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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kinerja karyawan merupakan hasil olah pikir dan tenaga dari seorang 

karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, dapat berujud, dilihat, 

dihitung jumlahnya, akan tetapi dalam banyak hal hasil olah pikiran dan 

tenaga tidak dapat dihitung dan dilihat, seperti ide-ide pemecahan suatu 

persoalan, inovasi baru suatu produk barang atau jasa, bisa juga merupakan 

penemuan atas prosedur kerja yang lebih efisien. 

Hasibuan (2002 : 94) menyatakan bahwa kinerja adalah suatu hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang berdasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. Kinerja merupakan gabungan dari tiga faktor 

penting yaitu kemampuan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan 

atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang 

pekerja. 

Penilaian kinerja adalah “suatu sistem melalui mana organisasi 

mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan yang sesuai dengan kinerja  

mereka  masing-masing  kepada  perusahaan” (Handoko, 2006). Sistem ini 

bertujuan untuk memotivasi para karyawan agar bisa meningkatkan kinerja. 

Oleh karena itu kinerja yang baik tidak hanya individunya saja yang 

menguntungkan, akan tetapi lembaga institusi atau organisasi  maupun 

masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa 
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penggunaan sistem informasi dalam organisasi atau lembaga institusi  sangat 

dibutuhkan. Salah satunya adalah penelitian yang menyangkut kinerja 

karyawan yang diyakini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 

organisasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, penting sekali 

untuk diperhatikan karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia (karyawan). Anoraga (2007:178) menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi, pelatihan dan 

pendidikan, kompensasi, teknologi, ketrampilan dan disiplin kerja. Salah satu 

instrumen dalam pengembangan dan kualitas sumber daya manusia – para 

karyawan adalah melalui pendidikan, pelatihan, dan kursus-kursus yang masih 

menjadi tantangan dan kendala untuk merubah kinerja karyawannya. 

Pengembangan karyawan melalui pelatihan bisa memantapkan kinerja 

karyawan, meningkatkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan untuk 

membentuk sedini mungkin kepribadian pegawai yang profesionalisme.   

Simamora (2002:345) menjelaskan pelatihan menurut merupakan 

serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, 

pengalaman ataupun perubahan sikap seseorang. Pelaksanaan pelatihan diharapkan 

karyawan memiliki skill yang baik sehingga karyawan nantinya mempunyai 

produktivitas kerja yang meningkat dan perusahaan dapat menghasilkan produk 

yang berkualitas.  

Pelatihan yang dilakukan dapat ditujukan baik pada karyawan lama 

maupun pada karyawan baru. Dessler (2004 : 216) mengungkapkan bahwa 

pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang drancang untuk mengajarkan  
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ketrampilan yang dibutuhkan karyawan baru maupun yang ada sekarang, 

ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. 

Karyawan lama juga perlu belajar dan dilatih dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerja yang kurang baik, mempelajari pengetahuan dan teknologi serta 

ketrampilan yang baru, juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan organisasi 

dan kebijakan organisasi yang baru 

Pelatihan selain bertujuan untuk mengurangi suatu masalah 

perusahaan, juga dimaksudkan untuk memperoleh nilai tambah bagi tenaga 

kerja yang bersangkutan. Kegiatan pelatihan merupakan suatu proses aplikasi, 

yang dalam kegiatan pelaksanaanya membutuhkan suatu perencanaan yang 

matang sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Pelatihan 

merupakan cara yang paling efektif bagi perusahaan yang ingin menjadikan 

sumber daya manusianya sebagai keunggulan yang kompetitif 

Kegiatan atau pelaskanaan pelatihan akan dapat mengembangkan 

kemampuan pegawai atau karyawan dalam menangani pekerjaan mereka pada 

saat itu tetapi juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuannya di masa mendatang. Berarti masalah pelatihan merupakan 

suatu investasi di dalam diri pekerja sendiri yang nantinya siap dipergunakan. 

Pelatihan pada dasarnya merupakan cara yang penting untuk meningkatkan 

kualitas pekerjaan yang dilakukan di dalam instansi. 

Pelatihan yang ada pada PT. Bank Rakyat Indoensia ini bertujuan 

untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusianya dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Industri perbankan, sebagaimana industri ataupun bidang usaha 

lainnya, sangat mengandalkan kemajuan usahanya pada kesiapan sumber daya 
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manusia yang akan mengelola kegiatan usahanya. Kesiapan sumber daya 

manusia sangat bergantung kepada sistem pengembangan kompetensi maupun 

skill dan knowledge yang dimiliki industri perbankan. Salah satu sarana yang 

pada umumnya dipergunakan perbankan untuk meng-upgrade kemampuan 

sumber daya manusianya adalah dengan memiliki fasilitas Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat) sendiri. Pada intinya, Divisi Pendidikan dan Pelatihan harus 

menjadi tulang punggung utama yang bertugas mendukung kebutuhan bisnis 

melalui sumber daya manusia yang handal dengan dukungan program-

program pelatihan yang Link and Match dengan kebutuhan bisnis (Business 

Plan  maupun Rencana Bisnis Bank) (http://pusdiklat.bri.co.id/tentang-

diklat1) 

Fenomena yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indoensia Cabang 

Soekarno Hatta Malang  adalah menurunnya kinerja karyawan yang 

ditunjukkan dengan hasil pencapaian terutama berkaitan dengan target dan 

realisasi kredit yang diberikan maupun jumlah tabungan yang diterima. Selain 

itu selama ini pelatihan yang diselenggarakan masih belum optimal. Hal ini 

disebabakan beberapa hal antara lain frekuensi pelatihan yang kurang efisien 

dan hanya diwakilkan dari tiap-tiap devisi. Berdasarkan informasi dari 

Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Soekarno Hatta Malang, jumlah 

karyawan yang mendapat pelatihan mencapai 1.425 orang karyawan, 

sedangkan waktu pelatihan hanya dilaksanakan tiga kali dalam setahun. 

Dengan demikian tidak semua karyawan memperoleh kesempatan untuk 

pelatihan. Kebijakan perusahaan sebenarnya tiap semester karyawan harus 

mendapat pelatihan. Berikut merupakan data jabatan dan frekuensi pelatihan 
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pada tahun 21013 di PT. Bank Rakyat Indoensia Cabang Soekarno Hatta 

Malang: 

Tabel 1.1 
Jabatan, frekuensi dan jumlah pelatihan di PT. Bank Rakyat Indonesia(Pesero) 

Tbk Cabang Soekarno Hatta Malang 
No Jabatan Jumlah 

( orang ) 
frekuensi 
Pelatihan 

( X )  
1 Pimpinan 1 3x 
2 AMP dana 1 3 x 
3 AMP Komersial 1 3 x 
4 AO Komersial 7 3 x 
5 Funding Officer 3 3 x 
6 Sales Person Dana 3 3 x 
7 AO Program 2 3 x 
8 Supervisor 2 3 x 
9 Pelaksana ADK Komersial 2 3 x 
10 Ass Manager ops dan Layanan 1 3 x 
11 Teller 3 3 x 
12 CS 4 3 x 
13 Pelaksana Adm dan PDS Rekon 1 3 x 
14 Credit Investigator 1 3 x 
Total   32  

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Soekarno Hatta Malang 
 

Berdasarkan tabel diatas yang mengikuti pelatihan pada tahun 2013 

perwakilan tiap devisi. Berbagai kendala dan permasalahan tersebut sedikit 

banyak akan berpengaruh terhadap kemampuan dan ketrampilan tiap 

karyawan. Berikut merupakan data penilaian kinerja karyawan berdasarkan 

pencapaian pada unit kerja di PT. Bank Rakyat Indoensia Cabang Soekarno 

Hatta Malang: 
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Tabel 1.2 
Target, Realisasi dan Pencapaian Kredit dan Tabungan di PT. Bank Rakyat 

Indonesia(Pesero) Tbk Cabang Soekarno Hatta Malang 

Tahun Keterangan Target (Rp) Realisasi (Rp) 
Pencapaian 

(%) 
2012 Kredit Yang Diberikan 6 milyar  6.6 Milyar  110 

  Tabungan 15 Milyar  18 Milyar 120 
2013 Kredit Yang Diberikan 7 Milyar 6.9 Milyar 99 

  Tabungan 16 Milyar 15.8 Milyar 99 
2014 Kredit Yang Diberikan 7 Milyar 7.15 Milyar 102 

  Tabungan 16 Milyar 16.4 Milyar 103 
 

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Soekarno Hatta Malang 
 

Berdasarkan tabel 1.2  terlihat kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Soekarno Hatta Malang berdasarkan kredit yang diberikan maupun 

jumlah tabungan dari tahun 2012 realisasi melebihi target yag ditetapkan 

perusahaan. Pada tahun 2013 realisasi tidak mencapai target yang ditentukan, 

sedangkan pada tahun 2014 realisasi telah mencapai atau melebihi target yang 

ditentukan. Hal ini disebabkan adanya pelatihan dan training yang diberikan 

kepada para karyawan. Tahun 2013 pencapaian terget untuk kredit yang 

diberikan hanya sebesar 99 % dari target yang ditentukan. Sedangkan jumlah 

tabungan  juga pencapaian target kurang dari yang ditentukan perusahaan 

yang hanya mencapai 99 % dari target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan 

pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan  

Peningkatan kinerja karyawan secara perorangan akan mendorong 

kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan, yang direkflesikan dalam 

kenaikan produktifitas. Penilaian kinerja merupakan suatu hal yang tidak 

dapat dipisahkan dengan perusahaan. Dukungan dari tiap manajemen yang 
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berupa pengarahan, dukungan sumber daya seperti, memberikan peralatan 

yang memadai sebagai sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan yang 

ingin dicapai dalam pendampingan, bimbingan, pelatihan serta pengembangan 

akan lebih mempermudah penilaian kinerja yang obyektif. 

Secara keseluruhan kinerja karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Soekarno Hatta Malang dapat dikatakan tinggi. Namun demikian 

berdasarkan beberapa aspek atau indikator masik menunjukkan kinerja yang masih 

rendah. Salah satu rendahya kinerja tersebut ditunjukkan oleh kuantitas kerja 

karyawan dimana jumlah pekerjaaan yang dapat dicapai oleh karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya berdasarkan jumlah kredit dan jumlah tabungan masih 

belum sesuai dengan harapan dan target perusahaan. 

PT. Bank Rakyat Indoensia Cabang Soekarno Hatta Malang berusaha 

meningkatkan kinerja karyawannya,  salah satu cara yang ditempuh oleh pihak 

manajemen perusahaan yaitu dengan mengadakan pelatihan yang dilakukan 

oleh setiap devisi yang ada dalam perusahaan. Program tersebut dipilih karena 

sebagian besar karyawan yang ada dalam perusahaan sangat membutuhkan 

suatu ketrampilan dan pengetahuan baru dalam menghadapi persaingan global 

ini. Pelatihan yang telah diselenggarakan oleh PT. Bank Rakyat Indoensia 

Cabang Soekarno Hatta Malang untuk pegawai selama tahun 2013 meliputi 

pelatihan pelayanan customer service, budaya layanan, BRI-net, help sesion, 

pelatihan dasar marketing, budaya layanan, BRI-net, manajemen resiko kredit, 

marketing, pelatihan ritel komersil, pendidikan funding officer, leadership, 

matrikulasi.  
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Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa pelatihan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta 

memberikan motivasi yang tinggi untuk bertanggung jawab terhadap tugas 

yang harus dilaksanakan, sehingga peneliti tertarik meneliti tentang Pengaruh 

Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Soekarno Hatta Malang 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menjelaskan atau mempertegas 

masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Perumusan masalah akan 

mempermudah mencari jalan pemecahan bagi suatu masalah, karena 

perumusan masalah merupakan dasar berfikir untuk memudahkan langkah-

langkah dalam memecahkan suatu masalah. Berdasarkan latar belakang maka 

penulis merumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana pelatihan yang telah dilakukan oleh pihak manajemen PT. 

Bank Rakyat Indoensia Cabang Soekarno Hatta Malang? 

2. Bagaimana kinerja karyawan yang ada di PT. Bank Rakyat Indoensia 

Cabang Soekarno Hatta Malang? 

3. Apakah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Bank Rakyat Indoensia Cabang Soekarno Hatta Malang? 

C. Batasan Penelitian 

Pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman dari penelitian agar lebih jelas dan terarah serta tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka penulis membatasi masalah 

pada Pelatihan berkaitan dengan materi pelatihan yang diberikan, waktu 
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pelatihan, metode pelatihan, dan Kualitas pelatih/instruktur berdasarkan 

pendapat Moekijat (1991: 65 ) dan objek penelitian pada karyawan bagian 

kredit dan tabungan di PT. Bank Rakyat Indoensia Cabang Soekarno Hatta 

Malang yang telah mengikuti pelatihan pada tahun 2013. Responden pada 

penelitian ini hanya dibatasi pada karyawan bagian kredit dan tabungan yaitu 

berjumlah 32 orang. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut ; 

1. Untuk mengetahui pelatihan yang telah dilakukan oleh pihak manajemen 

PT. Bank Rakyat Indoensia Cabang Soekarno Hatta Malang. 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada perusahaan PT. Bank Rakyat 

Indoensia Cabang Soekarno Hatta Malang 

3. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT. 

Bank Rakyat Indoensia Cabang Soekarno Hatta Malang 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

bagi pihak manajemen perusahaan bagian personalia untuk meningkatkan 

kinerja melalui pelatihan yang diberikan. 

2. Bagi pihak lain 

Hasil dari pnelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian lebih lanjut. 


