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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam aktivitas

perusahaan, karena bagaimanapun juga kemajuan dan keberhasilan suatu

perusahaan tidak lepas dari peran dan kemampuan sumber daya manusia yang

baik. Karyawan adalah orang-orang yang berkerja pada suatu perusahaan atau

badan usaha dan memperoleh upah atas jasanya tersebut. Dalam suatu sistem

operasional perusahaan, potensi sumber daya manusia pada hakekatnya

merupakan salah satu modal dan memegang suatu peran yang paling penting

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perusahaan perlu

mengelolah sumber daya manusia sebaik mungkin.

Penggunaan tenaga kerja yang efektif dan terarah merupakan kunci

keberhasilan perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan

tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan. Salah satu komponen perusahaan yang memegang posisi penting

untuk mempertahankan kelangsungan usaha adalah keunggulan sumber daya

manusia, karena setiap perusahaan merupakan kumpulan dari orang-orang yang

memadukan keunggulan masing-masing yang dimiliki dan menghasilkan ouput

yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Keberadaan faktor manusia merupakan
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faktor yang dominan sebagai sumber penggerak perusahaan, maka peningkatan

kapasitas dan keterampilan individual sangat penting dilakukan untuk

memperoleh hasil yang maksimal dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh

perusahaan.

Upaya peningkatan kinerja para karyawan pada suatu perusahaan atau

perusahaan wajib dilakukan, dimana kebijakan tersebut menjadi penentu atas

keberhasilan perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kegiatan

pelatihan menjadi hal penting untuk dilakukan untuk memberikan jaminan para

pegawai dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Peningkatan kinerja karyawan sebagai upaya yang terstuktur sehingga dapat

memberikan jaminan bahwa pencapaian prestasi dapat dimaksimalkan.

Pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan pada dasarnya

merupakan  upaya perusahaan untuk lebih meningkatkan peran serta sumber daya

yang dimiliki oleh perusahaan. Upaya pencapaian tujuan dalam peningkatan

perusahaan tersebut sangat tergantung pada kemampuan para pegawai atau

pengurus dalam melakukan pengelolaan aktivitas perusahaan. Melalui

pengembangan kualitas atau mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh

perusahaan maka dengan sendirinya akan memberikan jaminan bahwa segala

bentuk upaya pemberdayaan kegiatan operasional perusahaan dapat dilaksanakan

secara maksimal. (Mangkunegara, 2000:12).
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Dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa pengembangan

karyawan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan maka diperlukan suatu

strategi sehingga kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengembangan sumber

daya manusia pada perusahaan pada hahekatnya merupakan upaya untuk

memberikan jaminan bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kenyataan tersebut menjadikan

pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang penting dan wajib untuk

dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja para karyawan (Bartos,

2001).

Peningkatan kinerja secara maksimal sangat tergantung pada kesadaran

dari tiap-tiap pegawai, dan peningkatan tersebut dapat dilihat pada perilaku pada

suatu lingkungan kerja yang ada. Untuk meningkatkan kinerja karyawan,

perusahaan wajib untuk menjaga keberadaan sumber daya manusia dengan

mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya manusia yang telah

dimilikinya. Melalui upaya tersebut maka dengan sendirinya para pegawai akan

merasa termotivasi untuk bekerja secara maksimal di perusahaan. Salah satu cara

untuk mengefektifkan dan mengefisienkan serta meningkatkan kinerja tersebut

adalah melalui kebijakan pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui

kegiatan pelatihan.
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Koperasi Unit Desa Sri Tanjung Lumajang merupakan salah satu koperasi

di Kabupaten Lumajang yang berdiri sejak tanggal 2 Juni 1975 oleh Kepala

Direktorat Koperasi Provinsi Jawa Timur. KUD ini memiliki beberapa kegiatan

usaha yaitu meliputi Unit Simpan Pinjam, Unit Pertokoan, Unit Pengadaan

Pengan, Unit Jasa Listrik dan lain-lain. Pihak manajemen selalu berupaya untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki para karyawan yaitu dengan mewajibkan

seluruh karyawan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang dilakukan baik dari

internal maupun eksternal koperasi. Adapun bentuk-bentuk pelatihan yang telah

dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Sri Tanjung Lumajang pada tahun 2014 dapat

disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Kegiatan Pelatihan Koperasi Pada Unit Desa Sri Tanjung Lumajang
Tahun 2014

No. Bulan Kegiatan Pelatihan

1 Maret Pelatihan mengenai proses adminsitrasi pada

koperasi yaitu dengan agenda memasukkan anggota

baru, peminjam baru, realisasi kolektif, angsuran,

angsuran kolektif dan penabung.

2 Juni Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh internal

Koperasi Unit Desa Sri Tanjung dengan materi

simpan pinjam dan pengelolaan nasabah.

3 November Pelatihan rutin tentang peningkatan kompetensi

karyawan.

Sumber: Koperasi Unit Desa Sri Tanjung Lumajang
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Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama ini ada upaya nyata

dari pihak manajemen koperasi dalam rangka peningkatan kemampuan kerja

yang dimiliki oleh karyawan. Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh pihak

manajemen selama ini belum secara maksimal dilakukan, hal ini ditunjukkan

dengan instruktur selama ini lebih banyak memberikan teori sehingga

perbandingan dengan praktek kerjanya tidak seimbang. Materi pelatihan yang

diberikan belum sepenuhnya dapat mencerminkan kondisi yang terdapat

dilapangan sehingga perserta pelatihan belum mampu mendapatkan kemampuan

dalam memasarkan dan menghadapi calon nasabah secara langsung. Pihak

manajemen koperasi dalam melaksanakan kegiatan pelatihan belum memenuhi

intensitas waktu pelatihan yang dibutuhkan karyawan dimana pada tahun 2014

koperasi melakukan pelatihan sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Maret, Juni dan

November.

Koperasi Unit Desa Sri Tanjung Lumajang dalam kegiatan pelatihannya

menggunakan metode yang belum sesuai dengan kebutuhan para karyawan

bagian pemasaran sehingga kegiatan pelatihan yang dilakukan belum

sepenuhnya memberikan dukungan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki

oleh bagian pemasaran. Metode yang diterapkan selama ini menggunakan

metode secara lisan sehingga lebih banyak menggunakan teori sehingga

pengalaman yang didapatkan dari kegiatan pelatihan belum sepenuhnya mampu

diterapkan ketika berada dilapangan.

Namun demikian upaya dari pihak manajemen koperasi tersebut belum

sepenuhnya mampu meningatkan kinerja para karyawan, dimana salah satu
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indikatornya yaitu terjadinya penurunan pencapaian jumlah nasabah atau

anggota simpan pinjam pada koperasi. Adapun jumlah atau kondisi nasabah atau

anggota simpan pinjam Koperasi Unit Desa Sri Tanjung Lumajang dapat

disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2

Jumlah Anggota/Nasabah Unit Simpan Pinjam Pada Unit Desa
Sri Tanjung Lumajang Tahun 2009-2014

Tahun Jumlah
2009 304
2010 330
2011 334
2012 323
2013 319
2014 311

Sumber: Koperasi Unit Desa Sri Tanjung Lumajang

Dari tabel 1.2 mengindikasikan adanya penurunan atas pencapain

kinerja para karyawan yang ditunjukkan dengan adanya penurunan jumlah

anggota pada unit simpan pinjam. Kondisi ini menjadikan upaya untuk

memperbaiki kinerja para karyawan harus selalu dilakukan oleh pihak

manajemen koperasi.  Penurunan jumlah nasabah atau anggota juga memberikan

gambaran mengenai sejauh mana upaya yang dilakukan pihak manajemen

koperasi dalam peningkatan kinerja karyawan. Penurunan jumlah nasabah juga

dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan karyawan dalam bekerja,

jadi kemampuan secara pribadi atau individu karyawan akan memberikan

dampak terhadap upaya untuk memaksimal hasil kerja karyawan dalam hal ini

pencapaian nasabah.
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Apabila dikaitkan dengan ketepatan waktu dalam pengukuran kinerja

karyawan menunjukkan bahwa selama ini karyawan belum mampu mencapai

target yang ditetapkan oleh koperasi dalam pencapaian jumlah nasabah setiap

bulannya. Selama ini koperasi telah menetapkan karyawan bagian pemasaran

harus mampu memperoleh nasabah minimal 30 nasabah/ bulan, jadi dalam satu

tahun karyawan harus mampu mendapatkan nasabah sebanyak 360 nasabah.

Kondisi ini menunjukkan selama ini apabila dikaitkan dengan waktu

penyelesaian pekerjaan karyawan belum mampu memenuhi target yang telah

ditetapkan.

Penurunan jumlah nasabah tersebut dapat mencerminkan penurunan

kinerja yang telah diacapai, dimana penurunan tersebut terkait secara langsung

dengan pencapaian hasil kerja baik secara kualias, kuantitas dan ketetapan waktu

penyelesaian pekerjaan. Apabila dikaitkan dengan kegiatan pelatihan yang

selama ini dilakukan maka dapat dikatakan belum mampu memaksimalkan

dalam peningkatan kinerja karyawan. Kondisi ini juga tidak terlepas kebijakan

pihak manajemen koperasi dalam memilih metode pelatihan dan trainer yang

digunakan dalam mendukung proses atau kegiatan pelatihan. Berdasarkan uraian

diatas maka judul penelitian ini yaitu sebagai berikut: ANALISIS HUBUNGAN

PELATIHAN DAN KINERJA KARYAWAN KUD. SRI TANJUNG

LUMAJANG
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan di KUD. Sri Tanjung Lumajang?

2. Bagaimana kinerja karyawan KUD. Sri Tanjung Lumajang?

3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan dan kinerja

karyawan KUD. Sri Tanjung Lumajang?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka batasan masalah maka subyek

penelitian dibatasi khususnya para karyawan bagian pemasaran pada KUD. Sri

Tanjung Lumajang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian

ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kegiatan pelatihan KUD. Sri

Tanjung Lumajang.

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kinerja karyawan

KUD. Sri Tanjung Lumajang.

c. Untuk menganalisis hubungan yang signifikan antara pelatihan dan

kinerja karyawan KUD. Sri Tanjung Lumajang.
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2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna

sebagai:

1) Bagi KUD. Sri Tanjung Lumajang

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak manajemen

koperasi untuk menentukan langkah-langkah dalam usaha untuk

meningkatkan kinerja karyawan melalui kegiatan pelatihan.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya terutama terhadap

penelitian yang sejenis.


