
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Salah satu aset yang harus dimiliki oleh perusahaan adalah sumber daya 

manusia yang menjadi prioritas utama dalam perhatian manajemen, karena 

sumber daya manusia sebagai penggerak utama jalannya suatu perusahaan. 

Orang-orang (manusia) merupakan elemen yang selalu membuat perencanaan, 

mendesain, inovatif serta mengambil keputusan manajemen. Sumber daya 

manusia membuat sumber daya organisasi dapat bekerja. Perusahaan tidak akan 

dapat mengoptimalkan keuntungan dan produktivitas tampa adanya karyawan 

yang kompeten, punya keahlian dan berdedikasi terhadap keinginan perusahaan. 

Hal ini disebabkan oleh dua alasan, pertama sumber daya manusia dipengaruhi 

oleh efesiensi dan efektifitas organisasi, kedua sumber daya manusia juga 

merupakan pengeluaran pokok perusahaan dalam menjalankan bisnis (Simamora, 

2001:2). 

 Masalah sumberdaya manusia dapat kita lihat dari dua aspek, yaitu 

kualitas dan kuantitas, kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia yang 

kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek 

kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri, karena sumber daya manusia tanpa 

disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban suatu organisasi atau 

perusahaan. Kualitas disini menyangkut mutu dan kemampuan sumber daya 

manusia, baik kemampuan fisik maupun non fisik (kecerdasan dan mental), jadi 
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dengan demikian peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat 

utama dalam mengembangkan suatu organisasi atau perusahaaan. 

 Situasi diatas tersebut menuntut para manajer untuk membina karyawan 

agar bekerja lebih maksimal dan mampu menguasai pekerjaan atau tugas-

tugasnya dengan baik. Agar karyawan dapat bekerja dengan baik dan mengerti 

benar dengan pekerjaan yang dilakukan serta merasa mempunyai tanggung jawab 

dalam mengerjakannya, maka diperlukan keahlian maupun kesempatan 

pengembangan bagi karyawan yaitu melalui progam pelatihan. 

 Pelatihan adalah tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kecakapan seorang pegawai untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu (Filippo 

dalam Moekijat, 1991:4). Usaha melaksanakan pelatihan adalah merupakan usaha 

yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pribadi seseorang termasuk 

kepribadian, pengetahuan dan intelektual. Sehingga dengan diadakannya pelatihan 

diharapkan karyawan sebagai sumber penggerak dalam menjalankan operasi 

perusahaan dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik. Meskipun pelaksanaan 

pelatihan memakan waktu dan mahal, tetapi akan mengurangi perputaran tenaga 

kerja dan membuat karyawan menjadi lebih produktif (Handoko, 1994:103). 

 Produktivitas ialah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran 

serta tenaga kerja per satuan waktu, sedangkan peran serta tenaga kerja disini 

ialah penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif (Kusriyanto, 1993:2). 

Produktivitas kerja menjadi bagian penting karena berpengaruh langsung terhadap 

kelangsungan suatu perusahaan. 



 Salah satu usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan adalah 

dengan memberikan pelatihan kerja pada para karyawan. Pelatihan sering sangat 

didukung oleh para pemimpin perusahaan karena dapat meningkatkan profit 

perusahaan. Manajer yang baik menyadari bahwa pelatihan adalah suatu proses 

yang berjalan terus-menerus dan tidak hanya proses sesaat. Masalah-masalah 

baru, peralatan-peralatan baru, pengetahuan dan jabatan baru selalu timbul dalam 

suatu organisasi yang dinamis dan merupakan kebutuhan dalam pemberian 

perintah-perintah kepada para pekerja dan mengharuskan pihak manajemen untuk 

terus memperhatikan dan menyusun progam-progam pelatihan secara terus 

menerus. 

Perkembangan furniture di Indonesia sendiri untuk saat ini sudah semakin 

berkembang. Tidak hanya pangsa pasar Perumahan atau Perhotelan saja yang 

menggunakan furniture mebel berbahan rotan, melainkan untuk saat ini semakin 

banyak kita lihat Perkantoran dan Cafe-cafe yang meng gunakan konsep back to 

nature, banyak sekali sekarang Cafe-cafe yang menggunakan furniture baik meja 

ataupun kursi yang berbahan rotan. Dengan demikian permintaan untuk produk 

funiture berbahan rotan sendiri semakin meningkat, hal ini diikuti dengan semakin 

banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang furniture. 

Salah satu perusahaan furniture di Indonesia yaitu PT. Berdikari Meubel 

Nusantara, perusahaan tersebut yaitu di Jawa Timur yaitu tepatnya di Pandaan-

Pasuruan. Selama ini perusahaan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan 

pasar yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun demikian 

selama ini perusahaan belum mampu memenuhi permintaan yang mengalami 



peningkatan tersebut. Adapun untuk mengetahui perbandingan jumlah permintaan 

dengan realisasi produksi yang dihasilkan PT. Berdikari Meubel Nusantara selama 

lima tahun terakhir dapat disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Perbandingan Permintaan dan Realisasi Produksi 

Pada PT. Berdikari Meubel Nusantara 

(Dalam Unit) 

 

Tahun Permintaan Realisasi Produksi Deviasi 

2007 9.102 9.002 100 

2008 10.110 10.024 86 

2009 10.450 10.421 29 

2010 10.770 10.680 90 

2011 11.032 10.998 34 

Sumber: PT. Berdikari Meubel Nusantara 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakahir 

perusahaan belum mampu memenuhi jumlah permintaan yang terjadi, hal tersebut 

dapat menunjukkan adanya penurunan atas tingkat produktivitas yang dicapai 

oleh karyawan. Adapun upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi 

permintaan yang semakin meningkat yaitu dengan cara melakukan pelatihan 

untuk mencapai produktivitas yang diinginkan. Begitu pula dengan apa yang 

dilakukan oleh PT. Berdikari Meubel Nusantara, yaitu mengadakan pelatihan 

karyawan, yang mana perusahaan tidak akan dapat mengoptimalkan keuntungan 

dan produktivitas tampa adanya karyawan yang kompeten, punya keahlian dan 

berdedikasi terhadap keinginan perperusahaan.  



Bentuk-bentuk pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 

2011, para karyawan diberikan pelatihan mengenai penggunaan mesin baru yaitu 

mesin penghalus yang dilakukan selama 2 hari yang diberikan oleh teknisi mesin 

pada tanggal 21 Maret 2011. Kegiatan pelatihan tersebut diberikan karyawan 

khususnya bagian produksi. Selanjutnya pelatihan dilakukan pada tanggal 11 Mei 

2011 yaitu mengenai pembuatan model baru produk atau meubel yang akan 

dikenalkan kepada masyarakat dan kegiatan pelatihan dilakukan selama 3 hari 

yang diikuti oleh semua bagian produksi. 

Pelatihan-pelatihan yang telah diadakan perusahaan dilaksanakan baik 

untuk karyawan baru maupun yang sudah lama, karyawan baru terutama diberi 

pelatihan untuk mengenal peralatan yang akan difungsikan untuk membantu tugas 

yang akan diberikan. Kegiatan pelatihan juga diberikan kepada para karyawan 

yang telah lama bekerja diperusahaan, hal tersebut dilakukan apabila terdapat 

peralatan yang masih baru dan perlu adanya penyesuaian atau untuk mengenal 

peralatan baru tersebut. Tujuan akhir yang diharapkan pihak perusahaan dengan 

mengadakan pelatihan tersebut yaitu diharapkan adanya peningkatan atas 

produktivitas masing-masing karyawan dan secara langsung berdampak atas 

terjadinya peningkatan produktivitas perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengulas 

permasalahan pelatihan tenaga kerja, dan sesuai dengan gambaran permasalahan 

yang telah diungkapkan dapat diketahui bahwa produktivitas kerja karyawan 

dapat dipengaruhi oleh pelatihan yang diterapkan oleh perusahaan. Untuk itu 

peneliti mengangkat penelitian tentang pelatihan yang berjudul ”Pengaruh 



Pelatihan Terhadap Produktivitas kerja karyawan Pada PT. Berdikari 

Meubel Nusantara”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan karyawan pada PT. Berdikari Meubel 

Nusantara? 

2. Bagaimana produktivitas kerja karyawan pada  PT. Berdikari Meubel 

Nusantara? 

3. Apakah pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat produktivitas 

kerja karyawan pada PT. Berdikari Meubel Nusantara? 

C. Batasan Penelitian 

Batasan masalah dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas 

masalah agar lebih fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. 

Agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka penulis menggunakan obyek 

penelitian adalah karyawan pada PT. Berdikari Meubel Nusantara yang mengikuti 

pelatihan tahun 2011 khususya pada bagian produksi. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan pada PT. Berdikari Meubel 

Nusantara. 



2. Untuk mengetahui produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. 

Berdikari Meubel Nusantara. 

3. Untuk mengetahui pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Berdikari Meubel Nusantara. 

2. Kegunaan Penelitihan  

a. Penelitihan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi 

pimpinan perusahaan dalam hal pelatihan dan meningkatkan produktivitas 

kerja karyawan. 

b. Bagi peneliti selajutnya, hasil penelitihan ini diharapkan bisa digunakan 

sebagai pengetahuan, pertimbangan dan sebagai acuan untuk melakukan 

penelitihan selanjutnya dan menambah wawasan khususnya yang menaruh 

minat dalam bidang pelatihan dan produktivitas kerja. 


