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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Asih Dian Ariyati (2008), dengan judul “ 

pengaruh program pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT. Tetra Kimia Mulia 

Mojokerto”. Tujuan pelatihannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

pelatihan pada perusahaan khususnya bagi karyawan bagian produksi dan 

untuk mengetahui apakah pelatihan mempunyai pengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan bagian produksi. Variabel bebasnya adalah 

pendidikan dan pelatihan, sedangkan variabel terikatnya adalah produktivitas 

kerja. Hasil penelitian menggunakan persamaan regresi linier berganda dan 

berdasarkan uji signifikan dapat mengetahui pelatihan dan pendidikan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja. 

Sedangkan hasil penelitian dari  Heru Tri Wibowo (2005), dengan judul “ 

Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Pemetik 

Jamur Pada PT. Eka Timur Raya Pasuruan”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja 

karyawan bagian produksi. Variabel bebasnya adalah pelatihan dan variabel 

terikatnya adalah produktivitas kerja. Hasilnya bahwa pelatihan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan bagian produksi. 
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Berdasarkan sumber penelitian diatas, tampak bahwa beberapa peneliti 

hanya membahas tentang produktivitas karyawan. Produkivitas adalah 

perbandingan hasil (output) dengan masukan (input), sedangkan Kinerja adalah 

kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan oleh manajemen. Oleh karena itu peneliti ingin 

melanjutkan penelitian yang membahas tentang kinerja karyawan yang dapat 

dinilai dari kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

No. Nama  Judul Variabel Teknik Hasil 

1 Asih Dian 

Ariyati 

(2008) 

Pengaruh Program 

Pendidikan dan 

Pelatihan Terhadap 

Peningkatan 

Produktivitas Kerja 

Karyawan Bagian 

Produksi pada PT. 

Tetra Kimia Mulia 

Mojokerto 

- Variabel 

bebas: 

Pelatihan dan 

Pendidikan 

- Variabel 

terikat : 

Produktivitas 

kerja 

Analisis regresi 

berganda 

Pelatihan dan 

pendidikan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

peningkatan 

produktivitas 

kerja 

karyawan  

2 Heru Tri 

Wibowo 

(2005) 

 

Pengaruh Pelatihan 

Terhadap 

Produktivitas Kerja 

Karyawan Bagian 

Pemetik Jamur 

pada PT. Eka 

Timur Raya 

Pasuruan 

- Variabel 

bebas: 

Pelatihan 

- Variabel 

terikat : 

Produktivitas 

kerja 

Analisis regresi 

sederhana 

Pelatihan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

karyawan 

3 Nirmaya 

Santi (2015) 

Hubungan 

Pelatihan 

denganKinerja 

Karyawan di PT. 

BCA,Tbk. Cabang 

Pembantu 

Kepanjen Malang 

- Variabel 

bebas: 

Pelatihan 

- Variabel 

terikat: Kinerja 

Analisis 

koefisien 

kolerasi 

sederhana 

- 

Sumber : Asih Dian Ariyati (2008) dan Heru Tri Wibowo (2005) 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Pelatihan 

Istilah pelatihan sering kali dikaitkan dengan istilah pendidikan 

dengan sebutan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan mengarah pada 

pendidikan formal, sedangkan pelatihan pada dasarnya berarti proses 

memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan 

khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangannya dalam 

melaksanakan pekerjaan dan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi 

kerja tiap karyawan. 

Menurut Rae (1990:3) bahwa, pelatihan adalah suatu usaha untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan 

perkerjaannya lebih efektif dan efisien. 

Dalam bukunya Veithzal (2004:226) merumuskan latihan itu sebagai 

berikut, pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku pegawai 

untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan 

kemampuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan 

memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian 

dan kemampuan tertentu agar berhasil melaksanakan pekerjaan”. 

Perumusan latihan yang lain dikemukakan oleh Edwin B (2002:69) 

sebagai berikut, pelatihan adalah tindakan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan kecakapan pegawai untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan tertentu. 
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Dengan demikian ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu 

kegiatan dapat disebut latihan. Ketiga syarat tersebut adalah: 

1) Latihan harus membantu pegawai menambah kemampuannya. 

2) Latihan harus menimbulkan perubahan dalam kebiasaan 

bekerja  pegawai. 

3) Latihan harus berhubungan dengan pekerjaan tertentu. 

Pelatihan atau (training) sebagai suatu kegiatan untuk memperbaiki 

kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi 

Husnan, (2002:77). Pengertian lain tentang pelatihan menyebutkan bahwa: 

Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang  

memperguanakan prosedur sistematis dan terorganisasi, pegawai non 

manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dan tujaun 

yang terbatas Mangkunegara, (2003:50). 

Pelatihan adalah peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya 

manusia organisai yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi 

tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini Alwi (2007:217). 

Dari uraian tentang pengertian pelatihan, dapat diketahui bahwa 

pelatiahan merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan 

dalam menekuni bidang kerja tertentu bagi karyawan, sehingga secara 

umum setelah pelatihan selesai maka peserta pelatihan diberikan suatu 

sertifiakat sebagai tanda bukti telah mengikuti pelatihan.  
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2. Pentingnya Pelatihan 

Di dalam organisasi, setiap pemimpin bertanggung jawab untuk 

mengembangakan serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

bawahannya. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha pemimpin untuk 

menambah keahlian dan efesiensi para bawahannya pada jabatan dan 

kedudukan yang tepat. 

Pelatihan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam 

menghasilkan suatu perubahan tingkah laku sesuai dengan sasaran dan 

tujuan pelatihan yang dilaksanakan. Setelah mengikuti pelatihan diharapkan 

peserta pelatihan dapat merubah kebiasaan bekerja menjadi lebih baik dan 

meningkatkan pekerja, serta dapat mendukung upaya organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan, seperti dikemukakan oleh Siregar 

(2003) mengemukakan bahwa pelatihan diharapkan dapat menghasilkan 

output berupa:  

1) Reaksi peserta pendidikan dan pelatihan 

2) Perubahan tingkat belajar 

3) Perubahan dalam pekerjaan 

Dari pelaksanaan pelatihan, diharapkan peserta pelatihan memberikan 

reaksi atau respon yang lebih baik terhadap pelaksanaan pelatihan tersebut. 

Jika peserta menunjukan reaksi yang baik maka hasil pelatihan dapat 

maksimal. Dari reaksi tersebut akan muncul perubahan dalam diri peserta 
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pelatihan, yaitu berupa perubahan tingkat belajar dan perubahan dalam 

pekerjaan. 

Reaksi peserta dalam pelatihan adalah tindakan atau perbuatan 

seseorang terhadap suatu aktivitas atau pekerjaan yang berhubungan dengan 

keahlian dan keterampilan yang dapat diamati melalui kaitan pekerjaan 

dengan materi pelatihan, pengembangan kemampuan peserta pelatihan, 

manfaat pelatihan bagi karyawan maupun perusahaan serta tingkat kepuasan 

peserta pelatihan terhadap pelaksanaannya. 

Dari reaksi tersebut akan timbul suatu perubahan tingkat belajar dari 

peserta pelatihan yanitu timbulnya kemauan dan kemampuan seseorang 

didalam menanggapi sesuatu, untuk meraih kemajuan dengan keterampilan 

yang dimiliki. Perubahan tersebut mengarah pada peningkatan keterampilan, 

perbaikan sikap dan aktualisasi diri serta menerapkan materi pelatihan pada 

tugas-tugasnya. 

Perubahan tingkat belajar juga disertai dengan perubahan dalam 

pekerjaan, yaitu perubahaan tingkah laku baik secara langsung atau secara 

tidak langsung yang berdampak pada lingkungan pekerjaan yang 

berhubungan dengan emosional diri terhadap pekerjaan. Perubahan terhadap 

pekerjaan dapat diketahui dari perubahan efektivitas hasil kerja, perbaikan 

sikap dalam pekerjaan, kinerja yang optimal dan kreativitas yang tinggi. 
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Dari ketiga output pelatihan tersebut, semakin terlihat bahwa pelatihan 

menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan prestasi kerja. Pentingnya 

program pelatihan bagi suatu organisasi antara lain: 

1). Sumber daya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan 

tertentu dalam organisasi belum tentu yang diperlukan dalam jabatan 

tersebut. Hal ini terjadi karena seiring seseorang menduduki jabatan 

tertentu bukan karena kemampuannya melainkan karena tersedianya 

formasi. Karena itu karyawan atau staf baru ini perlu meningkatkan 

dalam kemampuan yang mereka perlukan. 

  2). Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi jelas akan mempengaruhi 

suatu organisasi atau instansi. Oleh sebab itu jabatan yang dulu belum 

diperluakan, sekarang diperluakan kemampuan yang diperluakan oleh 

jabatan tersebut. 

  3). Promosi dalam organisasi adalah suatu keharusan apabila organisasi itu 

mau berkembang. Pentingnya promosi bagi seseorang adalah sebagai 

salah satu reward atau insentive (ganjaran atau perangsang). Kadang-

kadang kemampuan seseorang karyawan yang akan dipromosikan untuk 

menduduki jabatan tertentu belum cukup. Untuk itulah maka diperluakan 

pendidikan atau pelatihan tambahan. 

Pentingnya pelatihan seperti diatas bukanlah semata-mata 

menguntungkan karyawan, akan tetapi juga keuntungan bagi organisasi itu 
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sendiri, karena dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan maka 

akan meningkatkan pula produktivitas kerja. 

3. Tujuan Pelatihan 

Suatu organisasi melakukan pelatihan bagi karyawannya, maka perlu 

terlebih dahulu dijelaskan apa yang menjadi tujuan dari pada pelatihan 

tersebut, sehingga dengan demikian menjadi nyata arah atau tujuan yang 

harus dijelaskan dengan baik. Apabila tidak dijelaskan terlebih dahulu maka 

apa yang akan dicapai tidak efektif dan tidak ada gunanya. 

Tujuan pelatihan hendaknya dirumusakan dalam bentuk perilaku 

misalnya setelah mengikuti program ini diharapkan peserta dapat 

melakukan pencatatan dan pelaporan secara benar hasil pelatihan yang telah 

dilakukan. 

Tujuan umum  pelatihan adalah: 

1) Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan lebih cepat dan lebih efektif. 

2) Untuk mengembangakan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan secara rasional. 

3) Untuk mengembangakan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerja 

sama dengan teman-teman pegawai dan manajemen (pemimpin) 

Adapun tujuan pelatihan menurut Mangkunegara (2003:45) sebagaiberikut:  

1) Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. 

2) Meningkatkan produktivitas kerja. 
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3) Meningkatkan kualitas kerja. 

4) Meningkatkan ketepatan perencanaan sumber daya manusia. 

5) Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. 

6) Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara 

maksimal. 

7) Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 

8) Menghindarkan keusangan (obselescence) 

9) Meningkatkan perkembangan pegawai. 

Adanya pelatihan dapat menjamin tersedianya tenaga kerja yang 

mempunyai keahlian dan orang-orang terdidik dan terlatih akan dapat 

menggunakan pikiranya secara kritis untuk memperbaiki kekurangan- 

kekurangan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

Handoko (2001 : 103) mengemukakan pendapatnya mengenai 2 (dua) 

tujuan pelatihan sebagai berikut: Tujuan utama pelatihan yaitu (1) latihan 

dilaksanakan untuk menutup gap antara kecakapan atau kemampuan 

karyawan dengan permintaan jabatan, (2) Program-program tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan 

dalam mencapai sasaran kerja yang sudah diterapkan. 

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa pelatihan bertujuan 

untuk lebih meningkatkan kemampuan dan kecakapan pegawai terhadap 

tuntunan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan atau posisi dalam 

perusahaan atau instansi. Selain itu, tujuan pelatihan adalah untuk 



22 
 

meningkatkan kinerja pegawai yang efektif dan efisien dalam mencapai 

tujuan perusahaan atau instansi yang telah diterapkan sebelumnya. 

4. Metode Pelatihan  

Pelaksanaan pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan yang didukung oleh metode yang tepat agar diperoleh hasil yang 

maksimal. Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan didalam lingkungan 

pekerjaan atau diluar pekerjaan.  

Secara  umum bentuk atau metode latihan untuk karyawan operasional 

bisa dikelompokan menjadi 4 macam, yaitu: (1) On the jobtraining; (2) 

Vestibule school; (3) Apprenticeship (magang); (4) Kursus-kursus khusus 

Husnan, (2002:82). 

1) One the job training 

Dalam metode ini, karyawan yang dilatih dihadapkan 

secara langsung pada tempat kerja yang sebenarnya dan dilatih  oleh 

atasan atau pimpinan secara langsung. 

2) Vestibule school 

Metode latihan dengan mendatangkan pelatih khusus untuk melatih 

karyawan sesuai dengan keahlian masing-masing. Pelaksanaan metode 

ini salah satu bentuknya adalah simulasi. 

3) Apprenticeship (Magang) 

Metode ini diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang 

membutuhkan ketarmpilan (skill) yang relatif tinggi. 
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4) Kursus khusus 

Kursus merupakan bentuk training yang disesuaikan dengan minat 

karyawan dalam bidang-bidang tertentu diluar bidang pekerjaan, seperti 

kursus bahasa asing, kursus manajemen, kepemimpinan dan lain-lain. 

Masing-masing metode memiliki sasaran pengajaran sikap, konsep 

atau pengetahuan dan keterampilan utama yang berbeda. Untuk itu, dalam 

pemilihan metode pelatihan hendaknya benar-benar disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan. 

5. Komponen-Komponen Pelatihan 

Menurut Mangkunegara (2006 : 51) ada beberapa komponen yang 

harus diperhatikan dalam pelatihan dan pengembangan yaitu: 

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

terukur. 

b) Para pelatih (Trainers) harus ahlinya yang berkualitas memadai 

(Profesional). 

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. 

e) Peserta pelatihan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang 

ditentukan. 

 



24 
 

6. Prinsip-Pronsip Perencanaan Pelatihan 

Mc. Gehee, seperti yang dikutip dari Mangkunegara (2006:51) bahwa 

prinsip-prinsip perencanaan pelatihan dan pengembangan sebagai berikut: 

a) Materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan  tahapan- 

tahapan. 

b) Tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

c) Penatar harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang 

berhubungan dengan serangkaian mata pelajaran. 

d) Adanya penganut (reinforcement) guna memabngkitkan respon positif 

dari peserta. 

e) Menggunakan konsep shaping (pembentukan) perilaku. 

7. Dimensi Pelatihan 

   Dimensi pelatihan yang efektif yang diberikan perusahaan kepada 

karyawannya menurut Rae  (1998 : 8) dapat diukur melalui: 

a) Isi Pelatihan, yaitu apakah isi program pelatihan relevan dan sejalan 

kebutuhan pelatihan, dan apakah pelatihan tesebut up to date. 

b) Metode Pelatihan, yaitu apakah metode pelatihan yang diberikan sesuai 

 untuk subjek itu dan apakah metode pelatihan tersebut sesuai dengan 

gaya belajar persertapelatihan 
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c) Sikap dan keterampilan instruktur, yaitu apakah instruktur  mempunyai 

sikap dan keterampilan dalam penyampaian yang mendorong orang 

untuk belajar 

d) Lama waktu pelatihan, yaitu berapa lama waktu pemberian materi pokok 

yang harus dipelajari dan seberapa cepat tempo penyampaian materi 

tersebut. 

e) Fasilitas pelatihan, yaitu apakah tempat penyelenggaraan pelatihan dapat 

dikendalikan oleh instruktur, apakah relevan dengan jenis pelatihan, dan 

apakah makanannya memuaskan. 

8. Tahapan-tahapan penyusunan pelatihan 

Tahapan-tahapan penyusunan pelatihan adalah : 

a) Mengindentifikasi kebutuhan pelatihan (Jobstudy) 

b) Menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan 

c) Menetapkan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya 

d) Mengadakan percobaan (try out) dan revisi 

e) Mengimplementasikan dan mengevaluasi 

9. Pengertian Kinerja  

   Pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2000:67), bahwa kinerja 

berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (prestasi kerja) 

adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. 
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   Menurut Wirawan (2009:69) bahwa, kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu perkerjaan atau 

suatu profesi dalam waktu tertentu. 

   Hasibuan (2001 : 34), juga mengemukakan bahwa kinerja (prestasi 

kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu. 

   Sebenarnya kinerja juga merupakan perilaku karyawan dalam 

berusaha, dan perilaku adalah fungsi hubungan antara organisme dan 

stimulisasi yang berupa lingkungan baik fisik maupun sosial budaya maka 

kinerja terbentuk dari fungsi hubungan seperti itu. Jadi ada ciri individual 

dan ciri lingkungan yang membentuk kineija. 

   Sedangkan menurut Veitzal (2004:309), menyatakan bahwa “Kinerja 

merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan”. Dan 

mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan atau 

pegawai, yaitu : kuantitas input, kualitas output, jangka waktu output, 

kehadiran tempat kerja, dan sikap kooperatif. 

10. Faktor-faktor Mempengaruhi Kinerja 

   Faktor yang mempengaruhi pencapain kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kieth Davis, (1964:484) yang dikutip oleh Mangkunegara 

(2000:67) sebagai berikut : 
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 Human Performance   =  Ability + Motivation 

 Motivation     = Attitude + Situation 

 Ability     =  Knowledge + Skill 

1) Faktor Kemampuan 

    Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). 

Artinya, pegawai yang memiliki IQ dirata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-sehari, maka ia akan mudah mencapai 

kinerja yang diharapkan. 

2) Faktor Motivasi 

    Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

mengerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai organisasi 

(tujuan kerja).  

   Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai 

untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental 

seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (siap secara 

mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang pegawai harus siap 

mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang 

akan dicapai, mampu memanfaatkan  dan menciptakan situasi kerja.  



28 
 

   Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu 

maupun kelompokdalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh 

kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta 

keinginan untuk berprestasi. 

11. Indikator Kinerja 

   Penilaian kinerja (Performance appraisal) pada dasarnya merupakan 

faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan 

efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber 

daya manusia yang ada dalam organisasi. 

   Setiap indikator kinerja diukur berdasarkan kriteria standar tertentu. 

Dalam mengukur kinerja, terdapat kriteria atau ukuran. menurut Wirawan 

(2009 : 69) kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Kuantitas (seberapa banyak), yaitu ukuran kuantitatif merupakan ukuran 

paling mudah untuk disusun dan diukurnya yaitu dengan menghitung 

seberapa banyak unit keluaran kinerja harus dicapai dalam kurun waktu 

tertentu 

b) Kualitas (seberapa baik), yaitu melukiskan seberapa baik atau seberapa 

lengkap hasil harus dicapai. Kriteria ini antara lain mengemukakan 

akurasi, presisi, penampilan dan kemanfatan atau efektifitas. 
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c) Ketepatan waktu pelaksanaan tugas atau penyelesaian produk, yaitu 

kriteria yang menetukan keterbatasan waktu untuk memproduksi suatu 

produk, membuat sesuatu atau melayani sesuatu.  

   Penilaian kinerja menurut Bambang Wahyudi (2002:101), penilaian 

kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis 

tentang prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi 

pengembangannya. Hal itu juga dinyatakan oleh Henry Simamora (2004 : 

338), bahwa penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi 

untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. 

   Prestasi kerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh 

karyawan, yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian atas pekerjaan 

yang dilakukan. Di dalam suatu lembaga yang patut diperhatikan adalah 

penilaian prestasi kerja, dimana penilaian prestasi kerja merupakan salah 

satu faktor kunci pengembangan karyawan yang efektif. Jika dilákukan 

penilaian prestasi kerja berarti lembaga telah memanfaatkan sumber daya 

manusia yang ada dalam organisasi tersebut secara baik. Pada akhirnya 

bahwa dalam melakukan penilaian harus dihindari adanya unsur-unsur 

“suka” dan “tidak suka” dan penilaian sehingga obyek aktivitas penilaian 

dapat dicapai. 

   Martoyo (2000:84) menjelaskan bahwa penilaian prestasi kerja adalah 

suatu proses dimana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai 

prestasi kerja karyawan. Jika penilaian yang dilaksanakan dengan tertib, 
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baik dan benar maka dapat membantu meningkatkan semangat kerja, para 

karyawan dengan loyalitas yang tinggi terhadap organisasi. Berpijak dan 

pengertian tersebut dalam penelitian ini maka untuk menilai kinerja 

karyawan dan kuantitas dan kualitas yang diselesaikan dalam waktu tertentu 

dan dimensi-dimensi yang ada dalam organisasi. 

   Disamping itu, penilaian kinerja hendaknya memberikan suatu 

gambaran yang akurat terhadap kinerja karyawan dan untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan penilaian ini seharusnya mempunyai 

hubungan dengan karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukan diantaranya 

mempunyai standar-standar prestasi karyawan dan penggunaan berbagai 

ukuran yang diandalkan akan tetapi penilaian ini sering tidak berhasil dalam 

menilai, sehingga menyebabkan penilaian prestasi kerja menjadi tidak jelas 

atau biasa. 

C. Hubungan Pelatihan dan Kinerja Karyawan 

Pelatihan merupakan salah satu bagian yang diharapkan dalam kehidupan 

kerja karyawan, yang tidak terlepas dari besar kecilnya suatu organisasi di 

perusahaan.  

Melaksanakan pelatihan secara terus menerus merupakan hal penting, 

karena pelatihan merupakan suatu lingkungan yang dapat memperoleh atau 

mempelajari sikap dan keahlian, dan perilaku yang spesifik pada kinerja 

karyawan. 
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Leonardi (2005 : 2-3) menyatakan pada kajian penelitian terdahulu, yang 

menyatakan bahwa pelatihan memang merupakan salah satu solusi untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas 

perusahaan, serta memastikan bahwa penurunan kinerja atau pun masalah yang 

ada adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap-

sikap kerja, bukan oleh alasan-alasan yang lain yang tidak bisa diselesaikan 

oleh pelatihan. 

Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan memiliki hubungan dalam 

meningkatkan kinerja pegawai, oleh karena itu dengan adanya pelatihan 

diharapkan dapat menanggulangi penurunan kinerja pegawai yang diakibatkan 

oleh kekurang mampuan dalam memahami terhadap peralihan teknologi serta 

perubahan pengetahuan yang semakin ketat.  

Tujuan pelatihan ini mempunyai berbagai manfaat karier dalam waktu 

jangka panjang, yang pada akhirnya dapat membantu karyawan untuk memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar dimasa yang akan mendatang.Sehingga 

pelatihan bisa membantu para karyawan untuk lebih mudah melaksanakan 

pekerjaannya. Pada hakekatnya, waktu dan upaya yang dilakukan dalam 

program pelatihan tidak mungkin bisa digunakan untuk menutup kesenjangan 

antara kecakapan atau kemampuan para karyawan dengan perrmintaan jabatan.  

Program-program tersebut diharapkan dapat meningkatakan efisiensi dan 

efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja yang telah 

direncanakan dan diterapkan dengan baik dapat memperoleh beberapa hasil. 

Apabila penyelenggaraan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang ada 
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didalam perusahaan maka akan tercipta produktivitas yang tinggi, yang lebih 

harmonis dan semangat yang lebih meningkat. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir yang mendasari penelitian ini adalah bahwa kinerja 

karyawan (secara individu) merupakan sesuatu yang dianggap sangat penting 

bagi perusahaan atau organisasi. Dengan kinerja karyawan yang tinggi 

diharapkan tercapainya tujuan pribadi karyawan maupun tujuan organisasi. 

Kinerja karyawan akan dapat dicapai bilamana karyawan tersebut 

mempunyai semangat, kegairahan kerja, dan psikis baik. Kegairahan kerja ini 

akan dapat dicapai bilamana ada keamanan diri sendiri, kondisi lingkungan 

kerja yang meenyenangkan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja 

karyawan adalah dengan memberikan pelatihan. 

Berdasarkan pengertian teori dan hasil penelitian yang telah 

dikemukakan dimuka maka dalam penelitian ini dapat dibuat skema kerangka 

berfikir yang ditunjukkan pada gambar 2.2 

Gambar 2.2 

Hubungan Pelatihan Dengan Kinerja Karyawan 

 

 

 

PELATIHAN (X) 

1. MateriPelatihan (X1.1) 

2. Pelatih/Instruktur (X1.2) 

3. Metode Pelatihan (X1.3) 

4. Lama waktu Pelatihan (X1.4) 

5. Fasilitas Pelatihan (X1.5) 

 

 

 

 

KINERJA (Y) 

 Kuantitas (Y 1.1) 

 Kualitas (Y 1.2) 

 Ketepatan waktu (Y1.3) 
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Berdasarkan bagian diatas dapat dijelaskan mengenai hubungan pelatihan 

dengan kinerja karyawan. Pelatihan menurut Rae (1998) adalah sebagai berikut 

: Isi pelatihan, metode pelatihan, sikap dan keterampilan instruktur, lama waktu 

pelatihan, fasilitas pelatihan memiliki hubungan secara nyata terhadap kinerja. 

Kinerja karyawan menurut Wirawan (2009) bahwa kinerja karyawan adalah 

secara kuantitatif, kualitatif, dan ketepatan waktu. 

Berdasarkan kerangka pikir konseptual tersebut diatas dapat dijelaskan, 

bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kuantitatif dan kualitatif yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepada perusahaan BCA. Penilaian seorang 

pegawai dapat dilakukan berbagai cara pengukuran yang digunakan, tetapi 

hampir seluruh cara pengukuran kinerja dengan mempertimbangkan kuantitas, 

kualitas dan ketepatan waktu Dhrama (2003). 

Kinerja karyawan ditentukan oleh pelatihan yang meliputi materi 

pelatihan, kualitas pelatih, metode pelatihan, saran pelatihan. Secara teoritis 

semakin tinggi tingkat pelatihan, maka diharapkan tingkat kinerja akan 

semakin naik. Dengan pelatihan yang meningkatkan akan mampu 

meningkatkan (skill) dan kemampuan (ability) kinerja seorang karyawan dalam 

pencapaian tujuan organisasinya Dessler (2003: 265). 
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E. Hipotesis Penelitian 

Program pelatihan merupakan komponen terpenting dalam 

pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi untuk mengatasi 

kesenjangan pengetahuan, Keterampilan dan sikap seseorang dalam memenuhi 

tuntutan jabatan tertentu untuk menghadapi pertumbuhan dan perkembangan 

perusahaan. 

Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang 

mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, pegawai non manajerial 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dan tujuan yang terbatas 

(Mangkunegara, 2003:50).  

Hipotesis adalah dugaan atau kesimpulan sementara dari suatu gejala 

atau fenomena yang masih diperlukan pengujian atau pembuktian. Berdasarkan 

gambar diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yaitu: “Pelatihan 

mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan kinerja karyawan” Pada 

PT. Bank Central  Asia, Tbk. Cabang Pembantu Kepanjen Malang. 

 

 

 

 


