengembangkan 

individu yang biasanya dianggap sebagai pendidikan formal di sekolah 

akademi,perguruan tinggi. Sedangkan pelatihan lebih berorientasi kejuruan 

(vocation oriented) dan berlangsung didalam lingkungan organisai yang biasanya 

lebih mempunyai tujuan segera dan dirancang dalam upaya membatasi 

kemungkinan respon-respons karyawan hanya pada perilaku-perilaku yang 

dikehendaki oleh perusahaan atau biasa dikatakan juga sebagai proses sistematik 

pengubahan perilaku karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-

tujuan organisasional. 

      Pada dasarnya pelakukan dilakukan dalam upaya mendorong karyawan agar 

berpatisipasi aktif dalam pekerjaan yang dihadapinya, dan diharapkan akan 

membawa dampak positif yaitu tercapainya produktivitas kerja karyawan yang 

tinggi. Dengan peningkatan produktivitas karyaawan setelah diberi/dilakukan 

pelatihan akan menghasilkan dampak positif yaitu keuntungan dalam pencapaian 
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target perusahaan dikarenakan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas 

dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan secara efisien dan efektif serta dengan 

rasa tanggung jawab sebagai kaaryawan. Produktivitas karyawan dapat dilihat 

dari kualitas,kuantitas dan waktu. Apabila penggerak utamanya terjadi masalah 

maka akan berakibat pada kegiatan yang lain, dan bila proses produksi terganngu 

maka tujuan perusahaan untuk mencapai standar produktivitas yang ditetapkan 

akan terganggu juga. 

      Penelitian ini mengambil tempat di CV. Duta Media Purnama yang bergerak 

di bidang pembangunan jaringan distribusi fasililitas umum. Dalam praktiknya, 

manajemen CV. Duta Media Purnama menerapkan kebijakan untuk melakukan 

pelatihan kepada semua karyawan bagian operasional maupun non operasional. 

Program pelatihan pada CV.Duta Media Purnama adalah sebagai berikut. Metode 

pelatihan yang diberikan oleh CV. Duta Media Purnama adalah metode-metode 

bagaimana memasang alat listrik dan bagaimana menggunakan teknologi yang 

digunakan perusahaan.materi pelatihan yang diberikan oleh CV. Duta Media 

Purnama telah disusun secara apik dan sesuai tujuan misalnya materi tentang 

bagaimana alat listrik tersebut harus di pasang secara benar maka pelatihan di 

berikan tidak hanya teori. Pelatihan diberikan juga secara praktek yang bertujuan 

untuk keselamatan para pekerja di dalam bekerja.instruktur pelatihan telah dipilih 

oleh perusahaan dengan kualitas yang baik. Agar pelatihan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawanya mencapai tujuan yang diinginkanoleh perusahaan. 
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Manfaat pelatihan yang diharapkan setelah karyawan mengikuti pelatihan telah 

dicapai oleh karyawan tersebut. 

      Produktifitas kerja karyawan pada CV. Duta Media Purnama dilihat dari 

jumlah produk yang dihasilkan kualitas, kuantitas dan waktu. Adapun untuk 

mengetahui perbandingan target dan realisasi produksi pada CV. Duta Media 

Purnama tahun 2012 dapat dilihat dari tabel 1. 

Tabel 1 

Target dan Produksi Jasa CV. Duta Media Purnama 

Tahun 2012 

Bulan Target 

(unit) 

Realisasi 

(unit) 

Selisih 

(unit) 

Persentase 

(%) 

Januari 101 95 6 94,05% 

Februari 110 100 10 90,91% 

Maret 120 105 15 87,5% 

April 135 110 25 81,48% 

Mei 100 100 0 100% 

Juni 110 100 10 90,91% 

Juli 95 95 0 100% 

Agustus 90 90 0 100% 

September 80 80 0 100% 

Oktober 105 100 5 95,24% 

November 120 109 11 90,83% 

Desember 120 112 8 93,33% 

Sumber data: CV. Duta Media Purnama 

Tabel diatas merupakan jumlah produksi jasa yang ditargetkan perusahaan 

serta hasil yang di capai oleh karyawan yang berjumlah 60 orang. Bisa di lihat 

pada tabel 1 disetiap bulan terjadi peningkatan produksi jasa yang di tawarkan 

CV. Duta Media Purnama ini menunjukan bahwa pelatihan yang di berikan oleh 

perusahaan terhadap karyawan dapat dikatan sesuai dan berhasil membentuk 
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karyawan mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Adanya perbedaan yang 

semakin mengalami peningkatan tersebut dapat menunjukkan bahwa kurang 

maksimalnya pencapaian tingkat produktivitas kerja para karyawan dalam bekerja 

di perusahaan sehingga target yang tidak tercapai menunjukkan adanya 

peningkatan. Kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya kegiatan pelatihan 

bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, hal tersebut 

sesuai dengan tujuan dilakukan pelatihan dimana upaya untuk meningkatkan 

kemampuan kerja menjadi tujuan utama atas pelatihan yang dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam 

tentang pengaruh pelatihan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan khususnya 

dalam hal produktivitas kerja karyawan dengan mengambil judul Pengaruh 

Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan CV. Duta Media 

Purnama Bojonegoro. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun perumusan masalah dapat dikemukakan sebagai baerikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan karyawan pada CV. Duta Media Purnama 

Bojonegoro? 

2. Bagaimana produktivitas karyawan pada CV. Duta Media Purnama 

Bojonegoro? 

3. Apakah pelaksanaan pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada CV. Duta Media Purnama Bojonegoro? 
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C. Batasan Masalah 

      Agar permasalahan didalam penelitian ini terarah, maka penulis memberikan 

batasan masalah pada pelatihan yang dilakukan perusahaan khususnya para 

karyawan bagian operasional pada karyawan CV. Duta Media Purnama 

Bojonegoro yang telah mengikuti pelatihan yang dilakukan pada tahun 2011 

ditinjau dari aspek-aspek pelatihan yang dilakukan. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan karyawan pada CV. Duta Media 

Purnama Bojonegoro. 

b. Untuk mengetahui produktivitas karyawan pada CV. Duta Media Purnama 

Bojonegoro. 

c. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan berpengaruh secara signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV. Duta Media Purnama 

Bojonegoro. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi, terutama masalah mengenai sumber daya manusia terkait dengan 

upaya peningkatan produktivitas kerja karyawan melalui kegiatan 

pelatihan. 
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b. Bagi Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan  

pengembangan pelatihan dan studi lanjutan bagi para peneliti lainnya yang 

tertarik pada bidang yang sama 


