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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

     Sumber daya manusia merupakan salah  satu sumber daya yang terdapat 

dalam suatu organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. 

Secara umum sumber daya yang terdapat  dalam  organisasi  bisa  

dikelompokkan  ke  dalam  dua  macam,  yakni  sumber  daya manusia  

(human  resources)  dan    sumber  daya  non  manusia  (non-human  

resources).  Dari keseluruhan  sumber  daya  yang  tersedia  dalam  suatu  

organisasi,  baik  organisasi  publik maupun    swasta,  sumber  daya  manusia  

paling  penting  dan  sangat  menentukan  serta berpengaruh dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi.  

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang 

memiliki keterampilan, kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baik dalam 

bekerja. Oleh karenanya, pihak perusahaan harus mengambil langkah-langkah 

agar dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari kemampuan 

sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan seperti kemampuan teknis, 

kemampuan berinteraksi, dan kemampuan konseptual. 

Salah satu  program untuk memperoleh sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah program pengembangan karyawan melalui Diklat, program 

ini dinilai cukup baik karena dapat meningkatkan kemampuan karyawan yang 

dimiliki perusahaan sehingga dengan bekal keterampilan yang diperoleh 

selama pendidikan para karyawan tersebut dapat membantu perusahaan 
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mencapai tujuan perusahaan serta mampu mendukung daya saing perusahaan 

secara berkesinambungan. Adapun dalam melaksanakan Diklat ini harus 

diperlukan suatu perencanaan yang baik, sistematis dan terarah. Sehingga hasil 

dari pelaksanaan ini dapat memberi masukan yang positif bagi perusahaan. 

Selain itu karena biaya untuk pelaksanaan Diklat  cukup besar maka 

pelaksanaan Diklat harus berhasil. 

 Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia sekaligus merupakan salah 

satu bank yang memberikan layanan microbanking terbesar di dunia, PT. 

Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk memiliki tugas untuk menyediakan 

pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pencapaian ini diperkuat dengan jaringan 

usaha yang tersebar di seluruh wilayah yang mencakup 9.052 unit kerja (mulai 

dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang 

Pembantu, BRI Unit, sampai Kantor Kas dan TerasBRI). Dalam penelitian ini 

peneliti memfokuskan penelitian pada kantor wilayah BRI Malang. (Annual 

report BRI tahun 2012) 

Kantor wilayah BRI Malang berdiri sejak 1 september 2009. Selama 5 

(tahun) ini kantor wilayah BRI Malang terus berupaya untuk meningkatkan 

kinerja serta mutu karyawannya, sehubungan dengan hal tersebut Kanwil BRI 

Malang merasa perlu mengadakan Diklat bagi sumber daya manusianya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan. Khususnya pada karyawan tetap bidang 

operasional yang terdiri dari bagian logistic&umum, bagian MSDM, bagian 

OPS, jaringan dan layanan, serta bagian ADK. Diklat bagi karyawan tetap 

bidang operasional dirasa sangat penting karena bidang operasional memiliki 
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tanggung jawab yang cukup besar dalam melaksanakan kegiatan operasional 

perusahaan serta mengelola dan mengembangkan SDM.  Pelaksanaan Diklat 

dasar yang diberikan untuk semua karyawan pada bidang operasional antara 

lain :  pelatihan kesamptaan dan budaya kerja BRI, Good corporate 

governance dan personality atau total image and table manner, orientasi 

umum, dan orientasi kampus.  

BRI memiliki 3 tahapan utama pola pendidikan yaitu : orientasi on the 

job training di kanca BRI dan in class training yang diakhiri oleh ujian 

komprehensif untuk menentukan kelulusan peserta pendidik sebagai dasar 

peningkatan sebagai seorang staf BRI. (modul panduan pelatihan BRI Kanwil) 

BRI memiliki dua tempat Diklat yaitu di SENDIK untuk karyawan 

(outsourcing, CS. Teller dan Mantri) dan yang kedua di PUSDIKLAT untuk 

bagian (AO, staf, dan Kabag). Pelaksanaan Diklat karyawan bidang 

operasional menggunakan metode OJT (On The Job Training) yang betujuan 

untuk memberikan wawasan dan pemahaman peserta terhadap proses bisnis 

kegiatan operasional di kanca BRI sehingga peserta mendapatkan gambaran 

tentang filosofi bisnis perbankan, sebagai bekal kader pemimpin BRI yang 

tangguh dan profesional serta mampu menghadapi tantangan dan persaingan 

perbankan.  

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan OJT adalah peserta, 

pembimbing OJT (pemimpin cabang), Mentor (pejabat/ staf kanca yang 

ditunjuk), penyelenggara pendidikan (divisi diklat dan divisi terkait) serta 

kanwil OJT. Proses pelaksanaan OJT adalah : wawancara & Tanya jawab, 
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pengamatan langsung, latihan, praktek kerja, dan pemenuhan tugas. Tujuan 

OJT bidang operasional diharapkan mampu memahami bidang tugas manajer 

opersional beserta jajarannya. Ruang lingkup OJT bidang operasional 

mencangkup praktek kerja atas fungsi-fungsi yang dilakukan oleh manajer 

operasional dan jajarannya termasuk operasional BRI unit.  

Salah satu penangangan sumber daya manusia dalam perusahaan 

adalah dengan melaksanakan pengembangan karir. Melalui pelaksanaan 

Diklat, karyawan diharapkan dapat mengembangkan karirnya. Pengembangan 

karir ini dirasakan semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau 

jabatan, sebagai kemajuan teknologi dan semakin ketat persaingan di antara 

perusahaan. Pengembangan karir hendaknya disusun secara cermat dan 

didasarkan metode-metode ilmiah serta berpedoman pada kemampuan yang 

dibutuhkan perusahaan saat ini maupun untuk masa yang akan datang. 

 Menurut hasil wawancara pada divisi pembinaan Kanwil BRI Malang 

yang menyatakan bahwa pelaksanaan Diklat pada Kanwil BRI Malang apabila 

dirata-rata pelaksanaanya baik namun masih ada 3 (tiga) kekurangan dalam 

pengembangan karir karyawan tetap bidang operasional yaitu belum 

optimalnya ketercapaian kompetensi karyawan setelah karyawan mengikuti 

Diklat yang dilaksanakan oleh perusahaan, pendidikan terakhir yang ditempuh 

karyawan tidak berpengaruh terhadap pengembangan karir karyawan, dan ada 

sekitar 5 % dari jumlah keseluruhan karyawan tetap yang telah memiliki masa 

kerja yang cukup lama pada bagian tertentu di BRI Kanwil Malang hingga 

sekarang masih belum dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, yang 
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membuat karyawan mulai putus asa atas pengembangan karir yang telah 

direncanakan oleh karyawan tersebut. 

Tidak semua variabel Diklat berpengaruh signifikan terhadap 

pengembangan karir . Seperti perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Moeheriono (2003) dengan judul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Tingkat III Terhadap Motivasi Kerja, Karier dan Kompetensi 

Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur”, bahwa tidak terdapat pengaruh 

langsung yang signifikan Diklatpim Tingkat III terhadap karier. Hasil 

penelitian bermakna bahwa Diklatpim Tingkat III dirasakan bagi karyawan 

pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan untuk meningkatkan karier pegawai, yang berarti bahwa karier 

pegawai meningkat boleh jadi tidak dipengaruhi oleh Diklatpim Tingkat III, 

melainkan faktor-faktor lainnya. Lain halnya dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dahlia (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan 

Pendidikan dan Pelatihan dengan Karier karyawan pada PT. PLN (Persero) 

Area Pelayanan dan Jaringan Majalaya”. Dari penelitian tersebut diketahui 

bahwa terdapat hubungan yang kuat dan searah atau psositif antara pendidikan 

dan pelatihan dengan karier karyawan. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik dan 

ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan faktor sumber daya 

manusia di Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Malang di Jl. Laksamana Martadinata No. 80 Lt. 2-4 Malang dengan judul: “  
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PENGARUH DIKLAT TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR 

KARYAWAN PADA KANTOR WILAYAH BRI MALANG”. 

B.  Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana Diklat karyawan pada Kantor Wilayah BRI Malang ?   

2. Bagaimana pengembangan karir karyawan pada Kantor Wilayah BRI 

Malang ?  

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Diklat terhadap 

pengembangan karir karyawan pada Kantor Wilayah BRI Malang ?  

C.  Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini agar tidak meluas, maka yang akan diteliti adalah 

Diklat yang terdapat pada Kantor Wilayah BRI Malang yang  meliputi 

sasaran, kurikulum, sarana, peserta, pelatih, dan pelaksanaan pada karyawan 

tetap bidang operasional yang telah mengikuti Diklat dan pengembangan karir 

karyawan yang meliputi penilaian (assessment), prestasi kerja, latar belakang 

pendidikan, pelatihan yang diikuti, pengalaman kerja, dan kesetiaan pada 

perusahaan karyawan tetap bidang operasional yang telah memiliki 

pengalaman kerja lebih dari 2 tahun.  
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D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan Diklat karyawan pada Kantor Wilayah BRI 

Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan pengembangan karir karyawan pada Kantor 

Wilayah BRI Malang.  

c. Untuk menganalisis pengaruh signifikan Diklat terhadap 

pengembangan karir karyawan Kantor Wilayah BRI Malang.  

2.  Manfaat Penelitian  

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi Pihak Kantor Wilayah BRI Malang 

Untuk pihak perusahaan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

memperoleh masukan-masukan yang positif dan membangun, yang 

dapat diterapkan perusahaan dalam usaha meningkatkan karir karyawan 

melalui pelaksanaan Diklat karyawan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya. 

 


