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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu berfungsi untuk mendapatkan gambaran, kerangka 

berpikir, dan sekaligus untuk mempelajari berbagai metode analisis yang 

digunakan oleh peneliti sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu maka 

tidak akan terjadi pengulangan penelitian. Penelitian terdahulu yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

      Hasil penelitian Mimin.W (2005) yang berjudul ”Pengaruh Pelatihan 

Terhadap Produktivitas Karyawan Sales Force Pada PT. Colunbindo Perdana”. 

Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

pelatihan pada perusahaan dan pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel bebas (X) yaitu 

pelatihan mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada PT. Colunbindo Perdana. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil dari 

nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel. Dilihat dari koefisien regresi 

sederhana, ternyata pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

sebesar 0,528. Bila dilihat dari f koefisien determinan (R²) sebesar 0,795 artinya 

besarnya pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar 
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79,5%, sisanya sebesar 20,5% dipengaruhi oleh variabel yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. Koefisien korelasi sebesar 0,891 yang menunjukkan 

pelatihan berhubungan dengan produktivitas kerja karyawan sebesar 89,1% 

menandakan adanya hubungan yang kuat antara pelatihan dengan produktivitas 

kerja karyawan karyawan PT. Colunbindo Perdana. 

Hasil penelitian Aloysius Lendy (2005) dengan judul penelitian: Diklat dan 

pengaruhnya terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV. Matrix Malang. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara diklat yang meliputi materi, metode dan instruktur terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada CV. Matrix Malang. Koefisien determinan 

(R²) sebesar 0,690 artinya besarnya pengaruh diklat terhadap produktivitas kerja 

karyawan sebesar 69%, sisanya sebesar 31% dipengaruhi oleh variabel yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. 
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Tabel 2 

Penjelasan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

No Nama Judul Variabel Teknik Hasil 

1 Mimin.W 

(2005) 

”Pengaruh 

Pelatihan 

Terhadap 

Produktivitas 

Karyawan Sales 

Force Pada PT. 

Colunbindo 

Perdana” 

Bebas : Pelatihan 

Terikat : 

Produktivitas 

Analisis 

Regresi 

Sederhana 

pelatihan 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan 

pada PT. 

Colunbindo 

Perdana 

2 Aloysius 

Lendy (2005) 

Diklat dan 

pengaruhnya 

terhadap 

produktivitas 

kerja karyawan 

pada CV. Matrix 

Malang 

Bebas : Diklat 

Terikat: 

Produktivitas 

Analisis 

regresi 

Sederhana 

terdapat 

pengaruh 

yang 

signifikan 

antara diklat 

yang 

meliputi 

materi, 

metode dan 

instruktur 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan 

pada CV. 

Matrix 

Malang 

3 Miftahul 

Jannah 

Pengaruh 

Pelatihan 

Terhadap 

Produktivitas 

kerja karyawan 

CV. Duta Media 

Purnama 

Bojonegoro 

Bebas : pelatihan 

Terikat: 

Produktivitas 

Analisis 

Regresi 

Sederhana 

dan uji T 

 

- 
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Penelitian ini dengan judul “Pengaruh pelatihan terhadap Produktivitas kerja 

karyawan CV. Duta Media Purnama bojonegoro”. Yang membedakan dengan 

penelitian terdahulu yaitu  lokasi penelitian dan uji hipotesis. Dimana penelitian 

yang dilakukan selain menggunakan regresi linier sederhana juga menggunakan 

uji T. Penelitian sebelumnya bermanfaat untuk penelitian ini sebagai bahan acuan 

dan sebagai pelengkap penelitian sebelumnya.  

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Pelatihan 

      Bilamana seseorang akan mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang   

asing baginya, maka perlunya dahulu mempelajari cara bagaimana 

mengerjakan pekerjaan itu. Hampir tidak ada seseorang yang mampu 

melaksanakan sesuatu tugas dengan baik, bila tidak dipelajarinya terlebih 

dahulu. Bahkan ketika suatu pekerjaan itu nampaknya mudah. Misalnya 

dalam hal mengetik surat, selalu orang yang belum mempunyai pengalaman, 

mengalami kesukaran dalam melaksanakannya. Dari sudut ini jelas terlihat, 

bahwa pelatihan adalah memang sungguh-sungguh amat perlu. 

Pengertian pelatihan menurut Dessler (2004:217), adalah “sebuah proses 

belajar, dan studi-studi memperlihatkan beberapa hal yang biasa anda 

lakukan untuk meningkatkan proses belajar”.  

       Simamora (2006:273) ”mengemukakan pelatihan (training) 

merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, 
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konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan.”  

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa pelatihan 

merupakan bentuk investasi dalam rangka untuk peningkatan keterampilan 

dan intelektual sumber daya manusia suatu organisasi. Untuk itu hendaknya 

pelatihan dilaksanakan sacara bertahap dan berkesinambungan mengingat 

perkembangan lingkungan perusahaan berlangsung dengan cepat yang 

secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kehidupan 

perusahaan itu sendiri. 

2. Tujuan Pelatihan 

Penyelenggaraan suatu kegiatan oleh suatu perusahaan, tentu 

mempunyai tujuan dan manfaat tertentu yang ingin dicapai. Demikian juga 

dalam pelaksanaan pelatihan karyawan dalam suatu perusahaan, baik pihak 

swasta maupun pemerintah. Tujuan pokok dari pengembangan atau 

pendidikan sumber daya manusia dalam perusahaan adalah dapat 

ditingkatkannya kinerja karyawan sehingga lebih efektif dan efisien dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

Pelatihan yang dilaksanakan perusahaan dapat bermanfaat bagi 

perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang mengkonsumsi 

barang atau jasa yang dilaksanakan perusahaan. Tujuan pelatihan 

merupakan pedoman dalam penyusunan program pelatihan dalam 

pelaksanaan dan pengawasan. 
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Menurut Malayu (2005: 70-72), pengembangan mempunyai arti yang 

sama dengan pendidikan dan pelatihan yang pada hakikatnya sebagai 

berikut: 

a.   Produktifitas kerja 

Dengan pengembangan, produktifitas kerja karyawan akan meningkat, 

kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena technical skill, 

human skill, dan  managerial skill yang  semakin baik. 

b.   Efisiensi 

Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, 

waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan 

berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya perusahaan semakin 

besar. 

c.   Kerusakan 

Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, 

produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

d.   Kecelakaan 

Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan 

karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan 

perusahaan berkurang. 

e.   Pelayanan 
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Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik 

dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan 

yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekanan-

rekanan perusahaan yang bersangkutan. 

f.   Moral 

Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian 

dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka 

antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 

g.   Karier 

Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier 

karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi 

kerjanya lebih baik. Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian 

dan prestasi kerja seseorang. 

h.   Konseptual 

Dengan pengembangan, manajer semakin cakap dan cepat dalam 

mengambil keputusan yang lebih baik, technical skill, human skill, dan 

managerial skill-nya lebih baik. 

i.   Kepemimpinan 

Dengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, 

human relations-nya lebih luwes, motivasinya lebih terarah sehingga 

pembinaan kerja sama vertikal dan horizontal semakin harmonis. 

j.   Balas Jasa 



16 

 

  
 

Dengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah, insentif, benefits) 

karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. 

k.   Konsumen 

Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi  

masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau 

pelayanan yang lebih bermutu. 

Mankunegara (2002: 52) juga mengemukakan pengertian yang senada 

tentang tujuan pelatihan dan pengembangan adalah: 

a. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi;  

b. Meningkatkan produktivitas kerja.  

c. Meningkatkan kualitas kerja;  

d. Meningkatkan ketepatan perencanaan sumber daya manusia;  

e. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja;  

f. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara    

maksimal;  

g. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja;  

h. Menghindarkan keusangan (obsolescence);  

i. Meningkatkan perkembangan pegawai. 

      Dari beberapa pendapat pada halaman sebelumnya, dapat dilihat bahwa 

tujuan utama pelatihan pada intinya adalah meningkatkan kinerja karyawan. 

Pelatihan bagi karyawan juga dapat menambah pengetahuan dan kecakapan, 
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melaksanakan pekerjaan secara lebih efisien, mengembangkan keahlian dan 

sikap serta pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja. 

3. Metode Pelatihan 

Pelaksanaan pelatihan harus didasarkan pada metode-metode yang telah 

ditetapkan dalam program pelatihan pada perusahaan. Program pelatihan di 

tetapkan oleh penanggug jawab yang menangani di bagian pelatihan, yaitu 

manajer personalia. Dalam program pelatihan telah ditetapkan sasaran, 

proses, waktu, dan metode pelaksanaannya. Supaya lebih baik program ini 

hendaknya disusun oleh manajer personalia dan atau suatu kelompok serta 

mendapat saran, ide, maupun kritik yang bersifat konstruktif. Metode-

metode pelatihan harus didasarkan kepada sasaran yang ingin dicapai. 

Pelatihan kerja yang dipilih hendaknya sesuai dengan pekerjaan yang 

diterima oleh karyawan yang juga sebagai peserta pelatihan. Menurut 

Handoko (2001:110-114), ada 2 kategori pokok metode latihan dan 

pengembangan, yaitu : 

a.   Metode Praktis (on the job training) 

Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervise langsung 

seorang pelatih yang berpengalaman (biasanya karyawan lain). Berbagai 

macam teknik yang biasa digunakan dalam praktek adalah sebagai 

berikut : 

1)  Rotasi Jabatan 
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Memberikan kepada karyawan pengetahuan tentang bagian- bagian 

organisasi yang berbeda dan praktek berbagai macam keterampilan 

manajerial. 

2)  Latihan Instruksi Pekerjaan 

Petunjuk-petunjuk pengerjaan yang diberikan secara langsung pada 

pekerjaan dan digunakan terutama untuk melatih par karyawan 

tentang cara pelaksanaan pekerjaan mereka sekarang. 

3)  Magang 

Merupakan proses belajar dari seseorang atau beberapa orang yang 

lebih berpengalaman. Pendekatan ini bisa menjadi suatu pelengkap 

dari suatu latihan yang sifatnya di dalam ruangan. Magang, sangat 

tepat ditujukan kepada pegawai-pegawai yang memerlukan 

keterampilan tangan seperti tukang kayu, tukang patri, dan lain-lain. 

4)  Coaching 

Penyelia atau atasan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Hubungan penyelia 

dan karyawan sebagai bawahan serupa dengan hubungan tutor – 

mahasiswa. 

5)  Penugasan Sementara 

Penempatan karyawan pada posisi manajerial atau sebagai anggota 

panitia tertentu untuk jangka waktu yang ditetapkan. Karyawan 

terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-
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masalah organisasional nyata. 

b. Metode Simulasi (off the job training) 

Dengan pendekatan ini karyawan peserta latihan menerima representasi 

tiruan (artificial) suatu aspek organisasi dan diminta untuk 

menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Diantara metode-

metode simulasi yang paling umum digunakan adalah sebagai berikut : 

1)  Metode Studi Kasus 

Deskripsi tertulis  suatu  situasi pengambilan  keputusan  nyata 

disediakan. Aspek-aspek organisasi terpilih diuraikan pada lembar 

kasus. Karyawan yang terlibat dalam latihan ini diminta untuk  

mengidentifikasi masalah-masalah, menganalisa situasi dan 

merumuskan penyelesaian-penyelesaian alternatif. Dengan metode 

kasus, karyawan dapat mengembangkan ketrampilan pengambilan 

keputusan. 

2)  Latihan Laboratorium (Laboratory Training) 

Teknik ini adalah suatu bentuk latihan kelompok yang terutama 

digunakan untuk mengembangkan ketrampilan-ketrampilan antar 

pribadi. Salah satu bentuk pelatihan laboratorium yang terkenal  

adalah sensitivitas, dimana  peserta  belajar  menjadi lebih sensitif 

(peka) terhadap orang lain dilingkungan. Latihan ini juga berguna 

untuk mengembangkan berbagai perilaku bagi tanggung jawab 
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pekerjaan di waktu yang akan datang. 

3)  Program-program Pengembangan Eksekutif 

Program-program ini biasanya diselenggarakan di Universitas atau 

lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Organisasi bisa mengirimkan 

para karyawannya untuk mengikuti paket-paket khusus yang 

ditawarkan atau bekerjasama dengan suatu lembaga pendidikan untuk 

menyelenggarakan secara khusus suatu   bentuk   penataran, 

pendidikan atau latihan sesuai kebutuhan organisasi. 

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa metode 

pembelajaran dalam pelatihan ketepatan dan keberagaman penggunaan metode 

akan membawa kepada efektivitas pelaksanaan pelatihan itu sendiri. 

 

5.  Materi Pelatihan 

Pemilihan materi (isi program pelatihan) yang tepat merupakan unsur 

yang penting dalam pencapaian tujuan kegiatan pelatihan yang efektif dan 

efisien. Tentunya pemilihan materi ini harus mempertimbangkan banyak hal, 

seperti peserta, tujuan yang hendak dicapai dan pekerjaan yang akan 

dihadapi. 

Menurut Handoko (2001:109), menyatakan bahwa “isi program   

ditentukan oleh identifikasi kebutuhan-kebutuhan dan sasaran-sasaran  

latihan. Program mungkin berupaya untuk mengajarkan berbagai ketrampilan 
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tertentu, menyampaikan pengetahuan yang dibutuhkan atau mengubah sikap. 

Program hendaknya memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi dan 

peserta”. 

Berdasarkan pendapat di atas lebih jelas bahwa pentingnya penentuan 

materi pelatihan yang harus memperhatikan kesesuaian pekerjaan, ketentuan 

dan alokasi waktu pelatihan sehingga tujuan pelatihan itu sendiri dapat 

tercapai. 

6.   Instruktur Pelatihan 

Instruktur yaitu seseorang atau tim yang memberikan pelatihan kepada 

para karyawan. Instruktur memberikan peranan penting terhadap kemajuan 

kemampuan para karyawan yang akan dikembangkan. 

Agar instruktur dapat memberikan materi sesuai dengan apa yang  

dibutuhkan oleh karyawan maka menurut Malayu (2005:74-75)  instruktur  

dalam artian sama dengan pelatih, hendaknya memiliki syarat-syarat sebagai 

berikut : 

a.   Teaching Skills 

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk mendidik atau 

mengajarkan, membimbing, memberikan petunjuk, dan mentransfer 

pengetahuannya kepada peserta pengembangan pelatihan. Ia harus dapat 

memberikan semangat, membina, dan mengembangkan agar peserta 

mampu untuk bekerja mandiri serta dapat menumbuhkan kepercayaan 
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pada dirinya. 

b.   Communication Skills 

Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan berkomunikasi, baik lisan 

maupun tulisan secara efektif. Jadi suaranya jelas, tulisannya baik, kata-

katanya mudah dipahami peserta pengembangan pelatihan. 

c.   Personality Authority 

Seorang pelatih harus memiliki kewibawaan terhadap peserta 

pengembangan ia harus berperilaku baik, sifat dan kepribadiannya 

disenangi, kemampuan dan kecakapan diakui. 

d.   Social Skills 

Seorang pelatih harus mempunyai kemahiran dalam bidang sosial agar 

terjamin kepercayaan dan kesetiaan dari para peserta pengembangan  

pelatihan.   Ia   harus   suka menolong,  objektif,  dan  senang  jika  anak  

didiknya  maju  serta dapat menghargai pendapat orang lain. 

e.   Technical Competent 

Seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoritis, dan 

tangkas dalam mengambil suatu keputusan. 

f.   Stabilitas Emosi 

Seorang pelatih tidak boleh berprasangka jelek terhadap anak didiknya, 

tidak boleh cepat marah, mempunyai sifat kebapakan, keterbukaan, tidak 

pendendam, serta memberikan nilai yang objektif. 

Dari pendapat yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
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salah satu komponen yang harus diperhatikan adalah Instruktur pelatihan, 

sebab merekalah yang mengajarkan materi dalam proses pembelajaran. 

Instruktur yang baik mampu menjadikan pelaksanaan pelatihan tersebut 

berjalan efektif. Mengingat hal tersebut, maka perlu diadakan penyeleksian 

instruktur dengan cermat dan teliti demi keberhasilan kegiatan ini. 

7. Pengertian Produktivitas Kerja 

Pentingnya arti produktivitas kerja dalam meningkatkan kesejahteraan 

nasional telah disadari secara universal. Begitu pula dengan lingkup 

perusahaan, produktivitas kerja ini memegang peranan penting, karena maju 

mundurnya perusahaan sangat ditentukan produktivitas kerjanya. Mengenai 

produktivitas kerja ini, Sinungan (2000:16) membagi pengertian produktivitas 

kerja menjadi tiga, yaitu:  

a. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas kerja tidak lain ialah 

rasio daripada yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan 

produksi yang digunakan (input) 

b. Produktivitas kerja pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari pada 

hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari pada hari ini. 

c. Produktivitas kerja merupakan interaksi terpadu secara serasi tiga faktor 

esensial, yakni: investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi 

serta riset, manajemen, dan tenaga kerja. 
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Menurut Atmosoeprapto (2001:1) menyatakan bahwa: Secara umum 

produktivitas kerja merupakan perbandingan antara keluaran (output) yang 

dicapai dengan masukan (input) yang diberikan. Produktivitas kerja juga 

merupakan hasil dari efisiensi pengelolahan masukan dan efektivitas 

pencapaian sasaran. Efektivitas dan efisiensi yang tinggi akan menghasilkan 

produktivitas kerja yang tinggi 

Menurut Umar (2001:9) produktivitas kerja mengandung arti sebagai 

perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan 

sumberdaya yang digunakan (input), produktivitas kerja mengarah pada 

kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang 

berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. 

Sedangkan Menurut Winardi (1997 : 378) : “Sejumlah hasil yang dicapai 

oleh seorang pekerja atau unit faktor produksi lain dalam jangka waktu 

tertentu”.  

Dari pendapat yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

produktivitas kerja itu tidak hanya dapat dipakai oleh tenaga manusia tetapi 

dapat diukur dan dicapai oleh faktor produk lain seperti mesin yang 

digunakan untuk berproduksi oleh perusahaan tersebut. 

Pengukuran produktivitas kerja menurut sistem pemasukan fisik 

perorangan/ per orang atau per jam kerja orang yang diterima secara luas, 

namun dari sudut pandangan atau pengawasan harian, pengukuran-

pengukuran tersebut pada umumnya tidak memuaskan, dikarenakan adanya 
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variasi dalam jumlah yang diperlukan untuk memproduksi suatu unit produk 

yang berbeda. Oleh karena itu digunakan metode pengukuran waktu tenaga 

kerja. Pengeluaran diubah ke adalam unit-unit pekerja yang bisanya diartikan 

sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam satu jam oleh seorang 

pekerja yang terpercaya yang bekerja menurut standar.  

Menurut Sinungan (2000:24) pengukuran produktivitas kerja kerja dapat 

diketahui atau diukur dari kualitas produk yang dihasilkan, kuantitas atau 

jumlah produk yang dihasilkan dan ketepatan waktu penyelesaian suatu 

pekerjaan. Adapun masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kualitas 

Kualitas produk merupakan mutu dari produk yang dihasilkan oleh karyawan, 

dari kualitas produk maka dapat diketahui apakah hasil produk yang 

dihasilkan karyawan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

b. Kuantitas 

Kuantitas yang dimaksud adalah jumlah produk yang dihasilkan setiap 

periode tertentu. Jumlah ini dapat digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui tercapai tidaknya target produksi yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. 

c. Ketepatan waktu 
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Dalam melaksanakan tugasnya karyawan diberi target waktu tertentu oleh 

perusahaan, jadi karyawan harus dapat bekerja tepat waktu sesuai dengan 

ketepatan dari perusahaan. 

8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan 

Beberapa faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja karyawan dalam 

suatu perusahaan, baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri 

maupun faktor-faktor lain. Seperti yang dikemukakan oleh Winaya 

(1996:122)  membagi faktor-faktor tersebut menjadi: 

1) Pendidikan dan Pelatihan 

Tenaga kerja yang berpendidikan lebih mudah mengerti tentang hal-hal yang 

diperintahkan untuk mengerjakannya. Cepat tanggap, cepat menerima 

pendapat dan pandangan orang lain atau pimpinan. Sedangkan pelatihan akan 

menjadikan tenaga kerja itu makin terampil , makin cepat cepat mengerjakan 

sesuatu itu, akibat dari sudah sangat terlatih, jadi ia bekerja sangat profesional. 

2) Kedisiplinan 

Tenaga kerja yang bersikap mental disiplin itu, karena ia selalu taat kepada 

segala aturan tertulis maupun lisan yang ada, sangat mudah ditertibkan dan 

bekerja dengan sungguh-sungguh atau serius. Sikap kedisiplinan dari 

seseorang atau sekelompok orang yang senantiasa untuk mengikuti/mematuhi 

segala aturan atau keputusan yang telah ditetapkan. Disiplin dalam hubungan 

kerja sangat erat kaitannya dengan motivasi kerja. Disiplin dapat 
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dikembangkan melalui suatu latihan antara lain dengan bekerja antara lain 

dengan menghargai waktu, tenaga dan biaya. 

3) Sikap mental dan etos kerja 

Karena tenaga kerja itu bersikap mental dan beretika kerja, pada umumnya 

mempunyai rasa tanggung jawab dan bekerja keras dan sungguh-sungguh 

pada setiap tugas yang diberikan atau dibebankan kepadanya. 

4) Motivasi 

Tenaga kerja perlu dirangsang dan didorong untuk dapat lebih bergairah dan 

antusias dalam melaksanakan pekerjaan itu. 

5) Lingkungan dan keselamatan kerja 

Lingkungan dan keselamatan kerja cukup berperan agar tenaga kerja dapat 

bekerja dengan tenang dan aman tanpa sesuatu gangguan yang dirasakan 

dalam bekerjanya. 

6) Hubungan Industrial Pancasila  

Hubungan kerja yang sangat manusiawi dalam perlakuan bagi tenaga kerja 

akan dapat lebih menjamin ketenangan kerja karyawan. 

7) Teknologi 

Makin profesional dan terampilnya tenaga kerja dapat mempercepat proses 

kerja tenaga kerja tersebut. 

8) Sarana produksi 

Sarana produksi sangat penting untuk bekerja tenaga kerja lebih sempurna. 

9) Manajemen  
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Baik buruknya manajemen dalam suatu organisasi sangat menentukan pula 

betah tidaknya atau tenang tidaknya karyawan itu bekerja. Kepemimpinan 

yang kurang terpuji dari seorang pimpinan organisasi, dapat merosotkan 

semangat kerja karyawan. 

10) Kesempatan bagi karyawan 

Diberikan suatu kesempatan bagi karyawan dalam rangka pengembangan 

karyawan tersebut. Apabila hal ini tidak didapat, jelas dirasakan kurang adil 

dan dapat mengurangi kegairahan kerja. 

Dari uraian di atas faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas kerja 

karyawan adalah suatu faktor yang dapat meningkatkan produktifitas sesuai 

dengan yang ditargetkan karena sudah dibekali dengan kemampuan yang 

memadai. 

C. Hubungan antara pelatihan dan produktivitas 

 Kecakapan yang lebih besar mengakibatkan suatu penambahan baik 

dalam jumlah maupun mutu hasil. Latihan yang direncanakan dengan baik 

juga mengakibatkan pengurangan dalam jumlah waktu belajar dan berakibat 

tambahan dalam produktivitas. 

 Sedangkan menurut Sedarmayanti (2001:61) mengatakan, “masalah 

peningkatan produktivitas merupakan tujuan dan perhatian utama dari setiap 

organisasi baik organisasi social maupun lembaga pendidikan. Salah satu 

usaha yang konkrit dan terarah serta terpadu yang dilaksanakan secara 

konsisten dan berkesinambungan untuk mendorong peningkatan produktivitas 
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kerja adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan agar mampu mengemban 

tugas/pekerjaan dengan sebaik-baiknya.” 

 Dijelaskan oleh Mangkunegara (2000:45) salah satu dari pelatihan dan 

pengembangan adalah meningkatkan produktivitas kerja yang harus didukung 

secara organisasi dan tujuan seperti produksi, meningkatkan kualitas dan 

hubungan pribadi lebih efektif. Pendekatan dalam mengukur efektifitas 

biasanya dilakukan dengan jalan pengukuran sebelum dan sesudah diadakan 

pelatihan, kemudian dibuat perbandingan untuk mengetahui perilaku didalam 

organisasi itu sudah baik atau belum. 

D. Karangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini dapat disusun 

kerangka pikir penelitian sebagai berikut : 

Gambar 1 

 Pelatihan dan Produktivitas Kerja Karyawan  
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 Kuantitas 

 Waktu 
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 Metode pelatihan 

 Materi pelatihan 

 Instruktur pelatihan 

 Manfaat pelatihan 
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Menurut Handoko (2001:110-114)Pelatihan terdiri atas 

a. Metode Pelatihan 

Pelaksanaan pelatihan harus didasarkan pada metode-metode yang telah 

ditetapkan dalam program pelatihan pada perusahaan. Program pelatihan di 

tetapkan oleh penanggug jawab yang menangani di bagian pelatihan, yaitu 

manajer personalia. Dalam program pelatihan telah ditetapkan sasaran, 

proses, waktu, dan metode pelaksanaannya. Supaya lebih baik program ini 

hendaknya disusun oleh manajer personalia dan atau suatu kelompok serta 

mendapat saran, ide, maupun kritik yang bersifat konstruktif. Metode-

metode pelatihan harus didasarkan kepada sasaran yang ingin dicapai. 

b.  Materi Pelatihan 

Pemilihan materi (isi program pelatihan) yang tepat merupakan unsur 

yang penting dalam pencapaian tujuan kegiatan pelatihan yang efektif dan 

efisien. Tentunya pemilihan materi ini harus mempertimbangkan banyak hal, 

seperti peserta, tujuan yang hendak dicapai dan pekerjaan yang akan 

dihadapi. 

c.   Instruktur Pelatihan 

Instruktur yaitu seseorang atau tim yang memberikan pelatihan kepada 

para karyawan. Instruktur memberikan peranan penting terhadap kemajuan 

kemampuan para karyawan yang akan dikembangkan. 
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Menurut Sinungan (2000:24) pengukuran produktivitas kerja kerja dapat 

diketahui atau diukur dari kualitas produk yang dihasilkan, kuantitas atau 

jumlah produk yang dihasilkan dan ketepatan waktu penyelesaian suatu 

pekerjaan. Adapun masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

d. Kualitas 

Kualitas produk merupakan mutu dari produk yang dihasilkan oleh karyawan, 

dari kualitas produk maka dapat diketahui apakah hasil produk yang 

dihasilkan karyawan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

e. Kuantitas 

Kuantitas yang dimaksud adalah jumlah produk yang dihasilkan setiap 

periode tertentu. Jumlah ini dapat digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui tercapai tidaknya target produksi yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. 

f. Ketepatan waktu 

Dalam melaksanakan tugasnya karyawan diberi target waktu tertentu oleh 

perusahaan, jadi karyawan harus dapat bekerja tepat waktu sesuai dengan 

ketepatan dari perusahaan 

Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah pelatihan 

yang meliputi metode pelatihan, materi pelatihan, instruktur pelatihan  dan 

manfaat pelatihan  sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah 
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produktivitas kerja karyawan CV. Duta Media Purnama Bojonegoro (Y). 

Kerangka pikir yang dibuat adalah untuk menceritakan secara singkat bahwa 

pelatihan yang diamati menurut Mangkunegara (2006:51). Metode pelatihan, 

materi pelatihan, instruktur pelatihan, manfaat pelatihan mempunyai pengaruh 

terhadap produktivitas kerja. Kualitas kerja karyawan, kuantitas dan waktu 

penyelesaian pekerjaan. Rendahnya produktivitas kerja menunjukkan 

kurangnya pengetahuan dan keterampilan maka karyawan tidak dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik, hal ini dapat menyebabkan 

produktivitas kerja karyawan menjadi rendah. 

E.  Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah yang masih 

harus diteliti kebenarannya. Dari hipotesis yang telah dikemukakan 

sebelumnya dapat ditarik hipotesis yaitu diduga pelaksanaan pelatihan 

berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada 

CV. Duta Media Purnama Bojonegoro 


