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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Proses pelatihan merupakan proses dimana sertiap pegawai ingin 

melakukan perubahan dalam meningkatkan kemampuan tertentu untuk 

mencapai harapan suatu organisasi. Maka dari itu, dalam proses ini sangat 

berhubungan dengan harapan organisasi, dan pelatihan juga dipandang secara 

luas mauapun sempit. secara jelas, pelatihan menyediakan dengan terbatas 

kepada para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan disitulah nantinya 

dapat diketahui seberapa besar keterampilan yang digunakan saat ini. pelatihan 

sangatlah mendorong suatu kinerja apabila kinerja yang dikerjakan 

menghasilkan kemajuan secara baik Mathis (2002). 

  Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor utama yang 

mempengaruhi kemajuan perusahaan. Semakin tinggi atau semakin baik 

kinerja pegawai maka tujuan perusahaan akan semakin mudah dicapai, begitu 

pula sebaliknya yang terjadi apabila kinerja pegawai rendah atau tidak baik.  

Pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan para pegawai 

agar dapat menghasilkan hasil kuantitas atau kualitas yang sesuai dengan yang 

diharapkan dan dengan adanya tuntutan perkerjaan yang dapat mengubah 

akibat perubahan lingkungan kerja, strategi yang tidak mendukung dan lain-

lainya. Sedangakan kinerja karyawan adalah hasil kinerja karyawan yang 
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mengukur kemampuan yang dapat dicapai selama mengerjakan tugas atau 

perkerjaan yang di berikan perusahaan. 

Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan bagi perusahaan 

untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia 

mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun 

didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, 

tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal agar kegiatan 

perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik.  

Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci 

pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci 

pokok, sumber daya manusia akan menentukan keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan perusahaan. Tuntutan perusahaan untuk memperoleh, 

mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas 

semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah. 

Pengembangan sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan 

dan mengembangkan potensi, pengetahuan dan wawasan, keterampilan kerja, 

kemampuan manajerial, sikap dan kepribadian serta faktor-faktor lain yang 

terdapat pada diri manusia. Pengembangan sumber daya manusia perlu 

dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, karena sumber daya 

manusia yang berkualitas merupakan aset perusahaan yang sangat besar.  

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk 

mempelajari dan mengembangkan berbagai jalan agar manusia dapat 
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diintegrasikan secara efektif dalam berbagai organisasi, sehingga dapat 

diperoleh sumber daya manusia yang produktif. Manusia sebagai sumber daya 

organisasi harus secara aktif dapat melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan-

pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi sedangkan teknologi dan modal 

lainnya merupakan fakta yang bersifat pasif.  

Pangkal tinggi rendahnya produktivitas adalah manusia. Manusialah 

yang mengatur penggunaan kelima sumber kerja pikiran, tenaga, jasmani, 

waktu dan ruang material atau bahan baku. Disamping itu pula manusialah 

yang dapat memilih penggunaan tanah, bahan baku dan mesin serta alat dalam 

bekerja. Sumber daya manusia yang produktif adalah sumber daya manusia 

yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan mutu standar dan waktu 

yang lebih singkat. Efek sumber daya manusia yang produktif akan mendorong 

peningkatan kinerja dan penciptaan nilai pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan. 

Kegiatan pengembangan sumber daya manusia pada saat ini telah banyak 

dilakukan oleh perusahaaan. 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 sistemtis dan terorganisasi, pegawai 

non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dan tujuan 

yang terbatas (Mangkunegara, 2003:50).  
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Sedangkan pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2000:67), kinerja 

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

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja adalah “hasil 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya”. 

Pelatihan biasanya memerlukan biaya yang cukup besar, biaya tersebut 

merupakan salah satu biaya investasi jangka panjang bagi perusahaan. Hal ini 

akan memberikan peluang yang baik untuk memperoleh laba yang besar karena 

mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Kinerja merupakan fungsi 

perkalian dari usaha pegawai (effort), yang didukung dengan motivasi yang 

tinggi, kemampuan pegawai (ability), yang diperoleh melalui latihan-latihan 

(Klingner dan Nanbaldian dalam Gomes, 2003). 

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja organisasi tidak 

akan tercapai apabila karyawan yang menjadi anggota organisasi tidak 

terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan 

karyawan dalam suatu organisasi merupakan salah satu hal yang terpenting 

dalam pencapaian kinerja yang baik dan maksimal. Selain itu manusia sebagai 

sumber daya yang banyak kita miliki harus ditingkatkan kualitasnya sehingga 

akan tercapai manusia-manusia Indonesia yang terampil, produktif, profesional 

dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. 



5 
 

Pada kondisi dan situasi yang seperti itu diperlukan adanya pemberian 

dan penerapan pelatihan (training) kepada perusahaan, khususnya PT. BCA, 

Cabang Pembantu Kepanjen Malang, karena melihat dari pelayanan yang 

kurang memuaskan bagi nasabah. Sehingga di butuhkannya dua model 

pelatihan (training) yaitu pelatihan eksternal dan internal kepada karyawan 

BCA (reguler) yang terdiri dari staf junior, staf senior, dan supervisor. 

Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia memiliki peran yang sangat 

penting dalam melaksanakan pelatihan karyawan, demi memenuhi kebutuhan 

PT. BCA, Cabang Pembantu Kepanjen Malang, karyawan BCA (reguler) yang 

berkerja pada PT. BCA saat ini. Pimpinan cabang di seluruh Indonesia harus 

mampu menciptakan karyawan yang memiliki kualitas tinggi. Supaya 

mendapatkan hasil yang maksimal, pelatihan kepada karyawan tetap (reguler) 

dilaksanakan rutin tiap 2 kali pelatihan dan 2 jenis pelatihan yaitu pelatihan 

motivasi terdiri dari perilaku Asentif, being a good leader, teknik komunikasi 

dan presentasi.  

Harapan perusahaan agar semangat kerja karyawan bisa meningkat, 

sehingga mencapai target perusahaan yang maksimal. Sedangkan pelatihan 

produk yang terdiri dari pengetahuan produk kredit, Jasa, ekspor dan impor, 

dan pengetahuan perbankkan Indonesia (PBI). Perusahaan mengharapkan agar 

kerja sama dari para karyawan menghasilkan hasil yang baik sehingga dapat 

diterapkan dalam kerja mereka. 
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Berdasarkan jumlah karyawan yang berkerja di PT. BCA,Tbk. Cabang 

Pembantu Kepanjen Malang menurut tingkat jabatan sebanyak 25 sebagai 

berikut : Pimpinan KCP, Kabang CSO Layanan, Kabag Pendukung Oprasional, 

Kabag Layanan dan Oprasional, Staf BO, CSO SR, Teller SR, Teller, CSO, BC 

AIA, BC AIA, Pramukarya, Security, Security, Security, Security, Draiver, 

Draiver, Atasan Ourtsource Credit Crad, Ourtsource Credit Crad dan 

Outsourcing. 
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Berdasarkan 22 jumlah karyawan yang telah mengikuti pelatihan dengan 

jenis pelatihan yang berbeda dan jabatan tidak sama, yang telah diadakan oleh 

PT. BCA,Tbk. Cabang Pembantu Kepanjen Malang pada tahun 2014 sebagai 

berikut :  

Pimpinan KCP yang terdiri dari perilaku asertif, training aplikasi BATS, 

dan seminar trainer BCA, pratama dan penampilan dan etika dan supervisory 

management dan beyond The limit ( mind sukses), Kabag CSO yang terdiri dari 

perilaku asertif, training aplikasi BATS, dan Seminar Trainer BCA, Kabag 

Pendukung Oprasional yang terdiri dari pratama dan penampilan dan etika, 

Kabag Layanan dan Oprasional yang terdiri dari supervisory management dan 

Beyond The limit ( mind sukses), Atasan Outsource Credit Card yang terdiri 

dari pengetahuan dasar kartu Kredit. 

Pada CSO SR 1 yang terdiri dari mengelolah hidup sehat dan produk 

bancassurance, CSO SR 2 yang terdiri dari CSO  tahap 1 dan aplikasih  BATS, 

BC AIA 1-2 yang terdiri dari pengetahuan produk AIA dan aplikasih BATS, 

Driver 1-3 yang terdiri dari pengetahuan teknik dan Mengelolah hidup sehat, 

Pramukarya yang terdiri dari mengelolah hidup sehat, Outsource Credit Card 

1-3 yang terdiri dari pengetahuan dasar kartu kredit, Teller 1-3 yang terdiri dari 

Teller tahap 3 (mahir) sedangkan Teller 4 yang terdiri dari Teller tahap 2 

terampil. 

  Adapun data pendukung dari 22 karyawan yang telah mengitu pelatihan 

dengan jenis pelatihan yang berbeda dan tingkat jabatan yang berbeda di PT. 

BCA,Tbk. Cabang Pembantu Kepanjen Malang pada tahun 2014 yaitu : 
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Tabel 1.1 

Data Karyawan yang Mengikuti Pelatihan PT.BCA,Tbk. 

 Cabang Pembantu Kepanjen Malang Pada Tahun 2014 

Jabatan Jenis Pelatihan 

Pimpinan KCP Perilaku asertif, Training aplikasi BATS, dan Seminar Trainer BCA, 

Pratama dan Penampilan dan Etika dan Supervisory management dan 
Beyond The limit ( mind sukses) 

Kabag CSO Perilaku asertif, Training aplikasi BATS, dan Seminar Trainer BCA 

Kabag Pend Outsourcing Pratama dan Penampilan dan Etika 

Kabag Layanan dan Oprasional Supervisory management dan Beyond The limit ( mind sukses) 

Atasan Outsource Credit Card Pengetahuan dasar kartu Kredit 

CSO SR 1 Mengelolah hidup sehat dan Produk Bancassurance 

CSO SR 2 CSO  tahap 1 dan Aplikasih  BATS 

Staf BO Mengubah stres menjadi sukses dan Tampil percaya diri 

BC AIA 1 Pengetahuan produk AIA dan Aplikasi BATS 

BC  AIA 2 Pengetahuan produk AIA dan Aplikasi BATS 

Driver 1 Pengetahuan tekni dasar dan Mengelolah hidup sehat 

Driver 2 Pengetahuan tekni dasar dan Mengelolah hidup sehat 

Driver 3 Pengetahuan tekni dasar dan Mengelolah hidup sehat 

Pramukarya Mengelolah hidup sehat 

Outsource Credit Card 1 Pengetahuan dasar kartu kredit 

Outsource Credit Card 2 Pengetahuan dasar kartu kredit 

Outsource Credit Card 3 Pengetahuan dasar kartu kredit 

Teller SR Penampilan dan Etika dan Motivasi 

Teller  1 Teller tahap 3 (mahir) 

Teller  2 Teller tahap 3 (mahir) 

Teller  3 Teller tahap 3 (mahir) 

Teller  4 Teller tahap 2 (terampil) 

 Sumber : PT. BCA, Cabang Pembantu Kepanjen Malang 2014 

Berdasarkan data karyawan yang mengikuti pelatihan pada tahun 2014, 

karyawan telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang pelatihannya 

sehingga karyawan benar-benar memahami pelatihan tersebut secara 

keseluruan. Tujuan dari pelatihan yang di berikan adalah untuk meningkatkan 

kinerja karyawan dengan harapan meraih nilai yang tinggi dengan 

mendapatkan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi. 
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Pelatihan yang dilakukan PT. BCA,Tbk. Cabang Pembantu Kepanjen 

Malang dari tahun 2014 mengalami peningkatan kinerja karyawan sebesar 

110% sampai 122% dari tahun 2013. Hal ini disebabkan karena teknologi yang 

di gunakan pada tahun 2014 mengalami perkembangan dan sistem yang baru 

dimana semulanya hanya menggunakan manual tetapi dengan menggunakan 

teknologi mesin yang baru, perusahan lebih memaksimalkan pelatihan guna 

meningkatkan kemampuan karyawan dalam teknologi baru tersebut. 

Perusahaan juga mengharapkan dengan adanya pelatihan ini kemampuan 

karyawan akan meningkat pada karyawan tetap nantinya mampu 

mengaplikasihkan teknologi baru secara maksimal. 

Berdasarkan fenomena kinerja karyawan yang ada di PT. BCA, Cabang 

Pembantu Kepanjen Malang di antaranya, adanya karyawan yang tidak fokus 

pada saat melayani nasabah sehingga mengakibatkan efektifitas kerja yang 

tidak maksimal, adanya karyawan yang tidak meneliti dalam mengunakan 

rekening yang dilakukan oleh nasabah diduga untuk tindakan penipuan dengan 

menggunakan pemalsuan biodata (KTP) dan penyetoran atau penukaran uang 

palsu yang disetorkan oleh nasabah kepada pihak BCA, Cabang Pembantu 

Kepanjen Malang, sehingga mengakibatkan sulitnya pendataan dan penyetoran 

uang ke BI. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka diharapkan melalui 

pelatihan yang baik, yang nantinya dapat meningkatkan kinerja karyawan pada 

PT. BCA,Tbk. Cabang Pembantu Kepanjen Malang. Hal ini juga dapat 

meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan kemampuan karyawan 
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dalam melakukan perkerjaannya. Dengan demikian, apabila kemampuan 

karyawan itu meningkat, maka karyawan tersebut bisa berkerja secara 

maksimal mungkin. Sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan adalah menghasilkan kinerja karyawan yang lebih baik. 

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penyusun melakukan penelitian 

dengan judul : “Hubungan Pelatihan dengan Kinerja Karyawan Pada PT. 

BCA,Tbk. Cabang Pembantu Kepanjen Malang.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan pada karyawan di PT. Bank Central Asia, 

Tbk. Cabang Pembantu Kepanjen Malang ? 

2. Bagaimana tingkat kinerja pada karyawan di PT. Bank Central Asia, Tbk. 

Cabang Pembantu Kepanjen Malang ? 

3. Apakah ada hubungan pelaksanaan pelatihan dan kinerja karyawan di PT. 

Bank Central Asia,Tbk. Cabang Pembantu Kepanjen Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas 

masalah agar lebih fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, 

agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan maka penulis menggunakan 

objek penelitian adalah karyawan tetap pada PT. BCA,Tbk. Cabang Pembantu 

Kepanjen Malang yang memgikuti pelatihan tahun 2014 sebanyak 22 orang. 

Serta untuk mencari adakah hubungan pelatihan dengan kinerja karyawan 

dengan menggunakan teori Rae (1990) dan Wirawan (2009). 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan karyawan di PT. Bank Central 

Asia, Tbk. Cabang Pembantu Kepanjen Malang 

2. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan di PT. Bank Central Asia, Tbk. 

Cabang Pembantu Kepanjen Malang 

3. Untuk mengetahui hubungan pelaksanaan pelatihan dan kinerja karyawandi 

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

E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat kepada beberapa pihak antara lain:  

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk 

menjadikan pelatihan sebagai program yang harus dilaksanakan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan 

bahan pertimbangan serta untuk menambah pengetahuan bagi peneliti 

lainnya yang umumnya menaruh minat pada pelatihan dan kinerja. 

 


