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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah suatu ilmu atau cara 

bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia secara 

efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai 

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Menurut 

Sumarsono (2003:04) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia atau human 

recources mengandung dua pengertian. Pertama adalah usaha kerja atau jasa 

yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal SDM mencerminkan 

kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyakut manusia 

yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. 

Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai 

kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau 

jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. 

 Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan 

kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas 

organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami karena semua kegiatan 

dalam mencapai tujuan, tergantung kepada manusia yang mengelola 

organisasi tersebut. Oleh sebab itu, sumber daya manusia harus dikelola agar 

dapat berdaya guna dan berhasil dalam mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan itu sendiri. Menurut Hasibuan (2012) berpendapat bahwa 
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manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya 

tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dalam bidang sumber daya 

manusia, persaingan dan tuntutan profesionalitas yang tinggi pada individu 

akan menimbulkan banyak tekanan-tekanan yang harus dihadapi setiap 

individu dalam lingkungan kerja. 

Persaingan antar perusahaan di era globalisasi semakin ketat sehingga 

sumber daya manusia dituntut untuk mengembangkan diri secara 

berkelanjutan. Prestasi kerja karyawan merupakan hasil kerja baik kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan, (Mangkunegara, 

2009:67). Karyawan merupakan sumber daya penting dalam sebuah 

perusahaan. Karywan sebagai pelaksana dalam kegiatan perusahaan dituntut 

untuk memiliki sikap mental yang baik, berdedikasi, disiplin, dan memiliki 

prestasi kerja yang baik sehingga dapat menunjang kegiatan perusahaan guna 

mencapai tujuan perusahaan tersebut. Pencapaian hasil kerja ditentukan oleh 

karyawan yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik yang berarti 

karyawan memiliki tanggung jawab, mampu melaksanakan pekerjaannya 

tepat waktu dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. 

Sumber daya manusia merupakan bagian utama bagi aktivitas 

perusahaan. Meskipun pada saat ini merupakan abad teknologi dan kegiatan 

manusia telah digantikan dengan mesin, akan tetapi faktor sumber daya 

manusia tetap merupakan faktor yang paling penting dalam setiap organisasi. 

Hal tersebut dikarenakan, bagaimanapun canggihnya peralatan yang 
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digunakan perusahaan untuk produksi tidak akan berfungsi tanpa adanya 

sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Sumber daya manusia sangat 

erat hubungannya di dalam perusahaan sehingga sering muncul permasalahan 

dalam lingkungan kerja karyawan. Salah satunya permasalahan tersebut 

adalah pembentukan tenaga kerja yang produktif. 

Seiring perkembangan jaman dan teknologi, sumber daya manusia 

dituntut untuk memiliki keterampilan yang berkualitas untuk memenuhi taraf 

hidup yang lebih baik. Menurut Sedarmayanti (2007:6) mengemukakan 

bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan (recruitment), 

seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia 

buat mencapai tujuan individu atau organisasi. Saat ini, untuk menciptakan 

sumber daya manusia yang dapat menghasilkan produktivitas secara optimal 

ialah persoalan yang selalu ada disetiap instansi. Sumber daya manusia 

dikatakan produktif apabila mempunyai disiplin dan produktivitas kerja tinggi 

serta dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara teliti dan 

tepat waktu. Dalam mewujudkan hal tersebut, perusahaan harus melakukan 

perencanaan atau upaya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas 

kerja dengan berbagai cara diantaranya seperti, pelatihan kerja dan 

penyediaan lingkungan kerja yang baik. Perencanaan yang baik pada sumber 

daya manusia, maka akan tercipta peningkatan produktivitas kerja karyawan. 

Penggunaan sumber daya manusia yang efektif ialah cara untuk 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan, sehingga dibutuhkan kebijakan 

perusahaan untuk memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia 
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yang mereka miliki, oleh sebab itu tingkat produktivitas kerja dapat 

dipengaruhi oleh faktor pelatihan dan lingkungan kerja yang telah didapatkan 

karyawan guna melancarkan kinerja karyawan tersebut serta lebih memiliki 

kepercayaan diri dalam pekerjaan, memahami jobdesk kerja karyawan, dan 

menciptakan kenyamanan gairah kerja sehingga prestasi dalam produktivitas 

karyawan dapat meningkat. Menurut Supriyanto dan Masyhuri (2010:98) 

menyatakan bahwa produktivitas merupakan jumlah hasil yang dicapai 

seorang pekerja atau produksi yang lain dalam jangka waktu tertentu. 

Sutrisno (2011:211) mengungkapkan beberapa indikator yang berkaitan 

dengan produktivitas sebagai berikut : kemampuan, meningkatkan hasil yang 

dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Adapun tiga 

indikator yang dianggap mempengaruhi produktivitas menurut Simanjuntak 

dalam Sutrisno (2009:102) diantaranya adalah pelatihan, mental karyawan, 

dan kemampuan fisik karyawan serta hubungan antara atasan dan bawahan. 

Pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana dari perusahaan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan. 

Menurut Andrew dalam Mangkunegara (2007:44) menyatakan bahwa 

pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir dimana karyawan non menejerial 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. 

Pelatihan dapat ditujukan baik kepada karyawan lama maupun kepada 

karyawan baru, oleh karena itu pelatihan kerja terhadap karyawan dapat 

dijadikan sebagai salah satu cara bagi perusahaan untuk mengasah keahlian 
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yang dimiliki setiap karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja sesuai 

dengan yang diinginkan perusahaan dengan standar tertentu karena pelatihan 

membantu dalam memperbaiki kekurangan serta mengasah keahlian yang 

telah dimiliki, sehingga dapat lebih dimaksimalkan oleh setiap karyawan.  

Menurut Wungu dan Brotoharsojo, (2003:134) pelatihan pegawai atau 

training adalah upaya sistematik perusahaan untuk meningkatkan segenap 

pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan sikap-sikap kerja (attitudes) 

para pegawai melalui proses belajar agar optimal dalam menjalankan fungsi 

dan tugas-tugas jabatannya. Program pelatihan yang diselenggarakan secara 

intensif oleh perusahaan akan membuat karyawan lebih banyak menyerap 

ilmu, informasi, serta mengasah keahlian. Hal ini dapat membuat 

kecenderungan karyawan untuk lebih giat bekerja karena dalam penyelesaian 

pekerjaannya dirasa lebih mudah. 

Hariawati (2009) mengatakan bahwa fungsi pelatihan kerja yang ideal 

bertujuan memberikan cara dan kesempatan kepada semua pekerja untuk 

menyesuaikan diri dengan puas terhadap tuntutan bisnis dan operasi-operasi 

industri sejak hari pertama masuk bekerja, kekuatan produktif ditandai 

dengan perolehan kemajuan perusahaan dengan jalan mengembangkan secara 

rutin kebutuhan ketrampilan, pengetahuan, dan sikap. Pelatihan sangat 

penting dilaksanakan untuk kepentingan bersama karena dengan begitu 

karyawan akan dapat lebih memahami serta mengerti tentang tugas dan 

tanggung jawab yang di berikan kepada karyawan tersebut maupun kelompok 

kerja karyawan. Kaswan (2011:77) mengungkap beberapa indikator dalam 
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pelatihan sebagai berikut: identifikasi, motivasi, lingkungan pembelajaran, 

penerapan, metode, dan hasil. 

Selain pelatihan kerja, faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja pada suatu perusahaan perlu 

diperhatikan, hal ini disebabkan karena lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh langsung terhadap produktivitas karyawan. Menurut Sedarmayanti 

(2009, dalam purwaningsih 2012) menyatakan yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya produktivitas kerja adalah tingkat penghasilan dan lingkungan 

kerja. Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan 

dan sebaliknya, jika lingkungan kerja yang tidak memadai maka akan 

mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Menurut Ishak dan Tanjung 

(2003), manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja sehingga 

produktivitas kerja meningkat. Kondisi lingkungan dikatakan baik apabila 

karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan 

nyaman. Kesehatan lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka 

waktu yang lama. Lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga 

kerja dan waktu yang lebih banyak serta tidak mendukung diperolehnya 

rancangan sistem kerja yang efisien. 

Menurut Robbins (2010) lingkungan adalah lembaga-lembaga atau 

kekuatan-kekuatan diluar yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. 

Lingkungan dibagi menjadi dua yaitu lingkungan umum dan lingkungan 

khusus. Lingkungan umum adalah segala sesuatu di luar organisasi yang 

memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Lingkungan ini berupa 
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kondisi social dan teknologi. Sedangkan lingkungan khusus adalah bagian 

lingkungan yang secara langsung barkaitan dengan pencapaian sasaran-

sasaran sebuah organisasi. Adapula opini lain yakni lingkungan dibagi 

menjadi dua yaitu lingkungan kerja fisik dan non fisik. Lingkungan kerja 

lebih dititik beratkan pada keadaan fisik tempat kerja karena dengan tidak 

adanya gangguan dalam lingkungan bekerja maka karyawan akan dapat 

bekerja dengan baik (Ferina, 2008). Dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja 

fisik adalah segala sesuatu yang terdapat disekeliling karyawan yang dapat 

dilihat dan dirasakan kemudian memberikan efek samping baik negatif 

maupun positif terhadap hasil dari pekerjaan. 

Sedarmayanti (2009:26) menguraikan beberapa indikator dari lingkungan 

kerja fisik, sebagai berikut: penerangan/pencahayaan, temperatur/suhu udara, 

kelembaban, sirkulasi udara, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, 

pewarnaan, dekorasi, music, dan keamanan. Berdasarkan keterangan yang 

telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan yang terlihat dari lingkungan kerja karyawan itu 

sendiri yaitu yang berhubungan dengan kerja antar karyawan, hubungan antar 

pemimpin maupun bawahan, suhu, kebisingan, penerangan, dan kebersihan. 

Pada Usaha Mikro Kecil Menengah disingkat UMKM yang diteliti 

adalah UMKM SENTRA INDUSTRI KERIPIK TEMPE SANAN yang 

berlokasi di Jalan Sanan 3 nomor 132, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, 

Jawa Timur yang berdekatan dengan tempat oleh-oleh yang bernama 

“LANCAR JAYA”. Paguyuban Sentra Industri Keripik dan Tempe Sanan 
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merupakan usaha yang bergerak dibidang home industry makanan. Sesuai 

dengan nama usahanya, UMKM ini memproduksi keripik berbahan dasar 

tempe sebanyak 190-210 bungkus setiap harinya pada waktu normal tetapi 

pada hari raya atau hari besar, pesanan akan meningkat hingga 700-800 

bungkus setiap harinya. UMKM ini tidak hanya mendistribusikan di kota 

Malang melainkan juga di kota lain yang berada di pulau Jawa dan di luar 

pulau Jawa. 

Tabel 1.1 

Produksi UMKM Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 2016-2017 

Selisih Prosentase

Maret 2016 5670 5383 287 5%

April 2016 5670 5197 473 9%

Mei 2016 5670 5410 260 5%

Juni 2016 9000 8813 187 2%

Juli 2016 18000 17201 799 5%

Agustus 2016 5670 5405 265 5%

September 2016 5670 5201 469 9%

Oktober 2016 5670 5367 303 6%

Novernber 20116 5670 5236 434 8%

Desember 2016 12000 11929 71 1%

Januari 2017 11000 10739 261 2%

Februari 2017 5670 5236 434 8%

Rata-rata/Bulan 7947 7593 354 5%

Bulan Target (pcs) Realisasi (pcs)
Deviasi

 

Sumber: data Umkm Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 

Berdasarkan pada tabel dapat dilihat bahwa rata – rata target tiap 

bulannya yang diakumulasikan pertahun dimulai dari bulan Maret 2016 

sampai bulan Februari 2017 mencapai 7.947 pcs per bulan dengan realisasi 

yang dapat dicapai sebanyak 7.593 pcs. Menurut data yang tertera diatas 
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dapat diketahui bahwa antara target yang diharapkan perusahaan dengan 

realisasi memiliki selisih hingga 354 pcs atau dapat diprosentasikan sebesar 

5% per tahunnya. Realisasi yang tidak sesuai dengan harapan target per 

bulannya dapat mengindikasikan rendahnya produktivitas kerja karyawan 

dalam proses produksi. 

Paguyuban Sentra Industri Keripik dan Tempe Sanan mengadakan 

pelatihan untuk karyawan bagian produksi selama kurun waktu 7 hari. 

Pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan setiap jobdesk karyawan bagian 

produksi. Isi pelatihan yang dilakukan pada bagian produksi adalah pemilihan 

kedelai, perebusan kedelai, pemecahan kedelai, perendaman kedelai, peragian 

kedelai, percetakan tempe, pengirisan, penggorengan, dan pengepakan. 

Materi pelatihan ditujukan kepada karyawan baru guna untuk mengenalkan, 

memberikan pengetahuan, memahami proses produksi, dan mengetahui 

standart kualitas produk pada UMKM tersebut. 

Metode pelatihan yang digunakan oleh UMKM tersebut adalah off the 

job dimana para karyawan baru menjalani pelatihan di tempat yang terpisah 

dengan tempat kerja. Dengan metode tersebut bisa dikatakan bahwa 

lingkungan tempat pelatihan tidak dilaksanakan pada lingkunngan tempat 

kerja reguler, dengan begitu berarti karyawan tidak melakukan pekerjaan 

yang sesungguhnya, suasana pelatihan dilakukan dengan kondisi buatan yang 

menyebabkan karyawan baru tidak mengtahui kondisi sebenarnya, dan materi 

yang diberikan hanya bersifat teoritis dan nilai prakteknya kurang, sehingga 

kurang kesesuaian antara kebutuhan materi dengan keadaan sesungguhnya 
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dan karyawan baru akan beradaptasi ulang dengan kondisi kerja yang 

sebenarnya. 

Pelatihan dilaksanakan menggunakan instruktur yang diambil dari 

karyawan bagian produksi yang mepunyai masa jabatan lebih dari 2 tahun. 

Instruktur untuk program pelatihan menggunakan karyawan bagian produksi, 

hal ini mengakibatkan proses produksi akan semakin lama dan tidak sesuai 

standart perusahaan. Untuk fasilitas pelatihan telah disediakan oleh dinas 

pelatihan tenaga kerja. 

Menurut Niriserno dalam Lewa dan Subowo (2005:130) lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan 

kepadanya. Karyawan bagian produksi di UMKM Sentra Industri Keripik 

Tempe Sanan bekerja mulai dari jam 08.00-16.00 dengan waktu istirahat dari 

jam 12.00-13.00. Dengan diberlakukannya 8 jam kerja setiap harinya dan 

pekerjaan yang sama setiap harinya tanpa ada rotasi kerja ini menyebabkan 

timbul rasa bosan dari karyawan bagian produksi.  

Kepala Seksi produksi dari UMKM Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 

mengontrol kebagian produksi dalam seminggu 3 hari, hal ini menyebabkan 

hubungan antara atasan dengan karyawan bagian produksi hanya sebatas 

rekan kerja dilapangan. Pada bagian produksi, dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

yang pertama 30 karyawan pada pengelola kedelai dan yang kedua 20 

karyawan pada pengelola keripik tempe.  
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Pelatihan merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang 

produktivitas kerja karyawan, mengingat UMKM Sentra Industri Keripik 

Tempe Sanan merupakan unit usaha yang bergerak dibidang industri 

makanan, diperlukan pelatihan yang detail, efektif, dan efisien. Produktivitas 

kerja karyawan yang tinggi tentu perlu ditunjang dengan lingkungan yang 

kondusif, aman, dan nyaman. UMKM Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 

harus memperhatikan pelatihan dan lingkungan kerja yang direalisasikan 

pada karyawan agar produktivitas kerja karyawan dapat meningkat sehingga 

UMKM Sentra Industri Keripik Tempe Sanan dapat mencapai target yang 

telah ditetapkan. 

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

peneliti tertarik untuk menkaji lebih dalam terkait dengan pelatihan, 

lingkungan kerja serta produktivitas kerja karyawan bagian produksi pada 

UMKM Sentra Industri Keripik Tempe Sanan dalam penelitian ini yang 

berjudul “Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi UMKM Sentra Industri 

Keripik Tempe Sanan”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Latar belakang di atas telah menunjukan bahwa terdapat indikasi yang 

mempengaruhi produkrifitas kerja karyawan yang meliputi tempat kerja yang 

kurang kondusif dan kemunginan adanya pelatihan yang kurang merangsang 
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karyawan untuk bekerja secara maksimal. Oleh karena itu tercipta rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pelaksanaan pelatihan dan lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan? 

2. Diantara variabel pelatihan dan lingkungan kerja, manakah yang paling 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja pada UMKM Sentra Industri 

Keripik Tempe Sanan? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan dan lingkungan kerja 

terhadap prodiktifitas kerja pada bagian produksi. 

b. Untuk mengetahui pengaruh yang dominan antara pelaksanaan 

pelatihan dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada bagian produksi di UMKM Sentra Industri Keripik 

Tempe Sanan. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif bagi setiap aspek yang bersangkutan, yaitu: 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan, informasi, dan bahan evaluasi bagi 

UMKM dalam menyikapi masalah yang dihadapi sehingga dapat 
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mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelatihan dan 

lingkungan kerja untuk meningkatkat produktivitas kerja karyawan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang dapat 

memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang 

sumber daya manusia. 

 

D. Batasan Masalah 

Batasan penelitian difungsikan agar lebih terfokus kepada wilayah yang 

diteliti di UMKM Sentra Industri Keripik Tempe. Penelitian ini dibatasi pada 

karyawan bagian produksi sebanyak 50 responden. Untuk variabel pelatihan 

kerja menggunakan pendapat Rae dalam Sofyandi yang berindikator isi 

pelatihan, metode pelatihan, instruktur/pelatih, lama waktu, dan fasilitas, 

variabel lingkungan kerja menggunakan pendapat Mangkunegara yang 

berindikator waktu kerja, bosan kerja, kerja yang monoton, hubungan antara 

atasan dengan bawahan, dan hubungan antara rekan kerja, dan variabel 

produktivitas kerja menggunakan pendapat produktivitas Yuniarsih yang 

berindikator kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. 

 


