
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Penelitihan Terdahulu 

Landasan penelitihan terdahulu yang menjadi acuan penulis yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Wibisono (2007) dengan judul ”Pengaruh Pelatihan Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Cater PT. Citracontrac Mojokerto”. Tujuan 

dari penelitihan ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pelatihan terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian Cater. Variabel bebasnya adalah pelatihan dan 

variabel terikatnya adalah produktivitas kerja. Hasilnya bahwa pelatihan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitihan 

tersebut menggunakan alat analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan uji 

F dan t.  

Hasil penelitian Roni (2007) dengan judul penelitian: Pengaruh pelatihan 

terhadap kinerja  karyawan pada perusahaan Industri Kulit “Surya” Magetan. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi pada Perusahaan Industri Kulit “Surya” Magetan. Berdasarkan hasil 

analisis regresi linier sederhana yaitu dengan menggunakan uji F maka dapat 

diketahui bahwa pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi pada Perusahaan Industri Kulit “Surya” Magetan. 

Perbandingan penelitian terdahulu dengan sekarang dapat disajikan pada tabel 2.1 

 



 

Tabel 2.1 

Perbandingan  Penelitihan Terdahulu dan Sekarang 

Nama Judul Variabel Teknik Hasil 
Wibisono (2007) Pengaruh Pelatihan 

Terhadap Produktivitas 
Kerja Karyawan Bagian 

Cater PT. Citracontrac 

Mojokerto 

 Variabel Bebas: 

pelatihan 
 variabel Terikat: 

produktivitas 

Analisis 

regresi 
sederhana 

Pelatihan 

berpengaruh 
signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan 

Roni (2007)  

 

Pengaruh pelatihan 

terhadap kinerja  

karyawan pada 

perusahaan Industri 

Kulit “Surya” Magetan 

 Variabel Bebas: 

pelatihan 

 variabel Terikat: 

kinerja 

Analisis 

regresi 

sederhana 

Pelatihan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

Moch. Fauzi Pengaruh Pelatihan 

Terhadap Produktivitas 
kerja karyawan Pada 

PT. Berdikari Meubel 

Nusantara 

 Variabel Bebas: 

pelatihan 
 Variabel Terikat: 

produktivitas 

Analisis 

regresi 
sederhana 

- 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu obyek atau lokasi 

penelitian dan indikator dari variabel pelatihan dan produktivitas yang digunakan. 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dari 

penelitian yang akan dilakukan dan penelitian ini merupakan pengembangan dari 

hasil penelitian terdahulu dengan topik penelitian yang sama namun demikian 

menggunakan obyek variabel yang berbeda. 

2. Pengertian  Pelatihan 

Pelatihan kerja merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau 

organisasi untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki 

produktivitas tinggi. Pelatihan karyawan diselenggarakan untuk mencapai 

penguasaan skill, pengetahuandan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi agar 
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maksimal. Istilah pelatihan ditujukan kepada karyawan pelaksana dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis. 

Menurut Mangkunegara (2006:50) menyatakan bahwa pelatihan dan 

pengembangan merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha 

berencana yang diselengarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan dan 

sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. 

Sedangkan menurut Simamora (2001:345) menyatakan bahwa pelatihan 

adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian 

pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seseorang. 

Menurut Alwi (2001:216) yaitu pelatihan lebih terarah pada peningkata 

kemampuan dan keahlian SDM organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi 

yang menjadi tanggungjawab individu yang bersangkutan saat ini (current job 

oriented) 

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan utama pelatihan dan pendidikan 

adalah agar masing-masing pengikut pelatihan dapat melakukan pekerjaannya kelak 

lebih efisien, dan masing-masing pelatihan untuk menambah pengetahuan para 

pengikutnya untuk lebih mudah dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Dengan 

terciptanya keadaan tersebut maka secara langsung akan berpengaruh terhadap 

keadaan perusahaan pada masa-masa yang akan datang 

3. Tujuan Kegiatan Pelatihan 



Menurut Hamalik (2001:14) perumusan tujuan pendidikan dan pelatihan 

dilihat dari beberapa segi sebagai berikut: 

 

 

 

1.   Pengembangan kualitas sumber daya manusia. 

Bersifat fisik dan non fisik. Dalam hal ini tujuan pelatihan bersumber dari 

kualitas sumber daya manusia seperti yang diharapkan antara lain terdiri dari 

aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Peningkatan semangat kerja 

b. Pembinaan budi pekerti 

c. Peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Meningkatkan taraf hidup 

e. Meningkatkan kecerdasan 

f. Meningkatkan ketrampilan 

g. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan 

h. Menciptakan lapangan pekerjaan 

i. Memeratakan pembangunan dan pendapatan. 

2.   Tujuan Pendidikan 

Tujuan pelatihan juga dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, 

yang juga terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia 



yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 

luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, 

berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab dan produktif serta 

sehat jasmani dan rohani. 

 

 

3.   Kelembagaan pendidikan dan pelatihan 

Setiap lembaga pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan sendiri-sendiri 

sesuai dengan fungsi dan tugas pokok lembaga tersebut dalam diklat. 

Lembaga tersebut bertujuan mempersiapkan tenaga yang berkualitas yang 

mampu mendukung pelaksanaan program departemen atau non departemen 

yang bersangkutan. 

4.   Jenis pekerjaan dan jenis latihan 

Berdasarkan jenis pekerjaan dapat ditentukan jenis latihan, dan masing-

masing memiliki tujuan tertentu. Setiap organisasi terdapat berbagai jenis 

pekerjaan, seperti: Pemimpin/ pengelola, pengawas, pelaksana, penyuluh, da 

sebagainya. 

3. Jenis-Jenis Pelatihan 

Jenis-jenis pelatihan menurut Simamora (2001:349) yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pelatihan keahlian-keahlian (skill traning) 



Merupakan pelatihan yang sring dijumpai di dalam organisasi. Pelatihan ini 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. 

b. Pelatihan ulang (retraining) 

Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-

keahlian yang mereka butuhkan untuk mengejar tuntutan yang berubah dari 

pekerjaan mereka. Misalnya mengikuti tuntutan teknologi.  

 

 

c. Pelatihan fungsionalsilang (cross functional training) 

Pelatihan ini melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan operasi-operasi 

dalam bidang-bidang lainya selain dari pekerjaan yang ditugaskan. 

d. Pelatihan tim 

Tim adalah sekelompok individu yang bekerja bersama dengan tujuan 

bersama. Pelatihan diadakan untuk menguatkan kinerja tim. 

e. Pelatihan kreaktifitas (creatifity training) 

Pelatihan yang didasarkan pada asumsi bahwa kreatifitas dapat dipelajari. 

Pelatihan untuk mengajarkan kreatifitas, yang semuanya berusaha membantu 

orang-orang memecahkan masalah dengan kiat-kiat baru. 

4. Tujuan Pelatihan 

Tujuan pelatihan menurut Mangkunegara, (2006:52) 

a. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi 



b. Meningkatkan produktivitas kerja 

c. Meningkatkan kualitas kerja 

d. Meningkatkan ketepatan perencanaan sumberdaya manusia 

e. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja 

f. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal 

g. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja 

h. Menghindari keusangan  (obsolescence) 

i. Meningkatkan perkembangan pribadi pegawai. 

 

5. Tahap-Tahapan Penyusunan Pelatihan 

Tahapan-tahapan penyusunan pelatihan menurut Mangkunegara, 

(2006:52): 

a. Mengidentifikasi kebutuhan dan sasaran pelatihan 

b. Menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan 

c. Menetapkan criteria keberhasilan dengan alat ukur 

d. Menetapkan metode pelatihan 

e. Mengadakan percobaan (tri out) dan revisi 

f. Mengimplementasikan dan mengevaluasi 

6. Komponen-Komponen Pelatihan 

Komponen yang harus diperhatikan dalam pelatihan menurut 

Mangkunegara, (2006:51) adalah: 



a. Tujuan dan sasaran penelitian harus jelas dan dapat diukur 

b. Para pelatih (triner) harus propesional dan ahli dalam bidangnya  

c. Materi pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai  

d. Peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

7. Metode Pelatihan 

Menurut Mangkunegara, (2006:62) metode pelatihan ada beberapa macam 

yaitu:  

a. On the job training, pegawai mempelajari pekerjaannya dengan pekerja lain 

yang sedang bekerja, dan kemudian mengobservasi pelakunya. Pegawai 

senior memberikan contoh cara mengerjakan pekerjaan dan pegawai baru 

memperhatikan. 

b. Vestibule atau balai, yaitu suatu ruangan isolasi atau terpisah yang 

digunakan untuk tempat pelatihan bagi pegawai baru yang akan menduduki 

suatu pekerjaan 

c. Metode demonstrasi dan contoh, suatu demonstrasi yang menunjukkan dan 

merencanakan bagaimana suatu pekerjaan itu dikerjakan. Metode ini 

melibatkan penguraian dan memperagakan sesuatu sebagai contoh. 

d. Simulasi, merupakan suatu situasi atau peristiwa yang menciptakan bentuk 

realitas atau menyerupai realitas. Metode ini merupakan metode pelatihan 

yang sangat mahal tetapi sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pelatihan 



e. Metode ruang kelas, metode training yang dilakukan didalam kelas 

walaupun dapat dilakukan di area pekerjaan. Metode ruang kelas seperti 

kuliah, konfrensi, study kasus, bermain peran, dan pengajaran terprogram. 

Metode pelatihan menurut Trry dalam Moekijat, (1991:37): 

a. On the job trining adalah praktis dan menggunakan situasi pekerjaan sebagai 

tempat untuk memberi pelatihan 

b. Vastibule training adalah suatu latihan kerja yang dilakukan dalam suatu 

kamar khusus atau ruangan latihan kerja khusus yang terpisah dari tempat 

kerja biasa 

c. Apperientice training adalah gabungan antara kuliah dalam kelas, kerja 

lapangan, dan pengalaman kerja 

d. Under study training disini peserta pelatihan kerja langsug diajarkan cara 

menjadi pegawai yang cakap dan mempelajari suatu jenis pekerjaan dengan 

memberi pelayanan sebagai seorang asisten pembantu 

e. Pole playing yaitu cara yang efektif untuk memperoleh kecakapan dalam 

wawancara dan situasi hubungan antara manusia. Dalam hal ini peserta 

pelatihan belajar dengan memainkan salah satu peristiwa apakah dapat 

menyesuaikan dengan baik atau tidak 

f. Conference training, ini menitik beratkan pada pembicaraan masalah secara 

kelompok. 

8.  Kebutuhan Kegiatan Pelatihan  



Menurut Mangkunegara (2006:53) mengemukakan ada tiga analisis 

kebutuhan dan pelatihan dan pengembangan, yaitu: 

a. Analisis Organisasi 

Menganalisis tujuan organisasi, sumber daya yang ada dan lingkungan 

organisasi yang sesuai realita, Weylex dan Latham (1981) Mengemukakan 

bahwa dalam menganalisis organisasi perlu memperhatikan pertanyaan 

“where is training and development needed and where is it likely to be 

succesful within an organization ?” Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

mengadakan survei mengenai sikap pegawai terhadap kepuasan kerja, 

persepsi pegawai, dan sikap pegawai dalam administrasi. Di smping itupula, 

dapat menggunakan turnover, absensi, kartu pelatihan, daftar kemajuan 

pegawai, dan data perencanaan pegawai. 

b.  Analisis Job dan Tugas 

Analisis job dan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan program job-

training. Sebagaimana program training dimaksudkan untuk membantu 

pegawai meningkatkan pengetahuan, skiil, dan sikap terhadap suatu 

pekerjaan. 

Analisis Pegawai Analisis pegawai difokuskan pada identifikasi khusus 

kebutuhan training bagi pegawai yang bekerja pada jobnya. Kebutuhan training 

pegawai dapat dianalisis secara individu maupun kelompok. 

1)   Kebutuhan Individu dari Pelatihan 



Analisis kebutuhan individu dari pelatihan dapat dilakukan dengan cara 

observasi oleh supervisor, evaluasi keterampilan, kartu kontrol kualitas, dan 

tes keterampilan pegawai. 

2)   Kebutuhan Kelompok dari Pelatihan 

 Kebutuhan kelompok dari pelatihan dapat diprediksi dengan pertimbangan 

informal dan observasi oleh supervisor maupun manajer. 

9.  Strategi Pembinaan Pelatihan Kerja 

Strategi pembinaan pelatihan diarahkan agar pelatihan kerja mampu 

berfungsi memenuhi tuntutan pasar kerja. Hal ini perlu dilaksanakan sesuai 

dengan tuntutan dunia kerja, perkembangan teknologi dan perkembangan 

pembangunan. Strategi pelatihan kerja menggunakan pendekatan kesisteman dan 

dibina secara terpadu, berkesinambungan, berperan secara optimal dan 

menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai, terampil, disiplin dan produktif. 

Dalam strategi pembinaan pelatihan, menurut Barthos (2001:48) dikenal 

adanya trilogi latihan kerja sebagai berikut: 

1. Latihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kesempatan 

kerja. 

2. Latihan kerja harus senantiasa mutakhir sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

3. Latihan kerja merupakan kegiatan yang bersifat terpadu dalam arti proses 

kaitan dengan pendidikan, latihan dan pengembangan satu dengan yang lain. 



Trilogi latihan kerja tersebut diatas merupakan pedoman yang harus 

dilaksanakan tanpa ditawar-tawar lagi. Hal ini perlu didukung oleh aparatur 

pemerintahan yang kuat, dukungan dan peran swasta, dukungan dari penelitian-

penelitian untuk memperoleh gambaran yang tepat untuk pelatihan sehingga 

mengetahui lebih jelas metode, jenis pelatihan, pola dan struktur pelatihan, yang 

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, perkembangan teknologi dan pembangunan. 

10. Manfaat pelatihan kerja 

Progam pelatihan yang di adakan oleh suatu organisasi akan 

mempermudah para karyawan dalam melaksanakan usaha adaptasi terhadap 

pekerjaannya dan lingkungan kerja yang ada disekitarnya. Manfaat dari progam 

pelatihan menurut Simamora, (2001:349) 

a. Meningkatkan kuantitas dan kwalitas produktivitas 

b. Mengurangiwaktu belajar yang diperlukan karyawan dalam mencapai 

standart-standart kinirja yang dapat diterima 

c. Menciptakan loyalitas, sikap, dan kerja sama yang lebih menguntungkan 

d. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia 

e. Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja karyawan 

f. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi 

 Manfaat-manfaat ini akan membantu baik individu maupun organisasi. 



Program pelatihan yang efektif adalah bantuan yang penting dalam perencanaan karir 

dan sering dipandang sebagai penyembuh penyakit organisasional. Hal ini dapat 

terwujut apabila program pelatihan dilaksanakan secara benar.  

11. Prinsip Penyelenggaraan Pelatihan 

 Menurut Mangkunegara, (2006:111) ada beberapa prinsip dasar penting 

yang harus diperhatikan agar pelatihan nantinya akan betul-betul sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh semua pihak. Prinsip dasar utama yang harus diperhatikan 

adalah: 

1) Prinsip relevansi 

Secara umum relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian 

atau keselarasan dengan tuntutan kehidupan. Dengan kata lain pendidikan 

dikatakan relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut 

berguna bagi pendidikan. 

 

 

2) Prinsip efektifitas 

Efektifitas dalam satu kegiatan merupakan pencapaian sejumlah target 

yang telah direncanakan. 

3) Prinsip efisiensi 

Efisiensi suatu usaha pada dasarnya merupakan perbandingan antara hasil 

yang dicapai (output) dengan usaha yang telah dikeluarkan (input) 



4) Prinsip kesinambungan 

Adapun saling berhubungan atau terjalinnya berbagai tingkat dan jenis 

progam pelatihan. 

12.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Program Pelatihan 

Program pelatihan perlu disiapkan secara matang oleh tenaga yang 

berwenang dengan bantuan tenaga ahli dalam bidangnya. Menurut Mangkunegara 

(2000:45) ada tujuh faktor yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk 

menetapkan isi program pelatihan, ialah : 

1. Kebutuhan pelatihan; Berdasarkan penjajagan kebutuhan dapat ditentukan 

jenis dan jumlah pelatihan yang diperlukan. 

2. Cara penyelenggaraan pelatihan; Cara memberikan pelatihan diserasikan 

dengan tujuan, jenis kegiatan, materi, dan peserta pelatihan bersangkutan. 

3. Biaya pelatihan; Tetapkan besarnya biaya yang diperlukan sesuai dengan 

kebutuhan latihan dan sumber dana yang tersedia. 

4. Hambatan-hambatan; Pertimbangan hambatan/rintangan yang mungkin terjadi 

terhadap pekerjaan sebagai akibat pelatihan itu. 

5. Peserta latihan; Tetapkan jumlah tenaga yang tepat untuk mengikuti pelatihan, 

dilihat dari sudut kebutuhan organisasi, kenaikan jabatan, atau yang mungkin 

keluar/pindah. 

6. Fasilitas latihan; Pertimbangan fasilitas-fasilitas latihan yang diperlukan 

dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut. 



7. Pengawasan latihan; Pertimbangkan hal-hal yang perlu mendapat pengawasan 

(misal; biaya, nama peserta, hasil ujian), dan teknik pengawasan yang 

diperlukan. 

Menurut Irianto (2001:43) dalam pemilihan program pelatihan terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu meliputi: 

1. Siapa yang harus ikut sebagai partisipan dalam pelatihan. 

Umumnya program pelatihan dirancang untuk memberikan pembelajaran 

atas penguasaan skill tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa program 

pelatihan hanyalah memiliki satu jenis kelompok partisipan sebagai sasaran 

pembelajaran. 

2. Siapa yang memberi pengajaran dalam pelatihan. 

Penentuan siapa yang akan diberi otoritas untuk memberikan proses 

pembelajaran (training delivery) adalah sampai seberapa jauh kompetensi 

yang dimiliki oleh pelatih (trainer). 

3. Media apakah yang digunakan dalam proses pembelajaran. 

Persoalan media sebagai sarana fisik proses pembelajaran juga layak 

mendapatkan perhatian agar efektivitas pelatihan dapat diwujudkan. 

 

4. Pada tingkat (level) pembelajaran apakah pelatihan dilakukan. 



Setidaknya terdapat empat kategori level pembelajaran yang diarahkan pada 

jenis skill yang diajarkan yaitu pelatihan yaitu basic skill, basic job skill, 

interpersonal skill dan broader based conceptual skills. 

5. Prinsip-prinsip rancangan pelatihan apakah yang dibutuhkan. 

Program pelatihan dapat dikategorikan mencapai efektivitas optimal jika 

dikaitkan dengan prinsip-prinsip pembelajaran optimal. 

13. 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 

ratio  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. 

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 

Berdasarkan uraian di atas maka produktivitas tenaga kerja merupakan 

indikator yang paling dekat bagi proses ekonomi, dan merupakan tolak ukur 

utama bagi kemajuan ekonomi yang dicapai. Jadi produktivitas bukan hanya 

berati peningkatan output secara kuantitatif, melainkan juga mencakup 

peningkatan secara kualitatif serta ketepatan waktu penyelesaian. 

14. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas 

Menurut Simanjutak, (1998:39) faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Kualitas dan kemampuan fisik pekerja 

Kualitas dan kemampuan fisik karyawan dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, latihan, motivasi kerja, etos kerja, mental, dan 

pemenuhan gizi karyawan. 



b. Sarana pendukung 

Sarana pendukung untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

dapat diklompokkan menjadi dua, yaitu: 

a) Menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dan cara 

produksi, sarana, dan peralatan, produksi yang digunakan, 

tingkat keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri 

b) Menyangkut kesehjahtraan pekerja yang tercermin dalam 

system pengupahan dan jaminan social, serta jaminan 

kelangsunagan kerja. 

c. Supra sarana 

Apa yang terjadi dalam perusahaan juga dipengaruhi oleh apa yang 

terjadi diluarnya, seperti kebijaksanaan pemerintah tentang 

perpajakan, perizinan, pengawasan dan lain-lain. Hubungan antara 

pengusaha dan karyawan juga mempengaruhi kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan sehari-hari. Bagai mana pandangan pengusaha 

terhadap karyawan, sejauh mana karyawan diikutsertakan dalam 

menemukan kebijaksanaan, hak-hak karyawan dan lain-lain. 

Sedangkan menurut Kusriyanto, (1993:2) banyak sekali faktor yang 

mempengaruhi tenaga kerja, faktor-faktor yang besar pengaruhnya dapat 

disebutkan yaitu: tingkat pendidikan, ketrampilan, disiplin, sikap dan etika kerja, 

motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan sosial, lingkungan 



dan iklim kerja, hubungan industri, teknologi, sarana produksi, manajemen, 

kesempatan berprestasi, kebijakan pemerintah dibidang produksi, infestasi, 

perijinan, moneter, fiscal, harga, distribusi, dan lain-lain. 

Semua ini merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi karyawan 

dalam keseluruhan proses produksi. Kemampuan manajemen menggunakan 

sumber-sumber secara maksimal dan menciptakan sistem kerja yang optimal 

akan menentukan tinggi rendahnya produktivitas tenaga kerja karena peranan 

manajemen sangat sterategis untuk meningkatkan produktivitas. 

15. Pengukuran Produktivitas Kerja Karyawan 

Pengukuran produktivitas kerja merupakan suatu cara untuk meningkatkan 

produktivitas kerja. Hasil pengukuran pada produktivitas kerja suatu waktu 

merupakan suatu patokan bagi peningkatan seseorang akan mengetahui 

kekurangan-kekurangan yang ada, dimana kekurangan itu perlu diperbaiki. 

Peningkatan produktivitas kerja dapat dilihat dalam 3 (tiga) bentuk: 

1. Jumlah produksi meningkat dengan menggunakan sumber daya yang sama. 

2. Jumlah produksi yang sama atau meningkat dicapai dengan sumber daya yang 

sama. 

3. Jumlah produksi yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber 

daya yang relatif lebih kecil. 

Peningkatan produktivitas kerja bukanlah suatu pekerjaan yang sekali jadi 

tetapi merupakan suatu proses yang berkelanjutan sehingga merupakan siklus. 



Secara singkat siklus peningkatan produktivitas kerja tersebut terdiri dari unsur-

unsur: 

1. Pengukuran produktivitas kerja menurut Handoko (1994:211) pengukuran 

produktivitas kerja terdiri dari: 

a. Jumlah penjualan kotor 

b. Jumlah produksi 

c. Jumlah laba kotor 

2. Ukuran input yang dinyatakan dalam bentuk antara lain: 

a. Jumlah tenaga kerja 

b. Jumlah biaya tenaga kerja 

c. Jumlah waktu 

3. Evaluasi produktivitas kerja 

Setelah tingkat produktivitas kerja diketahui, kita harus mengevaluasi atau 

membandingkan dengan perencanaan yang dibuat terlebih dahulu. 

4. Peningkatan produktivitas kerja 

Menjalankan rencana yang telah disusun agar terdapat peningkatan suatu 

produktivitas kerja. 

16. Hubungan Pelatihan dengan produktivitas kerja 

Secara umum pelatihan diharapkan dapat bermanfaat untuk merubah 

dan mengarahkan tingkah laku karyawan agar sesuai dengan yang diharapkan 

perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pelatihan salah 



satunya adalah meningkatkan produktivitas kerja organisasi, meningkatkan tekat 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta memperlancar kordinasi sehingga 

organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Dari 

peningkatan produktivitas ini akan mencerminkan bahwa karyawan memiliki 

kinerja yang baik (Mangkunegara, 2003:52). Pelatihan sering dilakukan 

perusahaan karena dapat meningkatkan produktivitas kerja dan sekaligus 

meningkatkan profit perusahaan (Sihotang, 2007:158) 

Berdasarkan uraian diatas, jelas terlihat bahwa pelatihan memiliki 

keterkaitan dengan produktivitas kerja. Apabila karyawan diberikan pelatihan, 

maka karyawan dapat memperbaiki perilakunya dan meningkatkan kemamouan 

dalam bekerja sehingga produktivitas kerjanya meningkat. 

F. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan teori-teori yang telah 

dikemukakan, maka dapat disusun sebuah kerangka pikir yang menggambarkan 

hubungan antara pelatihan dengan produktivitas kerja karyawan yaitu sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.1 

Pelatihan dan Produktivitas Kerja Karyawan  

Pada  PT. Berdikari Meubel Nusantara 
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Produktivitas Kerja (Y) 

 Kualitas produk meubel (Y1.1) 

 Kuantitas produk meubel (Y1.2) 

 Ketepatan waktu (Y1.3) 

 



 

 

Berdasarkan kerangka pikir penelitihan diatas dijelaskan bahwa pelatihan 

yang diterapkan dapat dilihat dari segi metode pelatihan, materi pelatihan, tenaga 

pelatihan yang profesional dan waktu pelatihan. Jika bentuk pelatihan diterapkan 

dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa pelatihan kerja tersebut sangat 

berpengaruh terhadap produktivitas. Sedangkan pegawai yang produktif karyawan 

dapat dilihat dari kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Hal tersebut didukung 

oleh teori yang dikemukakan oleh Sihotang (2007:158) yang menyatakan bahwa 

pelatihan sering dilakukan perusahaan karena dapat meningkatkan produktivitas 

kerja dan sekaligus meningkatkan profit perusahaan. 

A. Hipotesis 

Pengertian hipotesis menurut indriantoro dan Supomo (1997:72) adalah 

pernyataanbelum teruji yang menjelaskan suatu fakta atau fenomenajawaban 

masalah penelitian, berdasarkan telaah konsep-konsep teoritis yang perlu diuji 

secara empiris. Berdasarkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah 

diuraikan maka dapat dirumuskan suatu hipotesis bahwa diduga pelatihan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat produktivitas kerja karyawan pada PT. 

Berdikari Meubel Nusantara. 

 


