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A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam menghadapi era perdagangan bebas (globalisasi), persaingan 

antar perusahaan lokal, nasional, maupun internasional semakin meningkat, 

sehingga diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, 

kemampuan, dan keterampilan yang mampu memenuhi tuntutan global. 

Semua perusahaan memerlukan apa yang berkaitan dengan usaha-usaha 

untuk mencapai tujuan tertentu bagi perusahaan tersebut. 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalam suatu perusahaan di samping faktor lain seperti modal. 

Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu fungsi dalam 

perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia 

(Hariandja, 2009: 2). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia 

dalam organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan. 

Perusahaan yang dinamis akan selalu meningkatkan 

produktivitasnya melalui konsistensi menghasilkan kinerja terbaik serta 

mempertahankan hal yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan 

tersebut. Memperhatikan sumber daya fisik, keuangan, kemampuan 

memasarkan, serta SDM merupakan beberapa faktor penting yang 



disyaratkan bagi organisasi untuk tetap kompetitif, berdasarkan Suwatno dan 

Priansa (2011: 195). Faktor yang dianggap paling potensial dalam penyediaan 

keunggulan kompetitif bagi perusahaan adalah SDM, serta terkait dengan 

bagaimana mengelola sumber daya keuangan, produksi, teknologi dan 

pemasaran tidak mendapatkan perhatian penuh karena faktor-faktor tersebut 

cenderung dapat ditiru. Menurut Fisher et. al., (2006) dasar pengelolaan 

manusia sebenarnya juga dapat ditiru, namun strategi yang paling efektif bagi 

perusahaan dalam menemukan cara-cara yang unik dan menarik, 

mempertahankan, serta memotivasi karyawan mereka lebih sulit untuk ditiru.   

Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh sejauh mana sistem 

di bidang sumber daya manusia ini sanggup menunjang dan memuaskan 

keinginan karyawan maupun perusahaan. Peningkatan pengetahuan, skill, 

perubahan sikap, prilaku, koreksi terhadap kekurangan-kekurangan kinerja 

dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas melalui pelatihan 

dan motivasi dari pimpinan atau perusahaan. Pelatihan akan memberikan 

kesempatan bagi karyawan dalam mengembangkan keahlian dan kemampuan 

baru dalam bekerja agar apa yang diketahui dan dikuasai saat ini maupun 

untuk masa mendatang dapat membantu karyawan untuk mengerti apa yang 

seharusnya dikerjakan dan mengapa harus dikerjakan, memberikan 

kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keahlian. 

Menurut Hasibuan (2002: 10), “Manusia selalu berperan aktif dan 

dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi 

perencanan, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak 



mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang 

dimiliki perusahaan begitu canggih. Alat-alat canggih yang dimiliki 

perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan 

tidak diikutsertakan.” 

Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, kemampuan 

dan keterampilan diharapkan akan mencapai prestasi kerja karyawan yang 

maksimal. Dengan prestasi kerja yang baik maka akan mempengaruhi kinerja 

karyawan, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kinerja perusahaan. 

Sebagaimana hasil penelitian Arianty (2007) menunjukkan bahwa variabel 

pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan bagian produksi pada PT. Tetra Kimia Mulia Mojokerto dengan 

nilai Fhitung > Ftabel (96.957 > 4.000) dengan tingkat pengaruh kinerja sebesar 

60.6% yang memiliki korelasi sebesar 0.779 antara pelatihan dan kinerja. Dan 

pada hasil penelitian Bahtiar (2007) dengan judul “ Pengaruh Pelatihan 

terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pada CV. Arjuna Flora Batu”. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV. Arjuna Flora. Hal ini 

didukung oleh hasil perhitungan regresi yang menghasilkan koefisien regresi 

yang menghasilkan koefisien regresi untuk pelatihan = 0,437 serta Thitung = 

12.980 lebih besar dari Ttabel pada taraf nyata 5%, sebesar 2.0096. 

Arti penting meningkatkan kinerja karyawan tidak hanya untuk 

sekedar meningkatkan tetapi mencari pada aspek apa pegawai kurang atau 

lebih, tetapi lebih luas lagi, yaitu membantu pegawai untuk kerja yang 



diharapkan oleh organisasi dan berorientasi pada pengembangan pegawai 

atau organisasi. Untuk meningkatkan kinerja karyawan maka diperlukannya 

sebuah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan serta motivasi karyawan 

dalam bekerja. 

Pentingnya program pelatihan menjadi suatu keharusan bagi 

perusahaan yang ingin meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan 

dan pengalaman karyawannya disemua level organisasi. Perusahaan juga harus 

mampu mengidentifikasi kebutuhaan 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 di masa depan. 

Hal ini disebabkan, setelah pegawai diterima melalui proses 

perekrutan dan seleksi, sering kali kemampuan pegawai tersebut belum sesuai 

dengan yang diharapkan, yang berkaitan dengan tuntutan produktivitas, 

sehingga mereka perlu dilatih dan pegawai yang sudah bekerja pun mungkin 

masih perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat 

berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain-lainnya, 

(Hariandja, 2009: 167). 

Sehubungan dengan itu, menurut Rivai dan Sagala (2010: 211), 

pelatihan merupakan wahana untuk membangun SDM (sumber daya 

manusia) menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan. Karena itu, 

kegiatan pelatihan tidak dapat diabaikan begitu saja terutama dalam 

memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, berat pada abad 



milenium ini. Berkaitan dengan hal tersebut kita menyadari bahwa pelatihan 

merupakan fundamental bagi karyawan. 

Persoalan yang timbul di dalam pelatihan yang dilakukan 

perusahaan seringkali belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, tugas dan 

individu sehingga tidak mendukung prestasi kerja dan karir karyawan 

sedangkan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Program pelatihan pada 

umumnya diterapkan pada karyawan baru yang belum mempunyai 

pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan pekerjaan secara menyeluruh 

tentang bagaimana melakukan pekerjaannya, sedangkan untuk karyawan 

lama dibutuhkan pelatihan didasarkan beberapa alasan, antara lain : 

1. Untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan 

tenaga kerja, 

2. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan serta memperbaiki 

produktifitas, 

3. Untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, dan  

4. Menjalankan tuntutan dari tugas-tugasnya sekarang, atau mereka 

ditugaskan untuk menempati jabatan baru. 

PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero Distribusi Jawa 

Timur Kota Malang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dibidang jasa yang memberikan pelayanan dan kebutuhan listrik 

kepada masyarakat. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan, strategi 

dalam melayani kepuasan pelanggan menjadi hal utama, sehingga kepuasan 

pelanggan adalah prioritas perioritas utama PT. PLN. 



Tenaga listrik sudah berubah menjadi salah satu kebutuhan pokok 

bagi kehidupan manusia sehingga setiap orang berkepentingan terhadap 

kualitas dan kuantitas pekerjaannya. Di banyak negara usaha ini masih 

ditangani oleh negara, bukan saja karena alasan resiko dan modal yang besar, 

tetapi juga karena usaha ini pada awalnya harus mengemban banyak tugas 

sosial. Karakteristik tenaga listrik yang unik, kebutuhan listrik yang menguat, 

sedangkan persediaan sumber daya energi primer terbatas, ditambah lagi 

dengan adanya rencana privatisasi dan rencana naiknya Tarif Dasar Listrik 

(TDL), sehingga masalah yang menyangkut kondisi perusahaan menjadi 

menarik untuk diketahui. 

Selama ini Kinerja PT. PLN masih kurang efisien. Dan masih 

sering mengecewakan konsumen. Pemadaman bergilir masih menjadi momok 

bagi masyarakat umum maupun pelaku industri. Berdasarkan pemadaman 

bergilir ini masih terjadi di berbagai daerah di luar Pulau Jawa terutama di 

Kalimantan dan Bali. Kalimanta Selatan yang terdiri dari 13 kabupaten/kota 

dan kini berpenduduk hampir 3,5 juta jiwa, kondisi kelistrikan masih sering 

mengalami pemadaman tanpa ada kejelasan penyebabnya. Jadwal 

pemadaman listrik secara bergilir di Wilayah Bali diperpanjang hingga 

minggu (11/7) mendatang. Hal ini karena salah satu mesin pembangkit listrik 

tenaga gas (PLTG) di Pasanggrahan Denpasar memasuki masa pemeliharaan. 

(Media Indonesia, 1 Juli 2010). 

Bagi PT. PLN penilaian kinerja perusahaan seharusnya menjadi 

fokus perhatian, baik dari pihak manajemen maupun pihak masyarakat. Bagi 



manajemen hal ini dapat membantu dalam pembuatan keputusan yang benar 

dan tepat sesuai dengan strategi yang dijalankan. Sementara itu masyarakat 

perlu mendapatkan informasi apakah dengan kebijakan yang diambil 

misalkan menaikkan tarif apakah benar-benar telah diikuti dengan perbaikan 

dan peningkatan efisiensi kinerja perusahaan. 

Berhubungan dengan hal di atas, PT  PLN (Perusahaan Listrik 

Negara) Persero telah mendirikan Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) 

tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1973. Dimana Tugas-tugas pokok lembaga 

pendidikan dan latihan adalah mengurus dan menyelenggarakan pengelolaan 

dan pembinaan terhadap pendidikan, latihan, keterampilan dan penataran 

(upgrading) termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan itu 

berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Umum 

Listrik Negara. Adapun tujuan PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero 

adalah untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) agar lebih 

efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan PT. 

PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero. 

(http://www.pln-pusdiklat.co.id/) 

  PT. PLN merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa 

yang menjadi penyalur atau pengembangan listrik di indonesia. Demi 

mencapai standart dasar yang ditetapkan oleh PT. PLN maka PT. PLN perlu 

meningkatkan kemampuan, keterampilan, kecakapan, dan sikap karyawan 

supaya karyawan dapat lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya, 

http://www.pln-pusdiklat.co.id/


tepat waktu dan tepat sasaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

karyawan dan profitabilitas perusahaan. 

  Memahami pentingnya program pelatihan demi kelancaran 

berjalannya suatu organisasi, pihak PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) 

Persero Distribusi Jawa Timur Kota Malang mengadakan pelatihan dalam 1 

tahunnya sebanyak 4 kali. Pelatihan dalam periode triwulan ini diharapkan 

mampu meningkatkan kinerja karyawan serta mampu berperan aktif dalam 

mencapai keberhasilan perusahaan tersebut ungkap Kepala Bagian Sumber 

Daya Manusia PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero Distribusi Jawa 

Timur Kota Malang .  

  Bagi PT  PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero Kota Malang, 

pelatihan dilakukan agar karyawan lebih produktif. Sedangkan bagi karyawan 

sendiri pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana 

pendapat yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2006: 67) bahwa kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugsnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan.  

  Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pelatihan 

berhubungan erat  dengan adanya kemampuan yang dimiliki karyawan yang 

pada dasarnya akan menghasilkan karyawan yang bermutu tinggi dan 

profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta meningkatkan kinerja 

karyawan. Alasan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian 



dengan judul “Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi 

pada PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero Kota Malang)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan sebelumnya 

maka diperoleh rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana pelatihan yang terdapat pada PT. PLN Kota Malang? 

2. Bagaimana kinerja yang terdapat pada PT. PLN Kota Malang? 

3. Apakah ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan yang terdapat 

pada PT. PLN Kota Malang? 

 

C. BATASAN MASALAH 

  Agar pembahasan tidak meluas dan tepat pada sasaran, maka 

penulis membatasi masalah pada penelitian ini, bahwa penelitian ini hanya 

terbatas pada pelatihan yang dilaksanakan oleh karyawan, serta mencari 

apakah ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Menjelaskan pelatihan yang terdapat pada PT. PLN Kota Malang. 

2. Menjelaskan kinerja karyawan yang terdapat pada PT. PLN Kota 

Malang. 



3. Mengetahui apakah ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan 

PT. PLN Kota Malang. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Secara Praktis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

informasi yang berharga bagi PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) 

Persero Kota Malang dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

2. Secara Akademis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga mampu mendukung 

perkembangan Ilmu Ekonomi Manajemen khususnya pada Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM). 

 


