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BAB I 
Pendahuluan 

 
A. Latar Belakang 

Salah satu masalah yang dihadapi Negara Indonesia saat ini 

adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

Jumlah sumber daya manusia yang besar apabila dapat di gunakan 

dengan baik dan benar akan bermaanfaat untuk menunjang 

pembangunan negara yang berkelanjutan. Melimpahnya sumber daya 

manusia yang ada di Negara ini mengharuskan berfikir dengan keras 

yaitu bagaimana dapat memanfaatkan sumber daya manusia masih 

rendah baik dilihat dari kemampuan intelektualnya maupun 

keterampilan teknis yang dimilikinya. 

Pentingnya Manajeman Sumber Daya Manusia untuk 

meningkatkan performa karyawan dibeberapa perusahaan besar 

bahkan mengharukan para manajer tersebut untuk mengikuti handsvon 

training dibeberapa unit yang relevan. Ini pengalaman yang penting 

mengingat bahwa dalam tugasnya kelak sang manajer bakal 

berhubungan banyak dengan unit-unit tersebut sehingga perlu 

memahami pola kerjanya sedetail mungkin. 

Staf bagian marketing atau sales marketing merupakan kunci 

penentu keberhasilisan perusahaan. Untuk setiap staf marketing 

dituntut memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan, juga 

mempunyai pengalaman, motivasi, disiplin diri, dan semangat kerja 

tinggi, sehingga jika kinerja karyawan perusahaan baik maka kinerja 

perusahaan juga meningkat yang menuju pada pencapaian tujuan 

perusahaan 

Dengan begitu dibutuhkan pelatihan untuk menggali potensi 

yang belum begitu menonjol dari individu itu sendiri, maka fungsi 

pelatihan itu sendiri bisa dikatakan untuk menggali potensi atau bakat 

seorang individu, Pelatihan dimaksud ketrampilan serta pengetahuan 
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karyawan, agar dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih 

efektif dan efisien. 

Dengan mengikuti perkembangan dan pertumbuhan, yang 

ditandai dengan makin besarnya diversifikasi tenaga kerja, bentuk 

organisasi dan persaingan global yang terus meningkat, upaya 

pelatihan dan pengembangan memungkinkan karyawan untuk 

memperluas kewajiban serta tanggungjawab yang lebih besar. 

Meskipun kegiatan pelatihan dapat membantu karyawan untuk 

mengerjakan tugasnya yang ada sekarang, manfaat kegiatan pelatihan 

dapat terus diperluas melalui pembinaan karier karyawan dan 

membantu karyawan tersebut untuk mengemban tanggungjawabnya di 

masa mendatang. 

PT. Astra Internasioal Tbk. Didirikan pada tahun 1957 dengan 

nama PT. Astra International Incorporated. Pada tahun 1990, Perseroan 

mengubah namanya menjadi PT. Astra International Tbk. Perusahaan 

ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990. Saat 

ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jardine Cycle & 

Carriage’s sebesar 50,1 %. Saat ini Astra bergerak dalam enam bidang 

usaha yaitu : Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat Pertambangan dan 

Energi, Agribisnis, Teknologi Informasi, Infrastruktur dan Logistik. 

Pelatihan menurut Dessler (1997 : 263) adalah “Proses 

mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar 

yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka”. 

Sedangkan menurut Schermerhorn (1999 : 323), pelatihan merupakan 

“Serangkaian aktivitas yang memberikan kesempatan untuk 

mendapatkan dan meningkatkan ketrampilan yang berkaitan dengan 

pekerjaan”. 

Pelatihan dalam pekerjaan merupakan metode yang paling 

sesuai untuk mengajarkan kerampilan-kerampilan dan pengetahuan 

yang memerlukan waktu yang (relatif pendek/relatif panjang) kepada 

sebanyak-banyaknya beberapa orang karyawan. Dengan 
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dikembangkan pelatihan ini dirasa akan cukup baik dengan adanya 

variabel tambahan dengan mengambil motivasi sebagai variabel 

intervening sebagai variabel pengaruh dari pelatihan dengan 

mengembangkan variabel bebas pelatihan dan dipengaruhi dengan 

variabel intervening yaitu motivasi. 

Pada awalnya, motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan 

muncul karena merasakan perlunya untuk memenuhi kebutuhan. 

Apabila kebutuhannya telah terpenuhi, motivasinya akan menurun. 

Kemudian berkembang pemikiran bahwa motivasi juga diperlukan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi merupakan proses psikologis 

yang membangkitkan dan  mengarahkan perilaku pada pencapai tujuan 

atau goal – directed behavior (Kinicki, 2001 : 205). 

Termasuk pula pada proses motivasi, membangkitkan, 

mengarahkan, dan meneruskan. Pekerjaan akan termotivasi apabila 

mereka percaya bahwa kinerja mereka akan dikenal dan dihargai. 

Perilaku termotivasi secara langsung dipengaruhi oleh kemampuan dan 

pengetahuan/keterampilan kerja individu, motivasi, dan kombinasi 

yang memungkinkan dan membatasi faktor konteks kerja. 

Menghadapi masalah kinerja, kinerja tidak selalu berjalan 

mulus seperti diharapkan dalam perjalannya sering timbul masalah. 

Mengatasi masalah kinerja buruk secara efektif merupakan tantangan 

bagi semua manajer. Oleh karena itu, perlu melakukan identifikasi 

masalah, mencari faktor penyebabnya, dana minta pendapat peserta 

tentang solusi yang efektif untuk mengatasinya. 

Pemasaran mempunyai peranan yang sangat menentukan 

karena pemasaran mempunyai kedudukan sebagai perantara antara 

produsen dan konsumen. Pemasaran merupakan suatu urutan-urutan 

kegiatan yang saling berkaitan erat dan bertujuan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia melalui proses pertukaran. Dengan 

demikian perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu 

memperhatikan dan mengembangkan sistem pemasarannya. 
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Masalah pemasaran merupakan salahsatu aspek yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk menjalankan roda perusahaannya, 

karena tidak jarang perusahaan gagal mencapai tujuannya disebabkan 

sistem pemasaran yang kurang tepat. Untuk lebih jelasnya Kotler 

(1997:8) menyatakan : “ Pemasaran adalah suatu proses sosial dan 

manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 

menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak 

lain .” 

staf bagian marketing ini sangat sulit meningkatkan penjualan 

atau kesulitan mencari pelanggan yang ingin mencari kendaraan roda 

4, dengan begitu staf bagian marketing ini dikejar terget penjualan 

yang tinggi dan membuat staf marketing ini menjadi malas mencari 

pelanggan tersebut. Dengan melihat fenomena diatas saya mengambil 

pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan pelatihan 

wawasan karyawan bisa bertambah dan kreativitas karyawan akan 

menarik pelanggan seperti apa. Dengan begitu dibutuhkan pelatihan 

untuk meningkatkan kinerja penjualan dan motivasi sebagai variabel 

intervening sebagai pendorong pelatihan tersebut. 

Tabel 1.1 Data target dan realisasi penjualan 6 bulan 

terakhir (Dalam Bentuk Unit): 

Bulan Cabang Ahmad Yani 

Target realisasi selisih % 

Januari 2016 70 68 2 2,8 % 

Februari 2016 70 64 6 8,5 % 

Maret 2016 70 66 4 5,7 % 

April 2016 70 67 3 4,2 % 

Mei 2016 70 69 1 1,4 % 

Juni 2016 70 69 1 1,4 % 

Sumber : Data Penjualan PT. Astra Daihatsu  
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Tabel diatas menujukan data penjualan pada tahun 2016, dalam 

data tersebut persentase yang dikatakan paling rendah yaitu 2,8% 

dalam data tada tersebut masih ada target yang belum tercapai dengan 

persentase dibawah 2,8%, persentase terendah ada pada bulan mei dan 

juni dengan persentse 1,4% dengan selesish persentse yang cukup 

mendekati karyawan dituntun untuk bekerja lebih giat lagi agar 

tercapai target dan realisasi tersebut. 

Dengan adanya tabel ini karyawan bisa lebih giat lagi dalam 

mencapai target dan meningkatkan realisasi penjualan dengan begitu 

tercapailah hasil yang diinginkan perusahaan. 

Dengan begitu dipilihlah variabel bebas pelatihan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dengan memberi metode pelatihan 

sesuai status pendidikan karyawan itu sendiri dengan begitu karyawan 

bisa menyesuaikan metode apa saja yang efektif seperti metode on job 

training, metode vestibule atau balai, metode demonstrasi dan contoh, 

metode simulasi, Apprenticeship dan ruang kelas atau diskusi. 

Ketidaksempurnaan karyawan dalam mencapai target juga 

berkaitan dengan motivasi. Motivasi adalah faktor pendorong untuk 

tercapainya suatu kegiatan berkaitan dengan tujuan perusahaan. 

Berkaitan dengan motivasi berdasarkan observasi yang dilakukan, 

karyawan  marketing kurang adanya bakat untuk mensosialisakan 

produk yang dipasarkan, karena jika tidak disosialisaikan pembeli akan 

sulit mencari produk mana yang akan dibeli dan nyaman utnutk 

dipakai untuk sehari-hari. Dan juga yang paling penting yang 

mengakibatkan karyawan tidak ada keinginan untuk bekerja secara 

maksimal yaitu kurang adanya motivasi dalam pekerjaannya, sehingga 

karyawan merasa kurang semangat dalam bekerja. 

Dalam menentukan pelatihan,  pekerja yang baru mulai bekerja 

dan masih belum memiliki keahlian khusus, maka akan diberikan 

pelatihan mulai dari dasar. Jika pekerja tersebut telah lama bekerja 

dengan durasi masa kerja lebih dari satu tahun dan menilai bahwa hasil 
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kinerja kerjanya masih belum maskimal, maka ada pengawasan khusus 

yang berkelanjutan. Dan jika pekerja telah lama bekerja dan dirasa 

cukup mampu dalam bekerja, maka koordinator bisa melepas atau 

mengurangi pemberian pelatihan dan tetap dalam kontrol. Dan kinerja 

karyawan juga kurang dalam pelatihan yang diberikan pada 

perusahaan sehingga perusahaan dapat memberikan pelatihan yang 

lebih pada karyawan. Maka dalam pelatihan tersebut dapat 

memberikan kinerja karyawan sesuai yang di inginkan oleh perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui 

pelatihan dan Motivasi yang di miliki oleh perusahaan dan kinerja 

karyawannya. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dalam 

bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja 

dengan Motivasi sebagai variabel intervening”. 

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana diskripsi kinerja, pelatihan, dan motivasi pada

perusahaan ?

2. Apakah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap motivasi pada

perusahaan ?

3. Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada

perusahaan ?

4. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap terhadap kinerja melalui

motivasi sebagai variabel intervening pada perusahaan ?

C. Tujuan Penenlitian

1. Mendeskripsikan Kinerja, Pelatihan dan Motivasi pada perusahaan.

2. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap motivasi pada

perusahaan.
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3. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pada perusahaan. 

4.  Menganalisis signifikasi pengaruh pelatihan terhadap kinerja 

dengan motivasi sebagai variabel intervening pada perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapakan dapat berguna bagi : 

Perusahaan 

1. sebagai bahan pertimbangan dan bahan informasi dalam 

mengambil kebijakan untuk kemajuan dan keberhasilan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

Peneliti Selanjutnya 

1. sebagai informasi atau referensi bagi pihak yang berkepentingan 

melakukan penelitian selanjutnya. 

 

E. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini memberikan batasan agar pokok 

pembahasan tidak melebarkan fokus dari tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini objek yang diambil adalah karyawan yang sudah 

mengikuti pelatihan yang berjumlah 87 karyawan PT. Astra Daihatsu. 

Pelatihan menggunakan buku dari rivai. Begitu pula dengan teori 

Motivasi, teori yang digunakan di dalam penelitian adalah teori 

Maslow dan teori kinerja didalam penelitian ini menggunakan buku 

dari Wilson Bangun. Indikator dari kinerja sendiri ada Kualitas, 

Kuantitas, Ketepatan Waktu, Kemandirian guna menunjang Kinerja 

Karyawan. 


