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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu  

Landasan terdahulu oleh Erlina Alfiyani (2008) yang berjudul ”Pengaruh 

pelatihan terhadap prestasi karyawan food and beverages pada hotel kusuma 

argowisata Batu”. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan dan 

prestasi pada karyawan bagian food & beverages hotel kusuma argowisata Batu. 

Variabel bebas (x) pelatihan yang terdiri dari metode pelatihan, materi pelatihan, 

kualitas instruktur. Keragaman peserta pelatihan dan variabel terikat (y) nya 

prestasi kerja menggunakan alat analisis rentang skala regresi linier sederhana dan 

uji t, hasil penelitian pelatihan berpengaruh pada prestasi karyawan bagian food 

and beverages hotel kusuma argowisata Batu. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Lina Retna Dewi (2007) yang 

berjudul “Pengaruh pelatihan terhadap prestasi karyawan pada Hotel Montana 

Dua Malang”. Variabel bebasnya (x) pelatihan dan variabel terikatnya (y) prestasi 

kerja dengan menggunakan alat analisis regresi linier sederhana dan rentang skala. 

Dengan pengujian hipotesis uji t, koefisien korelasi, hasil dari penelitian ini 

adanya pengaruh signifikan antara pelatihan dan prestasi karyawan pada hotel 

Montana dua Malang. 
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Tabel 2. 1 
Deskripsi Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 

 
       Perbedaan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu terletak pada objek 

penelitian dimana 2 penelitian terdahulu pada jasa hotel dan saat ini jasa 

pelayanan restoran. Menggunakan alat analisa rentang skala likert dan analisis 

regresi linier sederhana serta uji F untuk mengetahui pengaruh signifikan antara 

Judul Penelitian 
(Nama dan Tahun 

Penelitian ) 

Perbedaan Tujuan Penelitian Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Erlina Alfiyani(2008) 
yang berjudul 
”Pengaruh pelatihan 
terhadap prestasi 
karyawan food and 
beverages pada hotel 
kusuma argowisata 
Batu”  
 
Lina Retna Dewi 
(2007) yang berjudul 
“Pengaruh pelatihan 
terhadap prestasi 
karyawan pada hotel 
Montana dua Malang ” 
 
Penelitian saat ini 
”Pengaruh pelaksanaan 
pelatihan terhadap 
prestasi karyawan 
bagian FOH pizza hut 
Malang” 

Penelitian pada 
hotel kusuma 
argowisata Batu 

 
 

 
 
 

Penelitian pada 
hotel montana 
dua Malang  
 
 
 
 
Penelitian pada 
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Malang  

- Untuk 
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pelatihan pada 
karyawan 
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mengetahui 
prestasi karyawan 
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variabel prestasi dan pelatihan. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel 

terikat prestasi karyawan (y), variabel bebas pelatihan (x).  

 

B. Landasan Teori 

1. Pelatihan 

Pada hakekatnya kegiatan pelatihan atau training perlu dilaksanakan oleh 

suatu perusahaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan 

karyawan. Pengertian pelatihan menurut Rivai & Sagala (2009:212) ialah suatu 

kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan dimasa yang akan datang. Hal-

hal berikut ini penting untuk mengetahui konsep pelatihan lebih lanjut, yaitu: 

a. Pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai 

untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan 

kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan 

memiliki orientasi saat ini  dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian 

dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. 

b. Program pelatihan formal adalah usaha pemberian kerja untuk memberikan 

kesempatan kepada pegawai untuk memperoleh pekerjaan atau bidang jasa, 

tugas yang sesuai dengan kemampuan, sikap dan pengetahuannya. 

       Simamora (2004 : 273) memberikan definisi atau pengertian pelatihan atau 

training sebagai proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, 

konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Raymond 

(2008:351), pelatihan merupakan upaya yang direncanakan untuk mempermudah 
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pembelajaran para karyawan tentang pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

yang berkaitan dengan pekerjaan. 

       Pelatihan didefinisikan oleh Ivancevich sebagai “usaha untuk meningkatkan 

kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan 

dijabatnya segera”. Selanjutnya, sehubungan dengan definisinya tersebut, 

Ivancevich (2008) mengemukakan sejumlah butir penting yang diuraikan di bawah 

ini: Pelatihan (training) adalah “Sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku 

kerja seseorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja 

organisasi”. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan 

untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pelatihan berorientasi ke masa sekarang 

dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan 

(kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. 

       Pelatihan menurut Gary Dessler (2009) adalah “Proses mengajarkan 

karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka butuhkan 

untuk menjalankan pekerjaan mereka”. Pelatihan merupakan salah satu usaha 

dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, 

baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena 

adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, 

strategi, dan lain sebagainya. Pelatihan terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

 

2. Tujuan Pelatihan 

       Tujuan umum pelatihan sebagai berikut : (1) Untuk mengembangkan 

keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih 
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efektif, (2) Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan secara rasional, dan (3) Untuk mengembangkan sikap, sehingga 

menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan 

manajemen (Pimpinan). Sedangkan komponen-komponen pelatihan sebagaimana 

dijelaskan oleh Mangkunegara (2005:51), terdiri dari : 

a. Tujuan dan sasaran pelatihan dan pengembangan harus jelas dan dapat 

diukur. 

b. Para pelatih (trainer) harus ahlinya yang berkualitas memadai 

(professional). 

c. Materi pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan 

yang hendak dicapai.    

d. Metode pelatihan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan pegawai yang menjadi peserta. 

Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat bermanfaat 

dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang 

sistematik. Secara umum ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap penilaian 

kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. Atau dengan istilah lain 

ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan dan fase pasca pelatihan. 

       Mangkunegara (2005:176) menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam 

pelatihan dan pengembangan meliputi : 

a. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan / need assessment. 

b. Menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan. 

c. Menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. 
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d. Menetapkan metode pelatihan. 

e. Mengadakan percobaan (try out) dan revisi. 

f. Mengimplementasikan dan mengevaluasi. 

3. Metode Pelatihan 

       Menurut Hasibuan (2003:77) metode pelatihan harus berdasarkan kepada 

kebutuhan pekerjaan tergantung pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah 

peserta, tingkat pendidikan dasar peserta, latar belakang peserta dan lain-lain. 

Metode-metode pelatihan menurut Andrew F. Sikula: 

a. On the job 

Para peserta latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru 

suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas, metode pelatihan 

ini dibagi menjadi 2 cara : 

1. Cara informal yaitu pelatih menyuruh peserta latihan untuk 

memperhatikan orang lain yang sedang melakukan pekerjaan, 

kemudian ia diperintah untuk mempraktekkannya. 

2. Cara formal yaitu supervisor menunjuk seorang karyawan senior 

untuk melakukan pekerjaan tersebut, selanjutnya para peserta latihan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan cara-cara yang dilakukan 

karyawan senior tersebut. 

On the job training dapat pula latihan yang dilakukan dengan 

menggunakan bagan, gambar, pedoman, contoh yang sederhana, 

demonstrasi, dan lain-lain. Kebaikan cara on the job training ialah para 

peserta belajar langsung pada kenyataan pekerjaan & peralatan, adapun 
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keburukannya adalah pelaksanaan sering tidak teratur (tidak sistematis) 

dan kurang efektif jika pengawas kurang pengalaman. 

b. Vestibule 

Vestibule adalah metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau bengkel 

yang biasanya diselenggarakan dalam suatu perusahaan industri untuk 

memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka 

mengerjakan pekerjaan tersebut. Melalui percobaan dibuat suatu duplikat 

dari bahan, alat-alat, dan kondisi yang akan mereka temui dalam situasi 

kerja yang sebenarnya. 

c. Demonstration and Example 

 Demonstration and example adalah metode latihan yang dilakukan 

dengan cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengerjakan 

suatu pekerjaan melalui contoh-contoh atau percobaan yang di 

demonstrasikan. Demonstrasi merupakan metode latihan yang sangat 

efektif karena peserta melihat sendiri teknik mengerjakan dan diberikan 

penjelasan-penjelasannya bahkan jika perlu boleh dicoba 

mempraktekkannya. Dalam hal ini, dengan menunjukkan bagaimana 

seseorang harus mengerjakan tugasnya adalah lebih mudah daripada 

menceritakan atau menyuruhnya mempelajari langkah-langkah 

pengerjaannya. Biasanya demonstrasi dilengkapi dengan gambar, teks, 

diskusi, video dan lain-lain. 

d. Simulation 

Simulasi merupakan situasi atau kejadian yang ditampilkan semirip 

mungkin dengan situasi yang sebenarnya tapi hanya merupakan tiruan 
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saja. Simulasi merupakan suatu teknik untuk mencontoh semirip mungkin 

terhadap konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpainya. 

e. Apprenticeship 

Metode ini adalah suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertukangan 

sehingga karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek 

dari pekerjaannya. 

f. Classroom Method 

Metode pertemuan dalam kelas ini meliputi lecture (pengajaran), 

conference (rapat), programmed instruction, metode studi kasus, role 

playing, metode diskusi dan metode seminar. 

1) Lecture (ceramah atau kuliah)  

Metode kuliah diberikan kepada peserta yang banyak di dalam kelas. 

Pelatih mengajarkan teori-teori yang diperlukan sedangkan yang dilatih 

mencatatnya serta mempersepsikannya. Metode kuliah merupakan 

suatu metode tradisional karena hanya pelatih yang berperan aktif 

sedangkan peserta pengembangan bersikap pasif. Teknik kuliah ini 

cenderung diterapkan dengan komunikasi searah saja. 

2) Conference (rapat) 

Pelatih memberikan suatu makalah tertentu dan peserta pengembangan 

ikut serta berpartisipasi dalam memecahkan makalah tersebut. Mereka 

harus mengemukakan ide dan sarannya untuk didiskusikan serta 

diterapkan kesimpulannya. Pada metode konferensi pelatih dan yang 

dilatih sama-sama berperan aktif serta dengan dilaksanakan komunikasi 
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dua arah. Dengan metode konferensi diharapkan peserta pengembangan  

terlatih untuk menerima dan mempersepsikan pendapat orang lain serta 

dapat mengambil kesimpulan atau keputusan dari problem yang 

dihadapinya. Jadi, setelah pengembangan mereka menyadari bahwa 

setiap perusahaan atau jabatan saling terkait dan saling membutuhkan. 

Dengan demikian, dia harus bersedia memberikan informasi dan 

menerima informasi dari partner usahanya karena organisasi 

merupakan suatu sistem kehidupan suatu perusahaan juga tergantung 

pada perusahaan lainnya. 

3) Programmed Instruction 

Program instruksi merupakan bentuk training sehingga peserta dapat 

belajar sendiri karena langkah-langkahnya sudah diprogram, biasanya 

dengan komputer, buku atau mesin pengajar. Program instruksi 

meliputi pemecahan informasi dalam beberapa bagian kecil sedemikian 

rupa sehingga dapat dibentuk program pengajaran yang mudah 

dipahami dan saling berhubungan. 

4) Metode studi kasus 

Dalam teknik studi kasus, pelatih memberikan suatu kasus kepada 

peserta pengembangan. Kasus ini tidak disertai dengan data yang 

komplit atau sengaja disembunyikan, tujuannya agar peserta terbiasa 

mencari data/informasi dari pihak eksternal dalam studi kasus yang 

dihadapinya. Peserta ditugaskan untuk mengidentifikasikan masalah, 

menganalisis situasi, dan merumuskan penyelesaiannya. 
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Dengan metode ini kasus diharapkan peserta dapat meningkatkan 

kecakapan dan keterampilannya mengambil keputusan serta 

menyadarinya bahwa keputusannya itu mempunyai dampak internal 

dan external terhadap perusahaan. Perbedaan konferensi dengan metode 

kasus terletak pada problem yang diberikan, problem metode konferensi 

data/informasi komplit jadi harus dicari sendiri oleh pesertanya. 

5) Role playing 

Teknik dengan metode ini, beberapa orang peserta ditunjuk untuk 

memainkan peran dalam sebuah organisasi tiruan, jadi semacam 

sandiwara, misalnya kasus-kasus berikut: 

a) Hubungan atasan dengan bawahan dalam situasi tertentu 

b) Cara-cara memberikan perintah 

c) Cara-cara memberikan hukuman 

Manfaat metode ini adalah untuk mengembangkan keahlian dalam 

hubungan antara manusia yang berinteraksi sehingga ia dapat membina 

interaksi yang harmonis dari bawahannya kelak dalam praktek di 

perusahaan. 

6) Metode diskusi 

Metode ini dilakukan dengan melatih peserta untuk berani memberikan 

pendapat  dan rumusannya serta cara-cara meyakinkan seseorang 

percaya terhadap pendapatnya. Peserta juga dilatih untuk menyadari 

bahwa tidak ada rumusan yang mutlak benar, jadi harus ada kesediaan 

untuk menerima penyempurnaan dari orang lain, menerima informasi, 
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dan memberikan informasi. Jelasnya harus dikembangkan pertukaran 

pendapat yang kontruktif untuk memperoleh keputusan yang terbaik. 

7) Metode seminar 

Metode seminar bertujuan untuk mengembangkan keahlian dan 

kecakapan peserta untuk menilai dan memberikan saran-saran yang 

kontruktif mengenai pendapat orang lain (pembawa makalah). Peserta 

dilatih agar  dapat mempresepsi, mengevaluasi,  memberikan saran-

saran serta menerima atau menolak pendapat atau usul orang lain. 

 

4. Prestasi Kerja 

Dalam setiap organisasi baik kecil maupun besar, prestasi karyawan perlu 

dievaluasi  agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan misalnya mengenai 

keperluan pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji, kompensasi dan lain-lain.  

Menurut Hasibuan, (2001;93) prestasi kerja adalah sesuatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melakukan tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan pada kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktunya. Menurut 

Maryyoto, (1998:84) prestasi kerja adalah penampilan kerja karyawan dan taraf 

karyawan. Dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan atau organisasi 

berdasarkan pendapatan di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa prestasi 

kerja adalah hasil kerja seseorang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan 

sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi organisasi maupun karyawan. Berikut 

indikator untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan sebagai berikut : 
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a. Kreatifitas 

Setiap manusia selalu ingin maju dan berkembang apabila ditempatkan 

dalam suasana kerja yang partisipatif, dalam hal ini karyawan dapat 

menaikkan sesuatu setidak-tidaknya memotivasi prestasi kerjanya. 

b. Kedisiplinan 

c. Sikap atau tindakan dalam mentaati peraturan dan tata tertib dalam suatu 

pekerjaan dan kesanggupan dalam mentaati, melaksanakan dan 

mengamalkan suatu pekerjaan harus disertai dengan rasa kesadaran dan rasa 

tanggung jawab. 

d. Kualitas 

Suatu kecakapan yang dimiliki ini sangat berkaitan dengan kemampuan 

seperti pendididikan, pengalaman dan keterampilan penilaian prestasi kerja 

karyawan. Untuk mengukur prestasi kerja atau pelaksanaan yang terarah 

pada pencapaian haruslah menetapkan tolak ukur kriteria pencapaian 

prestasi kerja karyawan.  

Menurut Dharma (1985:55), ukuran atau indikator dari prestasi kerja 

dikelompokkan menjadi : 

1) Kualitas kerja yang merupakan mutu produk yang dihasilkan sesuai 

dengan standart yang ditetapkan. 

2) Kuantitas kerja yang merupakan jumlah produk yang dihasilkan oleh 

para karyawan. 

3) Ketepatan waktu yang merupakan waktu yang digunakan dalam 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan 
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Menurut Hasibuan, (2001:86) penilaian prestasi kerja kegiatan untuk 

mengevakuasi atau menilai rasio hasil kerja nyata, kerja dengan standart 

kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh karyawan. 

Penilaian prestasi kerja dapat dinilai berdasarkan : 

1) Kualitas kerja 

Kualitas kerja ini menunjukkan kemampuan karyawan kerja sesuai 

dengan standart yang telah ditetapkan oleh perusahaan, karyawan yang 

kualitasnya baik akan selalu bekerja. 

2) Kuantitas kerja 

Kuantitas kerja menunjukkan banyaknya hasil kerja sesuai dengan 

waktu kerja yang ada, yang diperhatikan bukan dari hasil tetapi juga 

waktu yang dibutuhkan untuk mendapat hasil tersebut. 

3) Ketepatan waktu 

Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

4) Intelektual 

Berkaitan dengan kemampuan kerja karyawan berdasarkan keahlian 

dan keterampilan. 

5) Emosi 

Berkaitan dengan kemampuan kerja karyawan untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan kerjanya dan kemampuan mengendalikan diri. 

6) Motivasi 

Merupakan dorongan atas semangat karyawan untuk bekerja secara 

lebih baik. 
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7) Hubungan kerja 

Hal ini berkaitan dengan kemampuan karyawan untuk bekerja dengan 

teamnya. 

Menurut Manulang (2001:77) penilaian prestasi kerja tidak sama dengan 

penilaian pekerjaan. Penilaian prestasi berupaya prestasi (karyawan/pekerja) 

untuk berbagai keperluan. Penilaian pekerjaan mengukur nilai tiap 

karyawan (karyawan/pekerjaan) untuk penetapan upah gaji serta keperluan-

keperluan lain.   

Sedangkan menurut Umar (2000:15), metode penilaian prestasi menjadi 2 

yaitu berorientasi masa lalu dan masa depan. 

1) Metode berorientasi masa lalu 

Metode ini mempunyai kelebihan dalam hal perlakuan terhadap prestasi 

kerja yang telah terjadi yang dapat di ukur, sehingga paling tidak para 

karyawan mempunyai umpan balik mengenai usaha mereka. Teknik-

teknik penilaian ini mencakup antara lain: rating scale, checklist, 

peristiwa kritis, tes dan observasi dan evaluasi kelompok. 

2) Metode berorientasi masa depan  

Metode ini memusatkan prestasi kerja di waktu yang akan datang 

melalui penilaian potensi karyawan atau melalui penetapan sasaran 

prestasi dimasa akan datang. Teknik-teknik yang biasa digunakan 

adalah dengan cara: penilaian diri, penilaian psikologis, pendekatan 

manajement by objective. 
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a. Tujuan Penilaian Prestasi Kerja Karyawan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan : 

Zeits (dalam Baron&Byrne,1994) mengatakan bahwa prestasi kerja 

karyawan dipengaruhi dua faktor utama yaitu faktor organisasional 

(perusahaan) dan faktor personal. Faktor organisasional sistem 

imbal jasa, kualitas pengawasan, beban kerja, nilai dan minat serta 

kondisi fisik dari lingkungan kerja. Diantara berbagai faktor 

organisasional meliputi sistem imbal jasa dimana faktor tersebut 

akan diberikan dalam bentuk bonus, gaji maupun promosi. Selain 

itu faktor organisasional kedua yang juga penting adalah kualitas 

pengawasan (supervision quality) dimana seseorang bawahan dapat 

memperoleh kepuasan kerja jika atasan lebih kompeten dibanding 

dirinya. 

Menurut Martoyo mengungkapkan bahwa setiap penilaian prestasi 

kerja karyawan harus memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai 

antara lain : 

1. Penempatan kenaikan gaji atau upah. 

2. Penempatan kebijaksanaan baru dalam rangka reorganisasi. 

3. Mengidentifikasikan para karyawan yang akan dipromosikan ke 

jabatan yang lebih tinggi. 

4. Mengidentifikasikan para karyawan yang membutuhkan 

pendidikan dan pelatihan. 
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Sedangkan menurut Hasibuan ( 2001:90), tujuan penilaian adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan 

untuk promosi, demosi, pemberhentian dan penghargaan. 

2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa 

sukses dalam karirnya. 

3. Sebagai dasar untuk evaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam 

perusahaan. 

4. Sebagai dasar untuk mengevakuasi program latihan dan 

keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi dan 

peralatan kerja. 

5. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

6. Sebagai alat untuk mendorong, membiasakan para atasan untuk 

mengobservasi perilaku bawahan. 

7. Sebagai kriteria dalam menentukan seleksi dan penempatan 

kerja karyawan. 

b. Manfaat Penilaian Prestasi Kerja : 

Ada beberapa manfaat dari penilaian prestasi kerja, diantaranya 

adalah : 

1) Program perbaikan 

Evaluasi atau penilaian prestasi kerja dapat digunakan untuk 

memperbaiki kinerja seseorang, jika penilaian kinerja rendah, 

maka dicari solusinya. 
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2) Promosi 

Dengan adanya penilaian prestasi kerja, maka kita akan 

mengetahui siapa yang ada pada peringkat satu dan peringkat 

akhir. Adanya data-data tersebut memudahkan manager SDM 

dalam melakukan promosi. Untuk itu karyawan yang 

menduduki peringkat satu akan mendapat promosi. 

3) Kompensasi 

Penilaian prestasi kerja yang memberikan kontribusi kepada 

karyawannya yang baik. 

c. Pelatihan dan Pengembangan 

Penilaian prestasi kerja dapat untuk melihat kekurangan-

kekurangan yang terdapat pada   karyawan, untuk itu dari 

kekurangan yang ada tersebut harus dicari kekurangan dan 

dilakukan perbaikan. 

d. Metode Penilaian Prestasi Kerja 

Ada beberapa macam metode penilaian prestasi kerja bagi 

karyawan dalam suatu organisasi, yaitu : 

1) Metode Testing 

Yaitu metode penilaian prestasi dengan cara melakukan testing 

terhadap orang yang akan dinilai, namun kelemahan metode ini 

adalah tidak dapat menjamin akurasi yang tinggi, sehingga hal 

tersebut membuat metode testing menjadi kurang objektif untuk 

menilai prestasi karyawan. 
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Unsur-unsur yang dinilai meliputi: 

a) Loyalitas 

b) Prestasi kerja 

c) Tanggung jawab 

d) Kejujuran 

e) Prakasa 

f) Kepemimpinan 

2) Metode evaluasi atau observasi di lapangan 

Metode ini digunakan dengan cara para penilai langsung terjun 

di lapangan mengadakan observasi pelaksanaan tugas 

sesungguhnya, penilaian langsung mendiskusi hasil temuannya 

di lapangan untuk menentukan peningkatan prestasi karyawan. 

Menurut Manulang (2001:81), mengemukakan bahwa ada dua tipe penilaian 

prestasi informal dan formal : 

a. Informal ada dua tipe dasar atau rancangan kepada penilaian prestasi. Yang 

pertama tanpa dokumentasi atau suatu waktu tertentu yang disediakan untuk 

itu, adalah suatu penilaian yang (formal/informal). Penilaian seperti ini 

terjadi dalam penghematan sehari-hari terhadap karyawan. 

b. Formal bila penilaian merupakan suatu peristiwa yang sudah dijadwalkan 

dan terjadi pada suatu selang waktu yang sudah ditentukan, dan semacam 

catatan disimpan mengenai hal ini, ia tidak disebut penilaian yang 

(formal/informal). 
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5. Hubungan Pelatihan dan  Prestasi Kerja 

Simamora (2001:342), pelatihan terfokus pada penyediaan bagi karyawan, 

keahlian-keahlian khusus atau membantu mereka mengkoreksi kelemahan-

kelemahan dalam prestasi kerja mereka. Sehingga melalui pelatihan dilakukan 

segenap upaya dalam rangka peningkatan prestasi kerja pada pekerjaan yang 

diduduki saat ini. 

Suatu perusahaan yang tenaga kerjanya mempunyai kecakapan, keterampilan, 

dan pengetahuan yang tinggi maka prestasi kerja meningkat untuk mewujudkan hal 

tersebut, maka diadakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui 

pelaksanaan program pelatihan secara tepat. Pelatihan merupakan usaha 

meningkatkan kualitas serta kemampuan karyawan dalam prestasi kerja. 

Menurut Byars dan Rue dalam tulisan Sutrisna (2009:134) mengemukakan 

ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, yaitu faktor individu dan faktor 

lingkungan. Faktor-faktor individu adalah: 

a. Usaha (effort), yang menunjukkan sejumlah energi fisik dan mental yang 

digunakan dalam  menyelenggarakan gerakan tugas. 

b. Abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan 

suatu tugas. 

c. Role atau Task Perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa 

perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi kerja adalah: 

a. Kondisi fisik 

b. Peralatan 
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c. Waktu 

d. Materiil 

e. Pendidikan 

f. Sepervisi 

g. Desain organisasi 

h. Pelatihan 

i. Keberuntungan 

Rusli (1991;80) mengatakan faktor yang dapat dilihat dan dipergunakan 

untuk mengukur prestasi kerja antara lain: 

a. Semangat atau kesediaan kerja faktor pendukung: 

1. Tingkah laku 

2. Sikap  

3. Situasi 

b. Keterampilan kerja, faktor pendukung: 

1. Latihan, pengalaman dan kemampuan 

2. Bakat 

3. Pengetahuan 

 

C. Kerangka Pikir  

 Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas maka dapat disusun 

kerangka pikir penelitian untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan 

dalam penelitian. Kerangka pikir yang di susun untuk menggambarkan pengaruh 

antara pelatihan dengan prestasi. 



21 
 

 
 

Gambar 1 

Karangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

Kerangka pikir di atas, penelitian dijelaskan bahwa  variabel pelatihan 

menurut Mangkunegara (2005:51) yang terdiri dari tujuan pelatihan, instrukrur, 

materi, metode, dan peserta pelatihan tetapi peneliti hanya mengunakan 4 metode 

ialah: tujuan, instruktur, metode, dan materi  Sedangkan  prestasi menurut Darma 

(1985:55) meliputi kuantitas, kualitas, dan  ketepatan waktu karena metode-

metode tersebut disesuaikan dengan keadaan yang ada pada pizza hut Malang. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian terdahulu dan landasan teori 

maka dapat disusun hipootesis dalam penelitian ini adalah: Diduga adanya 

pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap prestasi karyawan pada pizza 

hut Malang. 

 

 

 

PELATIHAN(x) 

 Tujuan pelatihan 
 Materi 
 Metode 
 Instruktur 
 Peserta 

 

PRESTASI KARYAWAN(y) 

 Kuantitas 

 Kualitas 

 Ketepatan waktu 


