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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dunia bisnis saat ini dituntut menciptakan kinerja karyawan yang tinggi untuk 

pengembangan perusahaan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satu faktor yang penting adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya 

manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan hingga evaluasi 

yang mampu memanfaatkan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama dalam menjalankan sebuah 

perusahaan. Sumber daya manusia mempunyai peran penting untuk pencapaian 

tujuan suatu perusahaan. Sumber daya manusia merupakan kekayaan perusahaan 

yang paling berharga dengan segala potensi yang dimilikinya.  

Suatu perusahaan hanya dapat berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia 

dalam perusahaan tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sumber daya 

manusia dapat bekerja secara efektif dan efisien apabila sumber daya manusia 

tersebut dapat memanfaatkan keahlian yang dimilikinya secara maksimal. Oleh 

karena itu sumber daya manusia pada suatu perusahaan harus terus dilatih dan 

dikembangkan sehingga dapat lebih berdaya guna dan menghasilkan kinerja yang 

baik untuk kemajuan perusahaan.  
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Kinerja sumber daya manusia dapat berkembang apabila terdapat usaha dari 

perusahaan untuk melakukan kegiatan pelatihan. Usaha-usaha yang dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dipengaruhi oleh 

kebijakan manajemen sumber daya manusia yang dimilikinya. Kebijakan manajemen 

sumber daya manusia yang dibuat oleh suatu perusahaan merupakan faktor penentu 

keberhasilan perusahaan untuk melakukan peningkatan kinerja sumber daya manusia 

yang dimiliki. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan strategi yang tepat dalam 

membuat kebijakan tentang pengelolaan sumber daya manusia.   

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat menjaga kinerja karyawan 

agar tetap optimal untuk dapat memberikan kemajuan bagi perusahaan terutama 

dalam menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. 

Pengelolaan sumber daya manusia adalah suatu aspek yang dapat mendorong 

peningkatan kinerja karyawan. Mengingat  pentingnya sumber daya manusia terhadap 

perkembangan dan kemajuan perusahaan, perusahaan harus berupaya untuk 

meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan 

perusahaan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas kinerja sumber daya manusia adalah melalui pelatihan sumber daya manusia.  

Mondy   (2008:   210) menyebutkan bahwa pelatihan dan pengembangan 

merupakan jantung dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan 

kinerja karyawan di dalam suatu organisasi. Pelatihan merupakan salah satu usaha 

untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara kemampuan sumber daya 
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manusia dengan kebutuhan yang dikehendaki perusahaan. Dengan adanya kegiatan 

pelatihan maka diharapkan adanya peningkatan pengetahuan (knowledge), keahlian 

(skill), dan sikap (attitude) karyawan, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.  

Berdasarkan uraian diatas peniliti melakukan penilitian di PT. BPD. JATIM yang 

terletak di Jl. Jaksa Agung Suprapto 26 – 28 Malang. PT. BPD. JATIM bergerak di 

bidang usaha jasa perbankan. Dengan visi, Bank Jatim berusaha untuk konsisten 

mencapai pertumbuhan yang wajar dengan cara yang mempromosikan prinsip-prinsip 

keuangan yang sehat dan didukung oleh manajemen dan sumber daya manusia yang 

profesional. Sedangkan misi yang dimiliki adalah untuk menjadi bank yang aktif 

berpartisipasi dalam memberikan layanan keuangan kepada berbagai usaha kecil dan 

menengah dan bank yang mengoptimalkan keuntungan perbankan. Jadi Bank Jatim 

dalam menjalankan bisnis yang sehat, Bank Jatim mencoba untuk melaksanakan 

kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsi-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menerapkannya, 

Bank Jatim membutuhkan sumber daya manusia dengan integritas dan loyalitas yang 

tinggi. 

Saat ini PT. BPD. JATIM tidak memiliki badan sendiri untuk melakukan 

pelatihan yang akan maupun telah dikerjakan untuk sumber daya manusia yang 

dimilikinya. Perusahaan hanya melakukan pelatihan dengan periode tertentu ketika 

perusahaan merasa sumber daya manusia yang dimilikinya membutuhkan pelatihan 
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tersebut. Bank Jatim memiliki cabang di setiap kota di jawa timur khususnya, dengan 

model centralization yang berpusat di Surabaya. 

Pelatihan yang diberikan kepada karyawan bagian staff mencakup pelatihan 

dasar bagi seluruh karyawan yang berguna bagi pekerjaan saat ini dan di masa depan. 

Tugas secara umum karyawan bagian staff ialah melakukan pengumpulan data untuk 

dianalisi, dievaluasi, memuat berbagai alternative solusi paling baik, membuat 

kesimpulan, dan menuangkan dalam suatu bentuk tertentu sehingga mudah dan cepat 

dipahami oleh pimpinan. Adapula tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawan bagian staff, yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk kegiatan – 

kegiatan operasional untuk menunjang pekerjaan seluruh lini dan unsur Satuan Kerja 

(SK).   

Menurut hasil wawancara pada tanggal 8 desember 2014 pada karyawan PT. 

BPD. Jatim cabang Malang, karyawan mengeluhkan bahwa materi yang diberikan 

oleh pemateri pelatihan dirasa kurang sesuai dengan pekerjaan mereka. Materi yang 

diberikan tersebut hanya sebatas ilmu pengantar administrasi, sehingga karyawan 

perlu mempelajari kembali dengan karyawan senior. Namun pada karyawan PT. 

BPD. Jatim cabang Malang tidak seluruhnya memiliki inisatif sendiri untuk 

mempelajari kembali secara mendalam. Pelatihan yang dilakukan oleh PT. BPD. 

Jatim selama tahun 2014 sebagai berikut: 
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TABEL 1.1 Pelatihan Bank Jatim 2014 Pada  

Setiap Divisi 

NO Divisi  NAMA PELATIHAN 

1 Pemasaran 1. Pelatihan Orientasi Internal 

2. Pelatihan Product Knowledge 

3. Pelatihan APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Pencegahan 

Pendanaan Terorisme) 

4. Pengembangan Kepribadian, Etika, dan Service 

Excellence 

5. Human Relationship 

6. Kursus Perantara Perdagangan Efek 

7. Pelatihan Klasikal Staf Development Program (SDP) 

2 Umum / 

SDM 

1. Pelatihan Orientasi Internal 

2. Pelatihan Product Knowledge 

3. Pelatihan APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Pencegahan 

Pendanaan Terorisme) 

4. Pengembangan Kepribadian, Etika, dan Service 

Excellence 

5. Human Relationship 

6. Pelatihan Outbond Program MT / SDP 

7. Pelatihan Klasikal Staf Development Program (SDP) 
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NO Divisi  NAMA PELATIHAN 

3 Pelnas / 

Teller 

1. Pelatihan Orientasi Internal 

2. Pelatihan Product Knowledge 

3. Pelatihan APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Pencegahan 

Pendanaan Terorisme) 

4. Pengembangan Kepribadian, Etika, dan Service 

Excellence 

5. Human Relationship 

6. Pelatihan Klasikal Staf Development Program (SDP) 

4 Akuntansi 1. Pelatihan Orientasi Internal 

2. Pelatihan Product Knowledge 

3. Pelatihan APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Pencegahan 

Pendanaan Terorisme) 

4. Pengembangan Kepribadian, Etika, dan Service 

Excellence 

5. Human Relationship 

6. Pelatihan Akuntansi Perbankan 

7. Pelatihan Klasikal Staf Development Program (SDP) 

Sumber: Pelatihan PT. BPD. Jatim diolah oleh Peneliti 

Pada tabel 1.1 menjelaskan beberapa pelatihan dan ketepatapan yang telah 

diberikan oleh PT. BPD. Jatim kepada karyawan yang dimiliki guna meningkatkan 
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kinerjanya. Pelatihan yang diberikan tidak semua diolah oleh perusahaan sendiri, 

perusahaan juga memberikan kepercayaan kepada lembaga atau pihak ke-3 untuk 

memberikan pelatihan kepada karyawannya. Pada teorinya, ketepatan dalam 

memberikan pelatihan kepada karyawan adalah faktor terbesar dalam pencapaian 

keberhasilan. Pelatihan dapat dikatakan berhasil apabila memperhatikan beberapa 

faktor – faktor lain yang mempengaruhi pelatihan yang diberikan. Agar pelatihan 

tersebut tidak percuma, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi pelatih / 

instruktur, materi yang disampaikan, dan metode yang digunakan pada pelatihan 

tersebut.  

Pada PT. BPD. Jatim, pelatihan tersebut dinilai melalui alat ukur key 

performance indicator yang dilakukan setiap akhir tahun oleh PT. BPD. JATIM. 

Manajemen PT. BPD. JATIM menyadari bahwa perkembangan perusahaan yang baik 

dan terarah sangat bergantung pada sumber daya manusia yang ada di dalam 

perusahaan tersebut. Untuk itu, PT. BPD. JATIM secara rutin melakukan pengawasan 

terhadap kinerja karyawan untuk mengamati perkembangan kinerja karyawan yang 

dimiliki. Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus secara rutin dapat 

memberikan informasi tentang tingkat kinerja karyawan. Tingkat kinerja karyawan 

merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuan. 

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas, dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 
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jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2007:67). Hasil kinerja setiap 

karyawan dapat digunakan untuk evaluasi setiap pelatihan yang diberikan kepada 

karyawan. Pimpinan divisi sumber daya manusia pada PT. BPD. Jatim mengatakan, 

selama ini hasil kerja setiap karyawan dapat dikatakan cukup baik, namun belum 

dapat dikatakan maksimal. Hasil wawancara pada tanggal 8 desember 2014 kepada 

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT. BPD. Jatim cabang Malang, target yang 

ditentukan oleh manajer secara komulatif telah tercapai, namun dilihat dari setiap 

individu masih ada yang tidak mencapai sesuai target. Pada saat beberapa karyawan 

tidak memenuhi target yang ditentukan, karyawan lainnya diwajibkan untuk menutup 

kekurangan tersebut agar kinerja perusahaan tercapai. Pada hasil wawancara diatas, 

hasil kinerja perindividu karyawan sebenarnya belum dapat dikatakan sempurna. Hal 

tersebut dapat diduga bahwa, setiap individunya bermasalah pada quality of work, job 

knowledge, creativeness, coorperation, dan personal qualities. 

Oleh sebab itu, peneliti ingin meneliti sejauh mana pelatihan yang 

diselenggarakan PT. BPD. Jatim guna mencapai kinerja yang diinginkan perusahaan. 

Menurut jurnal Ruwaidah dengan judul pengaruh pelatihan terhadap produktivitas 

kerja karyawan PT. Wira Mustika Indah (pabrik paku dan kawat Indonesia), variabel 

pelatih adalah pengaruh yang paling kuat terhadap produktivitas kerja. Pada 

penelitian ini sesuai dengan apa yang ada pada PT. BPD. Jatim, pelatihan terdapat 3 

indikator yang mempengaruhi kinerja yaitu pemateri pelatihan, materi pelatihan, dan 

metode pelatihan sedangkan pada kinerja terdapat 5 indikator yaitu kualitas kerja, 
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pengetahuan pekerjaan, kreativitas, kerja sama, dan kualitas pribadi. Dengan data 

pendukung berupa data jumlah karyawan PT. BPD. JATIM posisi November 2014, 

jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan selama tahun 2014, struktur organisasi, 

dan hasil kinerja maka, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh 

Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Staff PT. BPD. JATIM Cabang 

Malang”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah pada penelitian, maka rumusan 

masalah penelitian adalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelatihan dan kinerja pada PT. BPD. Jatim? 

2. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. BPD. 

Jatim? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan pelatihan, dan kinerja pada PT. BPD. Jatim. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. BPD. JATIM. 
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1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penilitian ini adalah: 

1. Diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan 

untuk memperbaiki, membina, dan mengembangkan hal yang terkait dengan 

kinerja karyawan demi mencapai tujuan perusahaan. 

2. Sebagai informasi tambahan bagi para peneliti lainnya yang mengambil tema 

penilitian serupa. 

 

1.5.Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang di teliti fokus maka batasan masalah dalam 

penelitian ini, dilakukan di PT. BPD. JATIM yang beralamatkan di Jl. Jaksa 

Agung Suprapto 26-28 Malang. Gomes (2003:197) mengatakan, “pelatihan 

adalah setiap usaha memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan 

tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan tertentu 

yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.”. Dengan jumlah responden 55 

karyawan bagian staff PT. BPD. Jatim Cabang Utama yang telah mengikuti 

pelatihan, dan dengan menggunakan teknik simple random sampling. 

 


