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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sodikin (2006). Berdasarkan

hasil uji hipotesis dengan menggunakan Model Persamaan Struktural (Structural

Equation Modelling/SEM). Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data,

didapatkan bahwa pelatihan mempengaruhi produktivitas karyawan sebesar 84%.

Variabel indikator yang diamati untuk mengukur pelatihan ada delapan

indikator, yaitu metode pelatihan (X1), pengajar/pelatih (X2), fasilitas pelatihan

(X3), kebutuhan akan pelatihan (X4), dukungan perusahaan (X5), manfaat

pelatihan (X6), materi pelatihan (X7) dan peserta pelatihan (X8). Kedelapan

variabel indikator tersebut berpengaruh dalam membentuk pelatihan, karena

mempunyai t-values di atas 1.96 (tingkat signifikansi 5 %).

Hasil analisa menunjukkan bahwa manfaat pelatihan (X6) mempunyai

kontribusi yang paling besar, yaitu 42 % dengan λ= 1.25, dan selanjutnya materi

pelatihan (X7), peserta pelatihan (X8), metode pelatihan (X1), dukungan

perusahaan (X5), fasilitas pelatihan (X3), kebutuhan akan pelatihan (X4),

sedangkan pengajar/pelatih (X2) memiliki kontribusi sebesar 6 % dengan λ= 0.45

yang merupakan variabel indikator dengan pengaruh terendah dalam membentuk

pelatihan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Salinding (2011). Berdasarkan hasil

analisis dari pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa keseluruan variabel
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bebas dari pelatihan yaitu metode pelatihan (X1), isi pelatihan (X2), kemampuan

instruktur pelatihan / pelatih (X3) semuanya berpengaruh positif dan signifikan

terhadap peningkatan produktivitas perusahaan.

Pelaksanaan pelatihan berpengaruh positif terhadap peningkatan

produktivitas kerja karyawan terutama variabel metode. Hal inimembuktikan

bahwa pelatihan karyawan sangat berpengaruhterhadap tingkat produktivitas kerja

karyawan. Dalam hal inikaryawan telah memahami yang menjadi pekerjaan dan

tugasmereka sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesui dengan yangdiharapkan

perusahaan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Widasari (2011). Berdasarkan hasil

penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan maka dapat

disimpulkan bahwa disiplin dan pelatihan karyawan bagian penjualan PT. Gulang

Medica Indah Pekanbaru sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja

karyawan. Peningkatan disiplin kerja berupa disiplin terhadap waktu, disiplin

terhadap target, disiplin terhadap prioritas kerja maka akan meningkatkan

produktivitas kerja karyawan. Pelatihan yang terdiri dari metode pelatihan,

kualitas pelatih, dan frekuensi pelatihan mempunyai pengaruh signifikan terhadap

produktivitas kerja karyawan.

Dengan menggunakan analisis regresi berganda makan dapat diperoleh

hasil bahwa  variabel disiplin berpengaruh lebih dominan terhadap produktivitas

kerja karyawan yaitu sebesar 0,621 dan variabel pelatihan mempengaruhi

produktivitas sebesar 0,355
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Table 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang

No Judul Variabel Alat Analisis Hasil

1

PENGARUH
PELATIHAN
TERHADAP
PRODUKTIVITAS
KARYAWAN DI PT.
GUNUNG MADU
PLANTATIONS

Variabel bebas
adalah pelatihan
sedangkan
variabel
terikatnya
adalah
produktivitas

Model Persamaan
Struktural
(Structural
Equation
Modelling/SEM)

Terdapat pengaruh
yang positf dan
signifikan antara
pelatihan terhadap
produktivitas kerja
karyawan PT.
Gunung Madu
Plantations

2

ANALISIS PENGARUH
PELATIHAN
TERHADAP
PRODUKTIVITAS
KERJA KARYAWAN
PADA PT. ERAJAYA
SWASEMBADA
CABANG MAKASSAR

Variabel bebas
adalah pelatihan
sedangkan
variabel
terikatnya
sadalah
produktivitas
kerja karyawan

Uji Faliditas dan
Reabilitas,
Analisis Regresi
Linier Berganda,
Analisis Korelasi,
Uji-t, dan Uji-F

Terdapat pengaruh
yang signifikan
antara pelatihan
terhadap
produktivitas kerja
karyawan PT.
Erajaya
Swasembada
Cabang Makassar

3

PENGARUH DISIPLIN
DAN PELATIHAN
TERHADAP
PRODUKTIVITAS
KARYAWAN BAGIAN
PENJUALAN PT.
GULANG MEDICA
INDAH PEKANBARU

Variabel bebas
adalah diplin
pelatihan
sedangkan
variabel
terikatnya
adalah
produktivitas

Regresi Linier
Berganda, Uji-F,
Uji-t, dan Uji
Koefisien
Determinasi

Terdapat hubungan
antara disiplin kerja
dan pelatihan kerja
yang
mempengaruhi
produktivitas kerja
karyawa bagian
penjualan PT.
Gulang Medica
Indah Pekanbaru

4

PENGARUH
PELATIHAN
TERHADAP
PRODUKTIVITAS
KERJA KARYAWAN
BAGIAN PRODUKSI
PG KREMBOONG

Variabel bebas
adalah pelatihan
sedangkan
variabel
terikatnya
adalah
produktivitas

Uji Faliditas, Uji
Reabilitas,
Regresi Linier
Sederhana, Uji t

Sumber: Sodikin (2006), Salinding (2011), dan Widasari (2011) diolah

Penelitian terdahulu dalam waktu dan objek yang berbeda sangat

mendukung penelitian sekarang, karena dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dan pembanding untuk landasan penelitian yang akan dilakukan.

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada
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objek serta metode analisis data yang digunakan. Adapaun persamaan penelitian

yaitu mengenai topik yang dibahas yaitu tentang pelatihan.

B. Landasan Teori

1. Pelatihan

a. Pengertian Pelatihan

Pelatihan merupakan aktifitas yang berupa pembelajaran

berkelanjutan untuk membangun dan membangun dan memelihara

kemampuan kerja seseorang melalui pengembangan sumber daya.

Pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan dimana para karyawan

dapat memperoleh atau mengubah sikap, kemampuan, keahlian,

pengetahuan dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan

dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selain

karyawan, organisasi juga memperoleh keuntungan dari pelatihan, karena

produktivitas kerja karyawan dapat meningkat, sehingga dapat

meningkatkan pula produktivitas pelayanan organisasi.

Pelatihan harusnya dirancang untuk meninkatkan produktivitas

kerja karyawan yang bisa diukur dengan peningkatan pengetahuan,

keterampilan, kemampuan dan perilaku atau sifat. Banyak para pakar

membuat difinisi tentang pelatihan seperti isalnya:

Bangun (2012), mengatakan bahwa pelatihan (training) adalah

suatu proses memperbaiki ketrampilan kerja karyawan untuk membantu

pencapaian tujuan perusahaan. Pada awalnya, pelatihan karyawan hanya

diperuntukkan kepada tenaga-tenaga operasional, agar memiliki
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ketrampilan secara teknis, tetapi kini pelatihan diberikan kepada setiap

karyawan dalam perusahaan termasuk karyawan administrasi maupun

tenaga manajerial.

Hamalik (2005), mendefinisikan bahwa pelatihan adalah suatu

proses yang melakukan serangkaian tindakan (upaya) yang dilakukan

dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang

dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang

pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam

suatu organisasi.

Menurut Rae dalam Sofyandi (2008:113), pelatihan adalah suatu

usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam

melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan efisien.

Dari uraian ini menjelaskan bahwa pelatihan membantu karyawan

dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya dalam

dunia kerja pada perusahaan demi meningkatkan produktivitas kerja dalam

mencapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi perusahaan. Kegiatan

pelatihan sering dilaksanakan oleh suatu perusahaan setelah terjadi

penerimaan karyawan sebab latihan hanya diberikan pada karyawan dari

perusahaan yang bersangkutan. Latihan juga biasanya diberikan setelah

karyawan tersebut ditempatkan dan ditugaskan sesuai dengan bidangnya

masing-masing.
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Secara garis besarnya pelatihan merupakan suatu usaha untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan karyawan

agar dapat melaksanakan suatu tugas atau pekerjaanyang dibebankan

kepadanya secara efektif dan efisien.

b. Tujuan Pelatihan

Pelatihan mempunyai tujuan untuk mengebangkan bakat,

keterampilan dan kemampuan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan

tertentu yang dibebankan kepadanya oleh perusahaan. Selain itu juga

pelatihan bertujuan untuk menambah kecakapan dalam menyelesaikan

permasalahan dalam pekerjaan yang ditanganinya

Lebih lanjut, Mangkunegara (2005:52), mengemukakan mengenai

tujuan pelatihan adalah sebagai berikut:

 Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi,

 Meningkatkan produktivitas karyawan,

 Meningkatkan kualitas kerja,

 Meningkatkan perencanaan sumber daya manusia,

 Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja karyawan,

 Miningkatkan rangsangan agar karyawan mampu berprestasi secara

maksimal

 Meningkatkan kesehatan dan keselamatan,

 Menghindari keseragaman, dan

 Meningkatkan perkembangan pribadi karyawan.
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Suatu organisasi perlu melibatkan sumber daya manusianya pada

aktivitas pelatihan hanya jika hal itu merupakan keputusan yang terbaik

dari manajer. Pelatihan diharapkan dapat mencapai hasil lain dari

memodifikasi perilaku karyawan. Hal ini juga mendukung organisasi dan

tujuan organisasi, seperti keefektifan produksi distribusi barang dan

pelayanan lebih efisien, menekan biaya operasi, meningkatkan kualitas, dan

menyelaraskan hubungan pribadi lebih efektif.

Pelatihan bagi seseorang dalam melaksanakan sesuatu tugas

tertentu untuk mencapai tujuan. Dengan pengambangan melalui pelatihan

akan terjamin tersedianya tenaga-tenaga dalam perusahaan yang

mempunyai keahlian, terlatih dan terdidik, menjamin mempergunakan

pikirannya dengan kritis.

Menurut Simamora yang dikutip oleh Sulistiyani dan Rosidah

(2009:220), adapun tujuan dari pelatihan meliputi:

 Memperbaiki kinerja,

 Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan

teknologi,

 Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya, menjadi

kompeten dalam pegawai,

 Membantu memecahkan persoalan operasional,

 Mempersiapkan karyawan untuk promosi, dan

 Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi.
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Pelatihan juga bertujuan agar peserta pelatihan cepat berkembang,

sebab sulit bagi seseorang untuk mengembangkan diri hanya berdasarakan

pengalaman tanpa adanya suatu pendidikan khusus. Ini membuktikan

bahwa pengembangan diri akan lebih cepat melalui pelatihan.

Akhirnya, pelatihan ditujukan pula untuk menstabilkan karyawan

sehingga dapat mengurangi adanya pergantian terus-menerus terhadap

karyawan. Dengan pelatihan maka pekerjaan dapat dilakukan secara

efektif dan efesien. Sebab dengan pelatihan tersebut, diusahakan untuk

dapat memperbaiki dan mengembangkan tingkah laku, keterampilan dan

pengetahuan diri para karyawan sesuai dengan keinginan.

Dari uraian tersebut di atas mencerminkan manfaatnya sangat

penting dari pelaksanaan pelatihan dalam upaya meningkatkan

produktivitas kayrawan yang sekaligus akan berpengaruh terhadap

produktivitas karyawan. Dengan pelaksanaan pelatihan terdapat manfaat

lain bagi perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya yaitu agar lebih

menjamin tersedianya tenaga-tenaga terampil dalam perusahaan, sehingga

kesalahan-kesalahan dapat dihindari serta mendorong karyawan untuk

memberikan potensi yang dimilikinya untuk waktu yang lama.

c. Dimensi Pelatihan

Dimensi pelatiahn yang efektif yang diberikan perusahaan kepada

karyawannya menurut Rae dalam Sofyandi (2008:119), dapat diukur

melalui:
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1) Isi pelatihan, yaitu apakah isi progam pelatihan relevan dan sejalan

dengan kebutuhan pelatihan, dan apakah pelatihan tersebut up to date.

2) Metode pelatihan, apakah metode pelatihan yang diberikan sesuai untuk

subjek itu dan apakah metode pelatihan tersebut sesuai dengan gaya

belajar peserta pelatihan.

3) Sikap dan keterampilan instruktur, yaitu apakah instruktur mempunyai

sikap dan keterampilan penyampaian yang mendorong orang untuk

belajar.

4) lama waktu pelatihan, yaitu berapa lama waktu pemberian materi poko

yang harus dipelajari dan seberapa cepat tempo penyampaian materi

tersebut.

5) Fasilitas pelatihan, yaitu apakah tempat penyelenggaraan pelatihan

dapat dikendalikan oleh instriktur, apakah relevan dengan jenis

pelatihan, dan apakah makanannya memuaskan.

d. Langkah-Langkah Pelaksanaan Pelatihan

Seorang manajer sumber daya manusia harus dapat

mengembangkan progam pelatihan yang efektif. Hariandja (2009), terdapat

beberapa proses yang harus dilakukan dalam upaya mengembangkan

progam pelatihan yang efektif, yaitu:

 Menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi, yang sering disebut need

analysis atau need assessment,

 Menentukan sasaran dan materi progam pelatihan,

 Menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip yang digunakan,
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 Mengefaluasi progam pelatihan.

Gambar 2.2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Pelatihan

Sumber: Hariandja (2009:175)

e. Metode Pelatihan

Setiap perusahaan yang menjalankan pelatihan, membutuhkan

metode yang tepat agar isi pelatihan tersebut dapat dengan mudah diresap

oleh para karyawan yang menjadi peserta pelatihan. Berikutini merupakan

bagan metode pelatihan yang ada :

ANALISIS KEBUTUHAN
 Kebutuhan organisasi
 Kebutuhan tugas
 Kebutuhan pegawai

PENENTUAN TUJUAN DAN
MATERI PELATIHAN

 Prinsip-prinsip belajar
 Biaya yang tersedia
 Fasilitas yang ada
 Waktu

PENENTUAN METODE
PELATIHAN

 On The Job Training
 Off The Job Training

EVALUASI PELATIHAN
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Gambar 2.3. Bagan Metode Pelatihan

Sumber: Mangkunegara (2006: 67)

1) Metode pekerjaan (On The Job)

Hampir 90 persen dari pengetahuan pekerjaan diperoleh melalui metode

on the job training. Prosedur metode ini informal, observasi sederhana,

dan mudah serta praktis. Karyawan mempelajari pekerjaannya dengan

mengamati pekerja lain yang sedang bekerja, dan kemudian

mengobservasikan perilakunya. Aspek-aspek lain adalah lebih formal

dalam format. Karyawan yang sudah lama bekerja atau atasan

memberikan contoh cara mengerjakan pekerjaan dan karyawan baru

memperhatikannya, bila perlu atasan melakukan pembimbingan langsung

pada karyawan yang baru.

Metode
Pelatihan

Metode
Ruang
Kelas

Metode
Simulasi

Metode
Pekerjaan

(on the
job)

Metode
Apprenti
Ceship

Metode
Demonstrasi
dan Contoh

Metode
Balai

(Vestibule)

Metode
Lainnya

Metode
Studi
Kasus

Metode
Konferensi

Metode
Bimbingan
Berencana

Metode
Bermain

Peran

Metode
Kuliah
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Misalnya; Magang. Merupakan pelatihan yang bersifat terjun langsung di

tempatkerja. Magang adalah salah satu cara pelatihan yang palingefektif

dan berguna, mengingat karyawan dapat bersentuhanlangsung dengan

masalah-masalah dan kegiatan yang ada.

2) Metode Balai (Vestibule)

Merupakan suatu ruangan terpisah yang digunakan untuk tempat pelatihan

bagi karyawan baru yang akan menduduki suatu pekerjaan. Metode ini

merupakan metode yang sangat cocok untuk banyak peserta (Karyawan

baru) yang dilatih dengan jenis pekerjaan yang sama dalam waktu yang

sama. Metode ini dilakukan dalam waktu beberapa hari atau beberapa

bulan dengan instruktur pengawas.

Misalnya; metode kuliah. Kuliah merupakan suatu caramah yang

disampaikan secara lisanuntuk tujuan-tujuan pendidikan. Keuntungannya

adalah dapatdigunakan untuk kelompok besar sehingga dapat

disajikansecara bersama dan relatif singkat. Kelemahannya adalahpeserta

lebih bersikap pasif, komunikasi satu arah, sehinggatidak terjadi umpan

balik dari peserta.

3) Metode Demonstrasi dan Contoh

Suatu demonstrasi menunjukkan dan merencanakan bagaimana suatu

pekerjaan atau bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Metode demonstrasi

melibatkan penguraian dan memeragakan sesuatu melalui contoh-contoh

Misalnya; metode studi kasus. Studi kasus adalah uraian tertulis atau lisan

tentang masalahyang ada. Peserta diminta untuk mengidentifikasi masalah
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danmerekomendasikan pemecahannya. Metode ini membutuhkananalisis

dan kemampuan dalam memecahkan masalah.

4) Metode Apprenticeship

Adalah suatu cara mengembangkan keterampilan pengrajin atau

pertukangan. Metode ini didasarkan pula pada on the job training dengan

memberikan petunjuk-petunjuk cara pengerjaannya. Metode ini tidak

mempunyai standar format. Karyawan peserta mendapat bimbingan umum

dan dapat langsung mengerjakan pekerjaannya.

Misalnya; metode koferensi. Merupakan suatu pertemuan formal tempat

terjadinya diskusiatau konsultasi tentang sesuatu yang penting.

Konferensimenekankan adanya diskusi kelompok kecil, materi

pelajaranyang terorganisasi dan melibatkan peserta aktif. Pada

metodekonferensi, belajar didasarkan melalui partisipasi lisan daninteraksi

antar peserta. Peserta dianjurkan memberikangagasan-gagasan untuk

didiskusikan.

5) Metode Simulasi

Adalah suatu situasi atau peristiwa menciptakan bentuk realitas atau

imitasi dari realitas simulasi itu merupakan pelengkap sebagai teknik

duplikat yang mendekati kondisi nyata pada pekerjaan.

Misalanya; metode bermain peran. Disini jelas terlihat suatu bentuk

perilaku yang diharapkan.Peranan peserta disini adalah menjelaskan

situasi dan masingmasingperan mereka yang harus diperankan dalam

pemecahansuatu masalah. Dapat dikatakan ini merupakan latihan
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dalammenghadapi suatu masalah. Sehingga ketrampilan para pesertadapat

dipraktekan saat metode ini berlangsung danpengembangannya akan

mudah dilakukan saat benar-benardalam kondisi memecahkan suatu

masalah.

6) Metode Ruang Kelas

Merupakan metode pelatihan yang dilakukan di dalam kelas walaupun

dapat dilakukan didalam area pekerjaan. Aspek-aspek tertentu dari semua

pekerjaan lebih mudah dipelajari dalam ruang kelas daripada on the job,

karena yang dibahas biasanya mengenai konsep-konsep, sikap, teori-teori,

dan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Misalnya; metode

bimbingan berencana. Terdiri dari serangkaian langkah yang berfungsi

sebagaipedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Meliputilangkah-

langkah yang telah diatur terlebih dahulu mengenaiprosedur yang

berhubungan dengan penguasaan ketrampilankhusus atau pengetahuan

umum. Dapat menggunakan bukupedoman dalam metode ini.

Seluruh metode pelatihan ini dapat menggunakan alat bantu berupa

visual yang memudahkan dalam menyimak dan menyimak. Dalam

memberikan materi mengenai konsep yang tidak diketahui oleh peserta,

media visual adalah cara yang penting dalam memahami materi tersebut.

Contoh alat bantu visual antara lain; film, OHP, slide, video, LCD, papan

tulis, poster, dan lainnya.
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2. Produktivitas

a. Pengetian Produktivitas

Setiap perusahaan selalu berusaha agar karyawan bisaberprestasi

dalam bentuk memberikan produktivitas kerja yangmaksimal.

Produktivitas kerja karyawan bagi suatu perusahaan sangat penting sebagai

alat pengukur keberhasilan dalammenjalankan usaha. Karena semakin

tinggi produktivitas kerjakaryawan dalam perusahaan, berarti laba

perusahaan dan produktivitasakan meningkat.

Secara umum produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang

dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input).

Input sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan output diukur dalam

ke-satuan fisik, bentuk, dan nilai. Menurut Muchdarsyah (2000: 1), pada

dasarnya produktivitas mencakup sikap mental patriotik yang memandang

hari depan secara optimis dengan berakar pada keyakinan diri bahwa

kehidupan hari ini adalah lebih baik dari hari kemarin dan hari esok adalah

lebih baik dari hari ini.

Sedangkan menurut formulasi National Productivity Board (NPB)

Singapore dalam Sedarmayanti (2009:56),dikatakan bahwa produktivitas

adalah sikap mental (attitude of mind) yang mempunyai semangat untuk

melakukan peningkatan perbaikan. Perwujudan sikap mental, dalam

berbagai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan diri sendiri

 Pengetahuan
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 Keterampilan

 Disiplin

 Upaya pribadi

 Kerukunan kerja

2) Berkaitan dalam pekerjaan

 Manajemen dan metode kerja yang baik

 Penghematan biaya

 Ketepatan waktu

 Sistem dan teknologi yang baik

Dengan mengadakan perbaikan tersebut, maka diharapkan akan

dapat menghasilkan barang dan jasa yang bemutu tinggi dan standar

kehidupan yang lebih tinggi.

Dalam laporan Dewan Produktivitas Nasional 1983 dalam

Sedarmayanti (2011:197), dikatakan bahwa produktivitas mengandung

pengertian sikap mental yang selalu mempunyai pandangan : “Mutu

kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus

lebih baik dari hari ini”.

Dalam doktrin pada Konferensi Olso 1984 yang dikutip oleh

Muchdarsyah (2000:17), tercantum definisi umum produktivitas semesta,

yaitu: “Produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang

bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih

banyak manusia, dengan mengunakan sumber-sumber riil yang semakin

sedikit.”
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Menurut Kussrianto dalam Sutrisno (2011:102), mengemukakan

bahwa  produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai

dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Peran serta tenaga kerja

di sini adalah penggunaan sumber daya serta efisien dan efektif.

Dari berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

produktivitas kerja adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari

berbagai sumberdaya atau faktor produksi yang digunakan untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam

suatu perusahaan.

b. Faktor-Faktor Produktivitas

Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja karyawan disuatu

perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yangmempengaruhi

produktivitas kerja karyawan tersebut. Banyak faktoryang dapat

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan baik yangberhubungan

dengan tenaga kerja itu sendiri maupun faktor-faktor yangberhubungan

dengan lingkungan perusahaan dan kebijakan pemerintahsecara

keseluruhan.

Setiap perusahaan selalu berkeinginan agar tenaga kerja yang

dimiliki mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. menurut

Ravianto dalam Sutrisno (2011:102) Produktivitas tenaga kerja

dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga

kerja itu sendiri atau faktor lain, seperti; tingkat pendidikan, keterampilan,

disiplin, sikap dan etika kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat
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penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja, iklim kerja, teknologi,

sarana produksi, manajemen, dan prestasi.

Menurut Simanjuntak dalam Sutrisno (2011:103), ada beberapa

faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan, yaitu:

1) Pelatihan

Latihan kerja dimaksud untuk melengkapi karyawan dengn

keterampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan

kerja. Untuk itu, latihan kerja diperlukan bukan saja sebagai

pelengkap akan tetapi sekaligus untuk memberikan dasar-dasar

pengetahuan. Dengan pelatihan berarti para karyawan belajar untuk

mengerjakan sesuatu dengan benar-benar dan tepat, serta dapat

memperkecil atau meninggalkan kesalahan-kesalahan yang pernah

dilakukan.

2) Mental dan kemampuan fisik karyawan

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat

pentinguntuk menjadi perhatian bagi organisasi, sebab keadaan fisik

dan mental karyawan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan

produktivitas kerja karyawan.

3) Hubungan antara atasan dan bawahan

Hubungan antara atasan dan bawahan akan mempengaruhi kegiatan

yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana pandangan atasan terhadap

bawahan, sejauh mana bawahan diikutsertakan dalam penentuan
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tujuan perusahaan. Sikap yang saling jalin-menjalin telah mampu

meningkatkan produktivitas.

Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah yang dikutip

oleh Sedarmayanti (2011:227), ada enam faktor utama yang menentukan

produktivitas tenaga kerja, adalah :

1) Sikap kerja, seperti : kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (shift

work) dapat menerima tambahan tugas dan bekerja dalam suatu tim

2) Tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan latihan dalam

manajemen supervise serta keterampilan dalam tehnik industry

3) Hubungan tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin dalam

usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk

meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan

mutu(Quality control circles)

4) Manajemen produktivitas, yaitu : manajemen yang efesien mengenai

sumber dan sistem kerja untuk mencapai peningkatan produktivitas

5) Efesiensi tenaga kerja, seperti : perencanaan tenaga kerja dan

tambahan tugas.

6) Kewiraswastaan, yang tercermin dalam pengambilan resiko,

kreativitas dalam berusaha, dan berada dalam jalur yang benar dalam

berusaha

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan kondisi utama

karyawan yang semakin penting dan menentukan tingkat produktivitas

karyawan yaitu pendidikan dan pelatihan, motivasi, disiplin, keterampilan,
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tingkat penghasilan, lingkungan dan iklim kerja, penguasaan peralatan.

Dengan harapan agar karyawan semakin gairah dan mempunyai semangat

dalam bekerja dan akhirnya dapat mempertinggi mutu pekerjaan,

meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

c. Pengukuran Produktivitas Kerja

Menurut Arouf dalam Sedarmayanti (2011:198), produktivitas

adalah rasio antara efektivitas menghasilkan keluaran dan efisiensi

penggunaan sumber masukan. Menurut Sedarmayanti (2011:198)

Produktivitas memiliki dua dimensi, yakni efektivitas dan efisiensi

penggunaan sumber masukan. Dimensi efektivitas pertama berkaitan

dengan pencapaian kerja yang maksimal, artinya pencapaian target yang

berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.

1) Kuantitas kerja adalah suatu hasil yang dicapai olehkaryawan dalam

jumlah tertentu dengan perbandingan standar adaatau ditetapkan oleh

perusahan.

2) Kualitas kerja adalah suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu

dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam hal ini

merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan

pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan

oleh perusahaan.

3) Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikanpada

awal waktu yang ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil

output serta memaksimalkan waktu yang tersediauntuk aktivitas lain.
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Ketepatan waktu diukur dari persepsikaryawan terhadap suatu

aktivitas yang disediakan diawal waktusampai menjadi output.

Dimensi efisiensi merujuk kepada upaya pembandingan masukan

dengan realisasi penggunaannyaatau bagaimana pekerjaan dilakukan.

Efisiensi adalah criteria efektivitas jangka pendek yang mengacu pada

kemampuan organisasi menghasilkan keluaran dengan penggunaan

masukan minimum.

Dalam Muchdarsyah (2000:23), secara umumpengukuran

produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakandalam tiga jenis

yang sangat berbeda.

1) Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang

denganpelaksanaan secara historis yang tidak menunjukan

apakahpelaksanaan sekarang ini memuaskan namun

hanyamengetengahkan apakah meningkat atau berkurang

sertatingkatannya.

2) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas,

seksi,proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti itu

menunjukanpencapaian relatif.

3) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya dan inilahyang

terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan.

Pengukuran produktivitas kerja ini mempunyai peranan penting

untuk mengetahui produktivitas kerja dari para karyawan sehingga dapat

diketahui sejauh mana produktivitas yang dapat dicapai oleh karyawan.
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Selain itu pengukuran produktivitas juga dapat digunakan sebagai

pedoman bagi para manajer untuk meningkatkan produktivitaskerja sesuai

dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan.

d. Manfaat Pengukuran Produktivitas Kerja

Manfaat-manfaat yang dapat diambil dari pengkuran produktivits

antara lain :

1) Perusahaan dapat menilai efisiensi sumber dayanya, sehingga dapat

meningkatkan produktivitasnya melalui efisiensi penggunaan smber

daya tersebut.

2) Perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif melalui

pengukuran produktifitas, baik perencanaan jangka panjang/pendek.

3) Tujuan ekonomis dan non ekonomis dari perusahaan dapat

diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu

dipandang dari sudut produktivitas.

4) Perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang dapat

dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengkuran tingkat

produktivitas sekarang.

5) Strategi peningkatan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan

berdasarkan tingkat perbedaan (gap) antara tingkat produktivitas yang

direncanakan dengan tingkat produktivitas yang diukur/aktual.

6) Memberikan informasi berupa tingkat produktivitas diantara

organisasi perusahaan/industri sejenis.
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7) Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari suatu pengukuran dapat

menjadi informasi yang berguna dalam merencanakan tingkat

keuntungan perusahaan.

8) Akan menciptakan tindakan-tindakan kompetitif berupa upaya-upaya

peningkatan produktivitas secara terus menerus.

9) Aktivitas perundingan bisnis (tawar menawar) secara kolektif dapat

diselesaikan secara rasional, apabila telah tersedia ukuran-ukuran

produktivitas.

e. Hubungan Antara Pelatihan dengan Produktivitas

Secara teoritis ada beberapa pandangan mengenai hubungan

pelaksanaan program pelatihan dengan produktivitas kerja karyawan,

antara lain, menurut Siagian (2009). Menyatakan bahwa pelatihan

merupakan salah satu instrumen yang paling efektif untuk meningkatkan

kinerja dan produktivitas kerja para karyawan dalam suatu organisasi,

yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas organisasi secara

keseluruhan.

Sedangkan menurut Stoner dalam Sutrisno (2011), mengemukakan

bahwa peningkatan produktivitas bukan pada pemutakhiran peralatan akan

tetapi kepada pengembangan karyawan yang paling utama. Dari hasil

penelitian beliau menyebutkan 75% peningkatan produktivitas justru

dihasilkan oleh perbaikan pelatihan.

Sedangkan menurut Hasibuan dalam Salinding (2011)“dengan

pelatihan, maka produktivitas karyawan, yakni pelaksanaanprogram
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pelatihan membentuk dan meningkatkan kemampuan danpengetahuan

karyawan, sehingga diharapkan dengan semakin sering program pelatihan

dilaksanakan semakin tinggi pula tingkatproduktivitasnya”.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian dari beberapa teori yang ada, maka dapat disusun

suatu kerangka pemikiran sebagai dasar menentukan hipotesis seperti gambar

berikut:

Gambar 2.3.
Pelatihan dan Produktivitas

Sumber: Sofyandi (2008) dan Sedarmayanti (2009), diolah

Dalam pelaksanaan pelatihan perlu dilakukan segenap upaya dalam

rangka meningkatkan kemampuan yang selanjutnya berdampak pada

produktivitas kerja karyawan. Progam pelatihan yang disusun oleh perusahaan

akan membawa pengaruh yang cukup besar bagi peningkatan kemampuan

kerja karyawan dan akan berdampak pada produktivitas karyawan.

Kerangka pikir diatas didukung menurut pandanganSiagian (2009),

menyatakan bahwa pelatihan merupakan salah satu instrumen yang paling

efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja para karyawan dalam suatu

organisasi, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas organisasi

secara keseluruhan.

Produktivitas (Y)
 Kualitas (Y1.1)
 Kuantitas(Y1.2)
 Ketepatan Waktu(Y1.3)

Pelatihan (X)
1. Materi Pelatihan (X1.1)
2. Pelatih (X1.2)
3. Metode Pelatiahan (X1.3)
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Pelatihan yang dilakukan dapat dipantau melalui materi pelatihan,

pelatih, dan metode pelatihan. jika materi pelatihan sesuai terhadap kebutuhan

karyawan, tenaga pelatih yang sudah professional atau mampu melaksanakan

tugas dan fungsinya secara efektif, dan metode pelatihan yang diterapkan baik,

maka dapat dikatakan pelatihan tersebut sangat berpengaruh. Penerapan

pelatihan yang daik akan diberikan kepada karyawan yang bisah menjadikan

bertambahnya tingkat produktivitas kerja karyawan karena diberi pelatihan

tersebut.

Hamalik (2005), mendefinisikan bahwa pelatihan adalah suatu proses

yang melakukan serangkaian tindakan (upaya) yang dilakukan dengan sengaja

dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh

tenaga profesional kepelatihan dalamsatuan waktu yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna

meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Menurut

Rae (1998) dalam bukunya Sofyandi (2008: 119) untuk mengetahui pelatihan

yang efektif dapat diukur melalui materi pelatihan, pelatih (instruktur), dan

metode pelatihan

Menurut Muchdarsyah (2000:1), pada dasrnya produktivitas mencakup

sikap mental patriotik yang memandang hari depan secara optimis dengan

berakar pada keyakinan diri bahwa kehidupan hari ini adalah lebih baik dari

hari kemarin dan hari esok adalah lebih baik dari hari ini.

Menurut Sedarmayanti (2011:198) untuk mengetahui tinggi rendahnya

produktivitas seseorang, maka diperlukan pengukuran produktivitas meliputi
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kuantitaskerja (jumlah yang dihasilkan), kualitas kerja (mutu) dan ketepatan

waktu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. Dalam dunia industri

produktivitas sangat penting demi tercapainya tujuan perusahaan, produktivitas

juga digunakan sebagai alat untuk meningkatkan daya kompetisi dan

keuntungan bagi perusahaan.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian teori-teori di atas, peneliti

dapat memberikan hipotesis terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan,

hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diduga variabel pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

produktivitas kerja karyawan Pabrik Gula Kremboong Sidoarjo.


