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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang

Setiap perusahaan memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola 

sumber daya manusia agar lebih efektif dan efisien. Persaingan antar 

perusahaan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk memiliki sumber 

daya manusia dengan kualitas baik. Sumber daya manusia yang memiliki 

kualitas baik harus mampu beradaptasi dengan berbagai teknologi baru yang 

semakin canggih. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat 

menciptakan keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan tujuan yang ingin 

dicapai perusahaan. Keseimbangan inilah yang akan membawa perkembangan 

baik bagi sebuah perusahaan. 

Pencapaian perusahaan tidak terlepas dari adanya kinerja yang baik dari 

setiap karyawannya. Mangkunegara (2007:67) mendefinisikan kinerja 

karyawan sebagai hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan perusahaan kepadanya. Hasil yang dicapai oleh setiap karyawan 

tentunya berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan perusahaan. Standar 

yang telah ditetapkan perusahaan akan menentukan tercapai atau tidaknya 

suatu tujuan perusahaan. 

Hasil suatu pekerjaan yang diberikan setiap karyawan tentunya berbeda–

beda. Karyawan dengan kinerja baik akan membantu setiap perusahaan dalam

mencapai tujuannya. Karyawan dengan kinerja tidak baik akan mempengaruhi 

stabilitas perusahaan. Apabila masalah tersebut tidak ditangani dengan baik,
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maka tujuan yang ingin dicapai perusahaan akan terhambat. Faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja salah satunya yaitu faktor kemampuan. Faktor 

kemampuan bisa didapatkan dari adanya proses pelatihan. 

Pelatihan merupakan suatu kegiatan dalam meningkatkan kinerja saat ini 

dan masa yang akan datang (Rivai dan Sagala, 2010:212). Pelatihan merupakan 

aktivitas yang tidak dapat diremehkan, karena pelatihan dapat memberikan 

dampak pada kinerja yang akan dihasilkan karyawan sehingga berdampak pula 

pada kinerja perusahaan. Pelatihan dalam dunia kerja tidak hanya diberikan 

pada karyawan yang baru bekerja saja, namun karyawan yang sudah lama 

bekerja juga memerlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya.  

Pelatihan perlu dirancang sebaik mungkin untuk meningkatkan 

kemampuan kerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Melalui 

kemampuan kerja yang baik, maka kinerja karyawan akan ikut meningkat. 

Pelatihan pada dasarnya disusun sesuai kebutuhan perusahaan, hal ini 

dilakukan agar pelatihan yang dijalankan dapat memberikan keuntungan dan 

manfaat yang baik bagi setiap karyawan dalam menjalankan tugas sesuai 

dengan standar kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Karyawan yang 

melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan 

akan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan. 

Pelatihan dapat dikatakan berhasil apabila dapat meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan karyawan. Kemampuan (ability) terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill) 

(Mangkunegara, 2007:67). Artinya, karyawan yang memiliki IQ di atas rata–
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rata dengan pendidikan memadai dan terampil dalam melaksanakan tugasnya, 

maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Pencapaian 

kinerja akan lebih mudah apabila karyawan ditempatkan pada pekerjaan yang 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki (the right man in the right place, the right 

man on the right job). 

Batik merupakan salah satu warisan budaya yang sangat penting untuk 

dilestarikan serta dikembangkan. Produsen batik tersebar di seluruh Indonesia 

seperti di Pekalongan, Solo, Madura, dan lain sebagainya. Batik Madura 

memiliki motif dan corak yang khas serta kaya akan warna. Salah satu sentra 

batik di kabupaten Sumenep yaitu berada di Desa Pakandangan Barat, 

Kecamatan Bluto. UD Al-Barokah Madura merupakan salah satu produsen 

batik terbesar di Kabupaten Sumenep yang secara resmi mendapatkan izin pada 

tahun 2008.  UD Al-Barokah Madura mempunyai karyawan tetap bagian 

produksi sebanyak 103 karyawan. 

Tabel 1.1  

Data Produksi Batik UD Al-Barokah Madura Tahun 2017 

Bulan 
Produk yang 

dihasilkan 

Produk yang 

sesuai standar 

Produk yang tidak 

sesuai standar 

Jumlah % Jumlah % 

Januari 550 lembar 529 96% 21 4% 

Februari 500 lembar 483 97% 17 3% 

Maret 550 lembar 528 96% 22 4% 

April 600 lembar 577 96% 23 4% 

Mei 600 lembar 579 97% 21 3% 

Juni 575 lembar 560 97% 15 3% 

Juli 600 lembar 582 97% 18 3% 

Agustus 600 lembar 580 97% 20 3% 

September 575 lembar 552 96% 23 4% 

Oktober 550 lembar 525 95% 25 5% 

November 500 lembar 475 95% 25 5% 

Sumber : UD Al-Barokah Madura 
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Data produksi pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari bulan Januari–

November produksi yang memenuhi standar terus mengalami fluktuasi. 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan tugas yang 

menyangkut ketelitian, ketepatan, keterampilan, dan kebersihan 

(Mangkunegara, 2007). Jumlah produk yang tidak sesuai standar paling tinggi 

terdapat di bulan Juli–November yang menunjukkan bahwa pada bulan 

tersebut terjadi penurunan kualitas.  

Penurunan kualitas disebabkan oleh kurangnya ketelitian karyawan 

dalam mengerjakan tugasnya sebagai pengrajin batik, hal itu dikarenakan 

mayoritas karyawan UD Al-Barokah Madura memiliki pekerjaan sampingan 

sebagai petani. Adanya kebebasan yang diberikan UD Al-Barokah Madura 

kepada karyawan dalam melakukan pekerjaan sampingan mengakibatkan 

fokus pekerjaan karyawan terbagi dua. Pekerjaan sampingan tersebut juga 

membuat para karyawan tergesa-gesa dalam melakukan tugasnya sebagai 

pengrajin batik untuk memenuhi target produksi, dimana target produksi 

tersebut ditetapkan berdasarkan pada pengalaman dari bulan-bulan 

sebelumnya. Pekerjaan yang dilakukan dengan tergesa-gesa mengakibatkan 

batik yang dihasilkan memiliki kualitas yang kurang baik. 

Tercapainya suatu target tentunya tidak terlepas dari kinerja karyawan 

yang baik. Kinerja yang baik akan mendorong tercapainya tujuan yang 

diinginkan UD Al-Barokah Madura. Salah satu cara untuk meningkatkan 

kinerja karyawan UD Al-Barokah Madura yaitu dengan meningkatkan 
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kemampuan kerja karyawan dalam membatik. Kemampuan kerja tersebut bisa 

didapatkan melalui proses pelatihan.  

Membatik tidak dapat dilakukan secara spontanitas tetapi harus melalui 

proses pelatihan. Mathis dan Jackson (2006) mengatakan bahwa pelatihan 

adalah proses seseorang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian 

tujuan organisasi. Berdasarkan wawancara dengan bapak Taufan selaku 

pemilik usaha mengatakan bahwa semua karyawan UD Al-Barokah Madura 

mendapatkan pelatihan pada awal bekerja selama 1–3 bulan. Pelatihan tersebut 

diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan Disperindag 

mengatakan terdapat berbagai kategori pelatihan membatik yang dilaksanakan, 

yaitu meliputi pelatihan tahap pemula, pelatihan pengembangan teknologi, 

pelatihan desain, pelatihan bordir. Pelatihan–pelatihan tersebut diikuti oleh 

karyawan UD Al-Barokah Madura termasuk pelatihan pengembangan 

teknologi. Dari adanya pelatihan pengembangan teknologi seharusnya 

dimanfaatkan dengan baik oleh UD Al-Barokah Madura agar lebih efisien 

dalam pencapaian tujuan perusahaan, namun pada kenyataannya produksi UD 

Al-Barokah Madura masih menggunakan cara manual. Pemilik UD Al-

Barokah Madura masih menggunakan proses manual pada kegiatan 

produksinya dikarenakan ingin menjaga kelestarian proses membatik 

tradisional. 
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Pelatihan yang diikuti karyawan UD Al-Barokah Madura sangat berguna 

untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang membatik. Pekerjaan yang 

dilakukan setiap karyawan berbeda–beda sesuai dengan bidangnya masing–

masing. Bidang–bidang tersebut diantaranya adalah desain, reng-rengan, 

guratan atau hiasan, pencelupan atau pewarnaan, dan pelorotan lilin.  

Kemampuan karyawan dalam membatik dapat dilihat dari produk yang 

dihasilkan. Batik dengan kualitas bagus menandakan bahwa kemampuan serta 

keterampilan yang dimiliki karyawan dalam membatik tinggi. Batik dengan 

kualitas jelek bisa jadi disebabkan dari kemampuan serta keterampilan yang 

dimiliki karyawan yang masih kurang atau bisa jadi karyawan tidak fokus 

dalam membatik.  

Keterampilan adalah kemampuan terkait teknik pelaksanaan kerja yang 

berkaitan dengan tugas individu (Fitz dalam Swasto, 2008). Keterampilan yang 

dimiliki karyawan UD Al-Barokah Madura berbeda–beda. Masih terdapat 

beberapa karyawan yang kurang menguasai teknik membatik, sehingga 

kualitas produk yang dihasilkan jelek. Keterampilan tersebut timbul dari 

adanya suatu kebiasaan, dimana karyawan yang sudah terbiasa  membatik akan 

menghasilkan produk dengan kualitas baik. Karyawan dengan kemampuan 

rendah akan diberikan bahan–bahan untuk berlatih agar terbiasa dengan 

kegiatan membatik, sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. 

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang 

diberikan sangat penting bagi karyawan UD Al-Barokah Madura untuk 

meningkatkan kemampuan dan kinerjanya, sehingga target yang diinginkan 
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akan tercapai. Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti mengambil judul 

“Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 

Kemampuan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada UD Al-Barokah 

Madura”  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana deskripsi kinerja, kemampuan kerja dan pelaksanaan pelatihan 

kerja karyawan UD Al-Barokah Madura? 

2. Apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan UD Al-

Barokah Madura? 

3. Apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kemampuan kerja karyawan 

UD Al-Barokah Madura? 

4. Apakah kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan UD Al-

Barokah Madura? 

5. Apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 

kemampuan kerja sebagai variabel intervening pada UD Al-Barokah 

Madura? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak melebar hanya pada karyawan bagian produksi 

UD Al-Barokah Madura sejumlah 103 orang. Teori yang digunakan yaitu 

merujuk pada buku Mangkunegara (2007) dengan indikator kinerja yaitu 
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kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu, Rivai (2005) dengan indikator 

kemampuan yaitu pengetahuan dan keterampilan, serta Fitz dalam Swasto 

(2000) dengan indikator pelatihan yaitu materi, metode, instruktur, peserta, dan 

sarana pelatihan.   

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berikut ini merupakan tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai yaitu: 

a. Untuk mendeskripsikan kinerja, kemampuan kerja, dan pelaksanaan 

pelatihan kerja karyawan pada UD Al-Barokah Madura. 

b. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan UD Al-Barokah Madura. 

c. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kemampuan 

kerja karyawan UD Al-Barokah Madura. 

d. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja 

karyawan UD Al-Barokah Madura. 

e. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui kemampuan kerja sebagai variabel intervening pada 

UD Al-Barokah Madura. 
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2. Manfaat 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

a. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pikiran dalam memperkaya wawasan, konsep, serta ilmu 

yang berkaitan dengan kinerja, kemampuan kerja, dan pelatihan kerja. 

b. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi 

perusahaan dalam hal pelatihan kerja sehingga kemampuan kerja dan 

kinerja karyawan dapat ditingkatkan. 

 

 




