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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan atau organisasi memiliki berbagai macam instrumen dalam

mencapai tujuannya. Instrumen-instrumen tersebut seperti sumber daya alam

(bahan baku), sumber daya manusia (tenaga kerja), teknologi dan modal. Namun

instrumen yang paling penting dalam sebuah perusahaan sebenarnya adalah

sumber daya manusia, dimana manusia merupakan faktor penggerak terpenting

dari organisasi atau perusahaan untuk melaksanakan  proses produksi. Oleh

karena itu perusahaan harus selalu memperhatikan instrument manusia atau SDM

tersebut dengan baik.

Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten

dan berkualitas, terutama di era globalisasi sekarang ini. Pada era ini, semua

organisasi bisnis harus siap beradaptasi dan memperkuat diri agar dapat bersaing

sehingga mampu menjawab semua tantangan di masa yang akan datang. Sumber

daya manusia dalam hal ini karyawan selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan

organisasi karena manusia sebagai perencana, pelaku, serta penentu terwujudnya

tujuan organisasi.

Penggunaan tenaga kerja yang efektif merupakan kunci kearah

peningkatan kinerja karyawan sehingga dibutuhkan suatu kebijakan perusahaan

untuk penggerak karyawan agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan
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untuk meningkatkan kualitas karyawan dari perusahaan tersebut adalah

dengan melakukan pelatihan.

Pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana dari perusahaan untuk

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karyawan. Dengan

pelaksanaan pelatihan yang tepat, maka perusahaan diharapkan dapat

memperbaiki efektifitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang

telah ditetapkan.

Pelatihan yang dilakukan dapat ditujukan bagi keseluruhan karyawan

untuk meningkatkan kemapuan mereka agar bisa bekerja semaksimal mungkin,

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Seperti yang dikemukankan Rae dalam

Sofyandi (2008:113), pelatihan adalah suatu usaha untuk meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya lebih

efektif dan efisien.

Dengan adanya pelatihan dalam suatu perusahaan atau organisasi, maka

dapat dimungkinkan terjadi peningkatan produktivitas kerja karyawan, yang juga

dikarenakan para karyawan telah memiliki modal atau kemampuan yang cukup

untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.pelatihan merupakan aktivitas

yang tidak dapat ditinggalkan dalam suatu perusahaan. Perusahaan merasa

memerlukan pelatihan bagi karyawannya baik karyawan lama maupun karyawan

baru guna mencapai tujuannya.

Pelatihan memberikan berbagai manfaat, baik pada perusahaan maupun

karyawan itu sendiri. Bagi karyawan, pelatihan memberi manfaat seperti

tambahan pengetahuan, keterampilan kerja,dan sebagainya. Sedangkan bagi
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perusahaan mereka juga memperoleh manfaat lebih seperti terjaganya stabilitas

perusahaan dan karyawan.

Pabrik Gula Kremboong merupakan perusahaan penghasil gula yang

dikelola oleh swasta dan sebagian lagi oleh pemerintah, yang memiliki banyak

mitra petani tebu dari berbagai daerah di Jawa Timur. PG Kremboong merupakan

salah satu bagian dari 11 Pabrik Gula di Jawa Timur yang dibawah oleh PT.

Perkebunan Nusantara X atau PTPN X yang berlokasi di Surabaya. PG

Kremboong sangat memahami begitu banyak faktor-faktor yang dapat

meningatkan produktivitas kerja karyawannya salah satunya adalah pelatihan.

Produktivitas kerja karyawan PG Kremboong dapat dilihat dari hasil

produksi secara keseluruhan. Untuk kualitas produksi gula yang dihasilkan yang

disebut gula SHS (Superium Head Sugar), kualitas gula untuk dikonsumsi,

dimana gula SHS standarnya sesuai dengan ICUMSA (Internasional Commission

For Uniform Methods of Sugar Analysis), merupakan metode yang dibentuk untuk

menyusun metode analisis kualitas gula. Untuk gula SHS standar ICUMSA adalah

200-300 ini berdasarkan standar SNI gula yang boleh dikonsumsi. Selanjutnya

dari segi kuantitas karyawan PG Kremboong cukup mampu memproduksi gula

rata-rata setiap tahunnya hampir mendekati standar yang di tetapkan perusahaan.

Karyawan PG Kremboong bekerja sesuai jam kerja yang ditetapkan perusahaan,

dari jam kerja itu sebagian besar karyawan mampu memproduksi gula

berdasarkan target yang ditetapkan perusahaan, walaupun ada juga sebagian yang

belum maksimal.
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Semakin banyak gula yang diproduksi  mendekati target maka

produktivitas kerja karyawan semakin mengalami peningkatan. Dari data realisasi

produksi gula maka akan diketahui peningkatan produktivitas kerja karyawan

setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya adapun data produksi pada PG Kremboong

adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Produksi Tahun 2010 – 2013 PG Kremboong

Sumber: PG Kremboong 2013

Dari tabel diketahui bahwa pada tahun 2010 hanya bisa memproduksi

16.306,0 ton gula atau 77,4% dari target yang telah ditentukan yaitu 21.072,1 ton

gula. Selanjutnya pada tahun 2011 mengalami peningkatan produksi mencapai

18.558,50 ton gula atau sekitar 93% dari target yang telah ditentukan yaitu

19.970,95 ton gula. Selanjutnya pada tahun 2012 produksi gula mengalami

peningkatan mencapai 20.039,00 ton gula atau sekitar 98% dari target yang telah

ditentukan yaitu 20.492,2 ton gula. Tahun 2013 mengalami penurunan perusahaan

hanya memproduksi 18.930,70 atau hanya 68% dari target yang telah ditetapkan

sebelumnya yaitu 27.879,3 ton gula. Semua dikarenakan oleh keadaan cuaca dan

kemampuan karyawan dalam pengoperasian mesin baru yang digunakan oleh PG

Kremboong pada tahun 2013 ini.

No Tahun
Target Gula Gula Terealisasi

Gula (ton) Presentase Gula
(ton)

Presentase

1 2010 21.072,1 100% 16.306,0 77,4%
2 2011 19.970,95 100% 18.558,50 93%
3 2012 20.492,2 100% 20.039,00 98%
3 2013 27.879,34 100% 18.930,70 68%
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Anomali Cuaca di tahun 2013 ini menyebabkan pertumbuhan tebu

terganggu. Kebanyakan para petani tebu memanen tebunya tidak pada waktunya,

sehingga nira tebu yang dihasilkan sedikit dan rasanya hambar. tebu yang dipanen

kebanyakan tebu yang usianya masih muda, sedangkan tebu yang masih tua

jarang tumbuh dengan sempurna karena keadaan cuaca. Jika tebu tidak segera

dipanen dengan keadaan cuaca seperti ini maka bisa mengakibatkan tebu kering

dan mati. Anomali cuaca menyebabkan produksi gula terganggu, disamping itu

kondisi jalan yang dilalui oleh para pengangkut tebu rusak karena hujan yang

terus membasahi, menyebabkan waktu sedikit lambat untuk sampai di PG

Kremboong. Telatnya tebu yang datang ke PG Kremboong menyebabkan proses

produksi terganggu, dari jadwal yang telah ditentukan.

Perusahaan menginginkan perusahaan bisa maksimal dalam memproduksi

gula yang berkualitas, sehingga perusahaan mendatangkan mesin baru di tahun

2013 ini, dengan harapan karyawan bisa maksimal dalam bekerja. Pada

kenyataannya karyawan justru kurang maksimal dalam bekerja, karena mereka

kurang bisa mngoperasikan mesin yang digunakan. Karyawan membutuhkan

kemampuan dalam pengoperasiannya, sehingga mereka bisa maksimal dalam

bekerja. Produktivitas karyawan menurun dengan adanya mesin baru ini, mereka

belum terbiasa dengan mesin yang digunakan sehingga mengganggu proses

produksi gula, yang berdampak pada penurunan hasil produksi gula.

Dari keadaan yang ada PG Kremboong menyadari arti pentingnya

pelatihan bagi peningkatan produktivitas kerja karyawannya. Pelatihan ini

dilakukan oleh seluruh karyawan bagian produksi yang kesemuanya adalah laki-



6

laki, pelatihan ini dilakukan rutin tiap tahun sekitar 3 sampai 4 kali pada karyawan

bagian  produksi. Pelatihan disini dalam bentuk pelatihan kemampuan karyawan

dan team karyawan. Untuk kemampuan karyawan diberikan materi pelatihan

tentang mesin dan teknik-teknik mesin yang semuanya sudah disesuaikan dengan

bagian masing-masing karyawan. Harapan perusahaan agar kemampuan karyawan

bisa meningkat, sehingga mereka bisa bekerja maksimal. Sedangkan materi

pelatihan team PG kremboong mengadakan outbond di kawasan Pacet,

Mojokerto. Perusahaan mengharapkan agar kerja sama dari para karyawan terjaga,

sehingga dapat diterapkan dalam kerja mereka.

Metode pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan internal dan eksternal

atau bisa dikatakan on the job training dan off the job trining. Pelatihan internal

yaitu karyawan secara langsung dilatih selama mereka bekerja setiap harinya. PG

Kremboong bekerja sama dengan ITS untuk masalah instruktur pelatih dan juga

sebagian di dapat dari karyawan yang sudah pensiun yang sudah handal dalam

pengoperasian mesin, mereka ditarik perusahaan untuk mengontrol dan

mengawasi karyawan yang sedang bekerja. Sedangkan pelatihan eksternal adalah

pelatihan yang dilakukan diluar perusahaan, perusahaan akan menyewa sebuah

gedung untuk dijadikan tempat pelatihan. karyawan akan diberikan arahan atau

materi-materi tentang apa saja yang terkait dengan perusahaan. Didampingi oleh

pelatih professional yang sudah handal dalam bidangnya. Tidak itu juga karyawan

dituntut untuk ikut outbond untuk melatih kerja sama mereka dalam hal bekerja

dan melatih mental mereka. Untuk outbond diadakan bersamaan dari masing-

masing bagian.
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Materi pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan pekerjaan dan bagian

dari masing-masing karyawan, sehingga karyawan benar-benar memahami

pelatihan tersebut secara keseluruhan. Tujuan dari pelatihan yang diberikan adalah

untuk meningkatkan kemampuan dan kerja team mereka dalam bekerja, sehingga

diharapkan karyawan bisa kerja secara maksimal.

Pelatihan yang dilakukan PG Kremboong dari tahun 2013 mengalami

peningkatan 25% sampai 30% dari tahun 2012. Ini disebabkan karena mesin yang

digunakan pada tahun 2013 mengalami perkembangan teknologi yang semula

hanya manual dan sekarang menggunakan teknologi mesin yang baru, sehingga

perusahaan akan memaksimalkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan

karyawan dalam pemakaian mesin baru tersebut. Perusahaan mengharapkan

dengan adanya pelatihan ini kemampuan karyawan akan meningkat dan karyawan

bagian produksi mampu mengoperasikan mesin secara maksimal.

Beberapa pelatihan yang diadakan di PG Kremboong dari tahun 2011-

2013, serta target dan realisasi diadakannya pelatihan tersebut.

Tabel 1.2

Data Pelatihan PG Kremboong Bagi Karyawan Produksi

Pelatihan

Pelatihan yang diadakan per tahun

2011 2012 2013

Target realisasi Target realisasi Target realisasi

Kemampuan 3 kali 2 kali 3 kali 3 kali 4 kali 4 kali

Team 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 4 kali 3 kali

Sumber: PG Kremboong 2013



8

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat dari data pelatihan yang diadakan PG

Kremboong bahwa rata-rata pelatihan belum sesuai target yang diinginkan

perusahaan. Namun realisasinya sudah cukup baik. Pelatihan ini diikuti oleh

seluruh karyawan produksi PG Gula Kremboong. Pelatihan-pelatihan yang

diadakan perusahaan seharusnya meningkatkan produktivitas kerja karyawan ,

namun kenyataannya produktivitas kerja karyawan menurun. Berarti pelatihan

belum efektif dilakukan. Namun perusahaan tetap berusaha agar pelatihan tiap

tahunnya bisa berjalan maksimal karena manfaat pelatihan yang sangat besar yaitu

karyawan produksi akan mampu meningkatkan keterampilan dan kemampuan

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Berdasarkan gambaran latar belakang tersebut, maka diharapkan melalui

pelatihan yang baik, nantinya dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan

PG Kremboong. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan rasa percaya diri dan

meningkatkan kempuankaryawan dalam melakukan pekerjaannya. Dengan

demikian, apabila kemampuan karyawan itu meningkat, maka karyawan tersebut

akan bisa bekerja semaksimal mungkin, sehingga perusahaan dapat mencapai

tujuan yang telah ditetapkan, yaitu produktivitas kerja yang lebih baik.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penyusun mencoba

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pelatihan Terhadap

Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pabrik Gula Kremboong

Sidoarjo.
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B. Batasan Masalah

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang diteliti,

sehingga masalah tidak meluas dan mempermudah peneliti dalam menganalisa

penelitian yang dilakukan. Penelitian ini hanya difokuskan pada karyawan tetap

pengolahan bagian produksi PG Kremboong yang sudah mengikuti pelatihan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, maka

dapat diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana pelatihan yang dilakukan pada PG Kremboong?

2) Bagaimana produktivitas kerja karyawan produksi PG Kremboong?

3) Apakah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja

karyawan PG Kremboong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mendiskripsikan bentuk pelatihan karyawan pada PG

Kremboong.

2) Untuk mendiskripsikan produktivitas kerja karyawan PG Kremboong.

3) Untuk menganalisis pengaruh signifikan antara pelatihan terhadap

produktivitas kerja karyawan PG Kremboong.
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E. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

masukan bagi pihak manajemen PG Kremboong sebagai pertimbangan

dalam pelatihan dan produktivitas kerja karyawan PG Kremboong,

dengan memaksimalkan pelatihan agar peningkatan produktivitas kerja

karyawan dapat tercapai.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dan

menambah pengetahuan sebagai bahan perbandingan dalam pemecehan

masalah yang serupa terkait masalah pelatihan, dan produktivitas kerja

karyawan. Dapat dijadikan tolak ukur pada peneliti selanjutnya untuk

mengkaji ulang terkait masalah pelatihan dan produktivitas kerja

karyawan.


