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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan 

berkualitas, terutama di era globalisasi sekarang ini. Jika faktor manusia kurang 

aktif berperan dalam kegiatan atau aktivitas perusahaan, maka hal ini dapat 

menghambat dan mengganggu kelancaran operasional dan sebagai akibatnya 

kinerja dapat menurun. Karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan maka 

membuat kinerja menjadi rendah, sehingga sulit bagi perusahaan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Tujuan tersebut tercapai maka suatu organisasi perlu menyelenggarakan 

program pelatihan bagi anggotanya untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan mereka agar setiap kegiatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat 

sehingga prestasi kerja dapat tercapai. Pelatihan merupakan suatu proses yang 

direncanakan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan karyawan. Dengan melaksanakan pelatihan yang 

tepat, maka perusahaan diharapkan dapat memperbaiki efektivitas kerja karyawan 

dalam mencapai hasil-hasil yang telah ditetapkan.  

Pelatihan mengacu pada metode yang digunakan untuk karyawan baru atau 

yang ada saat ini dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan 

pekerjaan Dessler, (2006). Dengan demikian pelaksanaan dalam program 

pelatihan dapat mempelancar jalanya proses komunikasi antara atasan dan 

bawahan sehingga menimbulkan semangat kerja dan yang lebih penting adalah 
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demi meningkatkan prestasi kerja. Sedangkan bagi perusahaan mereka juga 

memperoleh manfaat lebih seperti terjaganya stabilitas perusahaan dan karyawan. 

Hasibuan (2002), manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap 

organisasi. Karena manusia menjadi perencanaan, pelaku dan penentu 

terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif 

karyawan meskipun alat-alat yang dimilki perusahaan begitu canggih. Alat-alat 

canggih yang ada di dalam perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan. 

Jika peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Pentingnya program pelatihan 

menjadi suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, keterampilan dan pengalaman karyawannya disemua level 

organisasi.  

Hariandja, (2002), alasan diterapkannya pelatihan bagi karyawan adalah 

pegawai yang baru direkrut sering kali belum memahami secara benar bagaimana 

melakukan pekerjaan, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga 

kerja, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktifitas 

karyawan, karyawan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. 

Perusahaan juga harus mampu mengindentifikasikan kebutuhan organisasi, 

individu, model dan jenis pelatihan yang akan dilatih agar dapat disesuaikan 

dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga membuka peluang terjadinya alih 

pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman untuk pekerjaan yang 

lebih baik dimasa depan.  

Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing, akan tetapi kemampuan 

(ability) yang dimilki belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang dicari dan 
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dibutuhkan oleh perusahaan, maka dari itu penting bagi perusahaan untuk 

melaksanakan pelatihan agar karyawan tahu apa yang seharusnya dilakukan dan 

bagaimana melakukannya. Nawawi, (2003) menyatakan bahwa pelatihan berarti 

proses membantu karyawan untuk menguasai keterampilan khusus atau untuk 

memperbaiki kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan. 

Pelatihan terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan antara lain 

kesesuaian silabus dengan kebutuhan pelatihan, kualitas pelatih atau instruktur, 

kualitas peserta, kelengkapan sarana dan prasarana yang sesuai dalam 

melaksanakan kegiatan pelatihan yang simetris serta penyediaan biaya. Apabila 

aspek-aspek tersebut dapat terpenuhi dengan baik maka pelatihan yang 

dilaksanakan akan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Pelatihan 

akan menetukan kinerja karyawan, sedangkan kinerja akan meningkat apabila 

dilakukan pelatihan dengan persyaratan yang baik. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang dan 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

Mangkunegara, (2009). Kinerja merupakan hasil keseluruhan pekerjaan secara 

kualitas yang telah dilakukan seorang karyawan dalam mencapai apa yang 

menjadi tujuan suatu lembaga atau instansi.  

PT. PLN (PERSERO) Area Pelayanan dan Jaringan Kediri merupakan salah 

satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus oleh 

pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal jasa listrik. Tuntutan 

masyarakat terhadap pelayanan listrik yang terus meningkat, maka PT PLN 

(PERSERO) APJ Kediri harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat 
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untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan listrik yang berkualitas. 

Dalam menghadapi pesatnya perkembangan dunia usaha dituntut agar mampu 

beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi, salah satu cara yaitu dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki agar lebih berkualitas dan 

kompeten di bidangnya. 

Hasil observasi sementara peneliti tentang fenomena kinerja bahwa di PT 

PLN (PERSERO) Area Pelayanan dan Jaringan Kediri menggunakan sistem 

SMUK (Sistem Manajemen Unjuk Kerja) Online dalam menilai kinerja 

pegawainya. SMUK Online ini merupakan system yang berfungsi memantau 

kinerja para pegawai agar lebih terukur sehingga tercapai tujuan perusahaan dan 

optimalisasi SDM, dalam hal penerapan manajemen SDM Berbasis Kompetensi. 

Dalam SMUK Online  tersebut, atasan dan staf masing-masing memilki 

tugas. Adapun tugas atasan: menginput perencanaan unjuk kerja, approval 

perencanaan unjuk kerja staf, merevisi SMUK bila ada, memilih kandidat, 

menjadi multi sumber, menginput pencapaian unjuk kerja, approval pencapaian 

SMUK staf. Sementara itu tugas staf: menginput perencanaan unjuk kerja staf, 

merevisi SMUK bila ada, memilih kandidat, menjadi multi sumber, menginput 

pencapaian unjuk kerja. 

Prosedur manajemen unjuk kerja pegawai di PT PLN APJ Kediri dimulai 

dari perencanaan unjuk kerja pegawai hingga penilaian unjuk kerja pegawai. 

Siklus manajemen unjuk kerja ini melibatkan pegawai, atasan langsung, atasan 

dari atasan langsung, dan bidang kepegawaian. Langkah perencanaan unjuk kerja 

pegawai berupa penentuan tanggung jawab perkerjaan, dan penentuan harapan 
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unjuk kerja pegawai, yaitu penentuan tujuan atau sasaran unjuk kerja pegawai 

pada awal jangka waktu. Perencanaan unjuk kerja pegawai merupakan diskusi 

formal antara pegawai dengan atasan langsungnya. Tujuan perencanaan unjuk 

kerja pegawai adalah untuk memperoleh: 

 Kesepakatan atas sasaran unjuk kerja pegawai pada tahun yang 

akan dating dengan mengacu pada rencan perseroan dan uraian 

jabatan pegawai yang bersangkutan. 

 Kesepakatan atasa hal-hal apa saja yang diperlukan untuk 

membantu pegawai mencapai sasaran unjuk kerjannya. 

 Kesepakatan bahwa pegawai memiliki uraian jabatan yang 

memadai atau mutakhir. 

Langkah pemantauan unjuk kerja pegawai adalah diskusi antara pegawai 

dengan atasan langsung selama proses pencapaian sasaran unjuk kerja pegawai 

secara interim, tujuan pemantauan kerja pegawai adalah: 

 Agar unjuk kerja pegawai dan perilaku berada pada jalur yang 

benar,  

 Agar atasan langsung senantiasa melakukan pembinaan dan 

memberikan umpan balik 

 Agar tidak ada keterkejutan pada saat dilakukan penilaian unjuk 

kerja pegawai di akhir tahun. 

Langkah penilaian unujk kerja pegawai berupa penilaian unjuk kerja 

pegawai secara formal pada akhir jangka waktu, dilakukam oleh atasan langsung 

dan pegawai untuk meningkatkan unjuk kerja pegawai dan unjuk kerja perseroan 



6 

 

serta memberikan informasi bidang kepegawaian. Tujuan penilaian unjuk kerja 

pegawai adalah: 

 Diperoleh umpan balik dua arah mengenai efektivitas unjuk kerja 

pegawai 

 Diperoleh perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana 

sasran yang telah disepakati 

 Diperoleh nilai unjuk kerja pegawai secara keseluruhan 

 Berdasarkan data yang didapatkan peneliti dikantor distribusi PT PLN 

(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Kediri pada bagian Pengembangan SDM, 

berikut data SMUK pada tahun 2013. 

Tabel 1.1 

Tabel Sistem Manajemen Unjuk Kerja (SMUK) Tahun 2013 

 

Hasil Pengukuran Sasaran 

Kinerja 

2013 

Semester I Semester II 

Pencapaian Luar Biasa (OS) 

( >110 % ) 

0% 0% 

Melampaui Harapan (ER) 

(90-110%) 

40% 41% 

Memenuhi Persyaratan (MR) 

(70-90%) 

60% 57% 

Perlu Pengemnbangan (NI) 

(50-70%) 

0% 2% 

Pencapaian Minimum (MG) 

(<50%) 

0% 1% 

Sumber: PT PLN (persero) Area Pelayanan dan Jaringan Kediri Tahun 2014 

 

Pada Hasil Tabel 1.1 diatas, hasil pengukuran sasaran kinerja terdapat 

permasalahan yang terjadi pada tahun 2013 yaitu adanya penurunan pada pegawai 

yang Memenuhi Persyaratan (MR) sebesar 3%, serta adanya peningkatan pada 
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pegawai yang Memerlukan Pengembangan (NI) dan pegawai yang memiliki 

Pencapaian Minimum (MG) yaitu 2% dan 1%. Hasil penilaian kinerja tersebut 

dapat dikatakan bahwa belum optimal dan cenderung menurun. 

Permasalahan kinerja yang telah dijelaskan bahwa banyak sekali variabel 

yang dapat dijadikan solusi atau dalam meningkatkan kinerja salah satunya adalah 

pelatihan. Dalam pelaksanaan pelatihan pegawai yang dilakukan PT PLN 

(PERSERO) Area Pelayanan dan Jaringan Kediri yaitu dengan memberikan 

kesempatan pada pegawai untuk mengikuti program pelatihan pegawai dengan 

cara mendatangkan instruktur yang berpengalaman yang dipilih langsung dari PT 

PLN Pusat (PUSDIKLAT). 

Program pelatihan yang dilakukan oleh PT PLN (PERSERO) adalah 

pelatihan yang terjadwal yaitu dalam 1 tahun dilakukan 2 kali program pelatihan 

(pusdiklat). Pegawai harus mendaftarkan dirinya sendiri untuk mengikuti program 

pelatihan (pusdiklat) secara online yang dinamakan Indentifikasi Kebutuhan 

Pembelajaran (IKP Online) sesuai dengan profesi masing-masing pegawai yang 

selanjutnya dapat disetujui oleh atasan dan disetujui oleh pusat. Tempat atau 

lokasi pelaksanaan jarang sekali di lakukan di PT PLN APJ Kediri tetapi sering 

kali dilakukan di Pandaan atau tempat yang telah ditentukan oleh Pusdiklat PT 

PLN Pusat.  

Pelatihan lebih terorientasi pada peningkatan kemampuan untuk melakukan 

perkerjaan yang spesifik dan pengembangan lebih ditekankan untuk melakukan 

pekerjaan pada masa yang akan dating. Adapun pelatihan di PT PLN dilakukan 

dengan metode latihan (training) dan pendidikan (education), selain itu 
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perusahaan juga melakukan program pelatihan dan pengembangan lainnya, yaitu: 

metode on the job training yang meliputi pembekalan (coaching), rotasi jabatan 

(job rotation), penugasan sementara (job instruction training), magang 

(apprenticeship training) dan off the job training yang meliputi diklat tekniksi. 

Program Pelatihan yang telah dilaksanakan di PT PLN APJ Kediri sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Pelatihan Pegawai PT PLN (PERSERO) Area Pelayanan dan 

Jaringan Kediri 2014 

No Judul Diklat/Pelatihan Keterangan 

Tidak Hadir 

1 Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) 

Pelayanan Pelanggan untuk Supervisor Dasar dan 

Pelaksana 

7 orang 

2 Pembacaan Meter Elektronik dan AMR - 

3 Pengadaan Barang dan Jasa - 

4 Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) 1 orang 

5 Pengujian OCR / GFR - 

6 Administrasi Perkantoran Dasar 1 orang 

7 Integritas Layanan Publik 1 orang 

8 Pemeliharaan Kubikel 20 KV Gardu Induk 1 orang 

9 Pemeliharaan JTM - 

10 Administrasi Personel I - 

11 Pengenalan Konstruksi Jaringan Distribusi 1 orang 

12 Pemeliharaan Trafo Distribusi 1 orang 

13 Manajemen Pelayanan Teknik 2 orang 

14 Pengawas Konstruksi Jaringan Distribusi 1 orang 

15 Manajemen SDM Dasar (Level Supervisori Atas / 

Fungsional IV) 

- 

16 Teknologi & Sekuriti Listrik Pra Bayar - 

17 Hubungan Industrial Dasar - 

18 Penurunan Losses Pada JTR 1 orang 

19 Pengawas Konstruksi Jaringan Distribusi - 

Sumber: PT PLN (persero) Area Pelayanan dan Jaringan Kediri Tahun 2014 

 

Pelatihan pegawai mengakibatkan timbulnya perubahan dalam kebiasaan 
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dan cara bekerja pegawai, sikap, cara memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 

Kinerja yang meningkat tersebut berarti bahwa kualitas kerja pegawai mengalami 

peningkatan. Dengan kemampuan yang didapatkan pegawai diharapkan dapat 

menyelesaikan masalah dalam tugasnya. 

Dengan latar belakang yang menarik inilah sehingga ingin diketahui lebih 

lanjut dengan mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pelatihan 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT PLN (PERSERO) Area Pelayanan 

dan Jaringan Kediri”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 

belakang maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan pada karyawan PT PLN APJ Kediri? 

2. Bagaimana kinerja pada karyawan PT PLN APJ Kediri? 

3. Apakah variabel pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT PLN APJ Kediri? 

 

C.   Batasan Masalah 

 

Agar pembahasan tidak meluas dan tepat pada sasaran, maka peneliti 

membatasi masalah pada penelitian ini bahwa penelitian ini hanya terbatas pada 

pelatihan yang dilaksanakan oleh karyawan yang telah mengikuti pelatihan pada 

tahun 2014 sebanyak 60 orang, serta untuk mencari apakah ada pengaruh 

pelatihan terhadap kinerja karyawan dengan teori pelatihan menurut Dessler 
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(2006), pengertian pelatihan adalah proses mengajar keterampilan yang 

dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Dan teori kinerja menurut 

Mangkunegara (2009), Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh 

seseorang dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Serta teori pelatihan dengan kinerja menurut Leonardi 

(2005), 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 lain yang tidak bisa diselesaikan melalui 

pelatihan. 

 

D.   Tujuan Penelitian  

Peneliti memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan pada karyawan PT PLN APJ 

Kediri. 

2. Untuk mengetahui kinerja pada karyawan PT PLN APJ Kediri. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT PLN 

APJ Kediri. 
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E.   Manfaat Penelitian 

1) Bagi Perusahaan.  

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pelatihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

2) Bagi Pihak Lain. 

Dapat digunakan dalam menambah pengetahuan sebagai bahan 

perbandingan dan pertimbangan dalam memecahkan masalah pelatihan 

dan kinerja. 


