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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Batik merupakan kain bergambar yang ditulis menggunakan malam 

kemudian diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri dan kekhasan 

tertentu disetiap daerahnya. Batik ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan 

untuk Budaya dan Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and 

Intangibile Heritage og Humanity) oleh UNESCO sejak 2 Oktober 

2009.(www://id.wikipedia.org/wiki/Batik). 

Industri batik nasional tengah mengalami penurunan  khususnya di pasar 

domestik. Penurunan yang dialami industri batik antara lain terlihat dari 

anjloknya pemasaran batik, ditambah sulitnya mencari bahan baku, khususnya 

bahan tenun sutra dan cat pewarna (Warta Ekonomi.co.id). Permasalahan 

tersebut sangat dirasakan para pemilik industri batik. Permasalahan tersebut 

membuat industri tekstil terutama usaha kecil menengah batik banyak yang 

menutup usahanya. 

Umumnya industri batik diproses dengan cara tradisional  dan  dilakukan 

oleh orang lanjut usia, namun saat ini banyak industri batik mempekerjakan 

karyawan yang belum mengenal dan memiliki pengalaman membatik 

sebelumnya. Membutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi karyawan tersebut 

mampu membuat batik. Pelatihan selalu diupayakan agar karyawan mampu 

membuat batik yang inovatif namun tidak mengubah unsur nilai tradisional.
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Pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya persaingan bisnis 

menuntut sumber daya manusia untuk lebih berdaya saing untuk mencapai 

kepuasan perusahaan khususnya industri kecil perlu memperhatikan 

karyawannya. Karyawan perlu dibekali pelatihan serta diberi motivasi guna 

meningkatkan prestasi kerja agar mampu bersaing di dunia industri. Pentingnya 

peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi pertumbuhan dunia bisnis serta 

persaingan dunia usaha cukup menarik untuk dilakukan penenelitian terkait 

pelatihan dan motivasi kerja pada usaha industri kecil.  

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan pelatihan dan pemberian 

motivasi kerja yang dilakukan pada karyawan usaha batik tulis dan tenun yang 

terletak di Kabupaten Tuban. Batik gedog merupakan salah satu warisan 

budaya masyarakat kota Tuban. Keunikan batik gedog adalah proses 

pembuatanya yang masih tradisional menggunakan alat tenun yang berbunyi 

dog-dog sehingga dinamakan batik gedog. Usaha batik gedog yang diteliti 

beradadi Desa Karang, Kecamatan Tuban yaitu CV Tenun Gedog Tradisional. 

Usaha tersebut bergerak pada industri pembuatan batik tenun dengan mayoritas 

karyawanya adalah ibu rumah tangga. 

CV Tenun Gedog Tradisional didirikan tidak hanya untuk memperoleh 

keuntungan tetapi juga untuk meningkatkan perekonomiain masyarakat sekitar 

lokasi usaha. Pada bagian produksi CV Tenun Gedog Tradisisonal  memiliki 

35 orang karyawanyang  mayoritas perempuan dan ibu rumah tangga berusia 

20-50 tahun. Pekerjaan yang dilakukan sebagian besar masih dilakukan secara 

tradisional sehingga hasil batik yang dihasilkan tidak terlalu banyak. 
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Perusahaan melakukan pengembangan kemampuan agar karyawan 

mencapai tujuan, agar tujuan dapat tercapai dengan baik perusahaan melakukan 

suatu kegiatan yang dinamakan prestasi kerja karyawan. Sumber daya yang 

penting bagi terlaksananya kegiatan perusahaan adalah karyawan. Karyawan 

didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang baik, menaati peraturan, 

berdedikasi tinggi serta memiliki prestasi kerja yang baik guna mencapai 

tujuan perusahaan. 

Prestasi kerja karyawan CV Tenun Gedog Tradisional dinilai dari tingkat 

produksi berdasarkan kuantitas dan kualitas barang yang dihasilkan. Hasil 

produksi perusahaan mengalami fluktuasi dari target yang telah ditetapkan. Hal 

ini dapat dilihat dari data hasil produksi CV Tenun Gedog Tradisional yang 

disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut : 

Tabel 1.1Target dan realisasi produksi CV Tenun Gedog Tradisional 

No Bulan Target Reallisasi Deviasi 

Jumlah Presentase 

1 Desember 2016 70 118 48 168 % 

2 Januari 2017 70 108 38 154 % 

3 Februari 2017 70 113 43 161% 

4 Maret 2017 70 116 46 165 % 

5 April 2017 70 117 47 167 % 

6 Mei 2017 70 57 (13) 81 % 

7 Juni 2017 70 60 (10) 85 % 

8 Juli 2017 70 81 11 115 % 

9 Agustus 2017 70 115 45 164 % 

10 September 2017 70 89 19 127 % 

11 Oktober 2017 70 110 40 157 % 

12 November 2017 70 90 20 128  % 

Sumber : Data administrasi CV Tenun Gedog Tradisional 

 

Berdasarkan tabel target dan realisasi produksidapat dinyatakan bahwa 

hasil produksi CV Tenun Gedog Tradisional banyak produksi batik yang 
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melebihi dari target yang ditentukan. Berdasarkan hasil produksi diatas target 

batik yang harus diselesaikan tiap bulan berjumlah 70 lembar. Pada 

realisasinya hanya terdapat dua bulan yang belum memenuhi target produksi 

diantaranya produksi pada bulan Mei 2017,dan Juni 2017. Menurut 

Mangkunegara (2000:67) Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksakan tugas sesuai tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

Faktor  yang dapat meningkatkan prestasi kerja menurut Sutrisno 

(2011:151) diantaranya 1) kemampuan, perangai dan minat seorang pekerja, 2) 

kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran, 3) tingkat motivasi. Byar and 

Roe dalam Sutrisno (2011:151), mengemukakan ada dua faktor yang 

mempengaruhi prestasi kerja antara lain faktor individu dan faktor 

lingkunngan. Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi prestasi kerja 

adalah pelatihan. 

 Peran manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan dalam 

peningkatan prestasi kerja karyawan, terutama dalam mekanisme pemberian 

pelatihan, mulai dari mengenali karakteristik pekerjaan, kemampuan pekerja 

dalam melaksanakan pekerjaan, kejelasan penyampaian materi yang diberikan 

hingga  pemberian motivasi yang selalu diberikan kepada karyawan guna 

meningkatkan prestasi kerja karyawan. 

Prestasi kerja karyawan sangat penting guna tercapainya tujuan 

perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan 

prestasi kerja karyawan adalah dengan memberikan pendidikan, 
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pengembangan dan pelatihan. Menurut Mangkunegara (2000:44) pelatihan 

dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis. 

Untuk mencapai kinerja perusahaan, para karyawan harus mendapatkan 

pelatihan yang memadai untuk setiap jenis pekerjaan sehingga karyawan dapat 

terampil dan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang ditentukan 

perusahaan. Menurut Sutrisno (2011:151) faktor yang mempenggaruhi prestasi 

kerja diantaranya adalah tingkat motivasi kerja. 

CV Tenun Gedog Tradisional pelatihan diberikan sekali setelah karyawan 

direkrut menjadi menjadi pegawai. Terdapat beberapa jenis pelatihan  yang 

diberikan diantaranya; ngelos, nyekir, ngucuk, spol, menenun, menggambar, 

membatik, mewarnai, waterglass, dan lorot. Pelatihan tersebut dilakukan satu 

bulan penuh dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. 

Perlatihan dilakukan karena pekerjaan membatik sangat rumit dan 

membutuhkan ketelatenan. Instruktur pelatihan dilakukan sendiri oleh pemilik 

usaha dan lokasi pelatihan berada pada lokasi usaha yang juga sekaligus 

sebagai tempat produksi. 

Perusahaan tidak memiliki data tertulis mengenai perkembangan pelatihan 

tiap karyawan. Banyaknya materi pelatihan dengan hanya satu instruktur, serta 

pemilik selaku instruktur yang tidak dapat mengawasi secara penuh para 

karyawannya, membuat perusahaan tidak jarang belum bisa memenuhi target 

produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Belum terpenuhinya target 

biasa terjadi karena beberapa pegawai yang belum mahir dalam melaksanakan 

pekerjaanya. Kesalahan tersebut sering terjadi pada kegiatan produksi terutama 
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menenun seperti benang yang keluar, pemberian malam yang kurang tepat 

mengakibatkan pewarnaan kurang maskimal sehingga motif batik tertutup oleh 

warna.  

Pelatihan yang diberikan kepada karyawan bertujuan agar karyawan dapat 

meningkatkan keterampilan sehingga akan berdampak pada hasil kerja dan 

prestasi kerja. Oleh karena itu,  perusahaan perlu memberikan pelatihan kepada 

karyawan agar mampu meningkatkan prestasi kerja. Rivai (2009:212) 

mengemukakan bahwa , “Pelatihan sangat penting bagi karyawan baru maupun 

karyawan yang sudah lama. Pelatihan didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

untuk meningkatkan prestasi kerja saat ini dan prestasi kerja dimasa 

mendatang”. 

Pelatihan diberikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar bagi 

karyawan untuk meningkatkan keterampilan. Karyawan diajarkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan tepat waktu sesuai ketentuan 

perusahaan. Pelatihan dilakukan untuk memperkecil kesalahan-kesalahan kerja 

yang kemungkinan terjadi yang akan berdampak pada penurunan prestasi kerja 

dimasa mendatang. Pelatihan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 

mengembangkan  potensi yang dimiliki meliputi keahlian, keterampilan dan 

pengetahuan. 

Peningkatan pengetahuan, skil, perubahan sikap, perilaku, koreksi 

terhadap kekurangan-kekurangan dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi dan 

produktivitas melalui pelatihan dari pemimpin atau perusahaan, Rivai 

(2009:42). Kegiatan pelatihan dilakukan untuk mendukung program-program 
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yang ada dalam perusahaan. Pelatihan dilakukan untuk  meningkatkan 

kemampuan karyawan agar lebih siap menghadapi tantangan dan persaingan 

yang dihadapi perusahaan. 

Karyawan  dapat berprestasi dan bekerja optimal apabila ditunjang dengan 

pemberian motivasi. Perusahaan dapat memberikan dorongan kepada karyawan 

agar karyawan dapat memperoleh prestasi kerja yang baik di perusahaan. 

Menurut Hasibuan (2002:143) motivasi kerja adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya 

untuk mencapai kepuasan. 

Pemberian motivasi kerjapada CV Tenun Gedog Tradisisonal dan evalusi 

dilakukan setiap minggu oleh pemilik. Motivasi kerja yang diberikan berupa 

dorongan kepada karyawan agar  melakukan pekerjaan dengan baik sehingga 

pelanggan akan puas terhadap produksi yang dihasilkan. Namun karena 

kesibukan pemilik, sehingga pemilik hanya memiliki sedikit kesempatan untuk 

mengawasi karyawan secara langsung sertapemberian motivasi dan evaluasi 

jarang dilakukan. 

Motivasi kerja dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik agar 

mendapatkan hasi kerja yang terbaik. Karyawan yang mempunyai motivasi 

kerja yang tinggi akan mempunyai prestasi kerja yang tinggi pula. Motivasi 

seseorang dipengaruhi oleh keinginan, pemenuhan kebutuhan serta tujuan dan 

kepuasan. Dengan memberikan tanggung jawab yang lebih luas kepada 

karyawan dalam mengambil keputusan atas pekerjaanya, karyawan memiliki 
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keinginan untuk bekerja lebih baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai 

dengan baik.  

Didukung dari penelitian terdahulu dengan judul penelitian yang serupa 

mengenai hubungan antara pelatihan, motivasi dan prestasi kerja karyawan, 

ditunjukan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mashar (2015) yang 

menjelaskan bahwa pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 

kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2013) menunjukkan bahwa 

motivasi kerja mempunyai perngaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan. Hubungan antara pelatihan, motivasi dan kinerja karyawan juga 

ditunjukan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Warnanti (2015) yang 

menunjukkan bahwa pelatihan dan motivasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap prestasi kerja. 

Keterbatasan mengenai pelatihan dan motivasi  karyawan pada CV Tenun 

Gedog Tradisional sehingga penelitilan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana pelatihan dan motivasi terhadap prestasi kerja karyawan. Berdasarkan 

latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul, 

“PENGARUH PELATIHAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA CV TENUN GEDOG 

TRADISIONAL DI KABUPATEN TUBAN”. 

 

B. Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, hal yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini antara lain : 
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1. Bagaimana pelaksanaan pelatihan, motivasi kerja dan prestasi kerja 

karyawan bagian produksi CV Tenun Gedog Tradisional ? 

2. Apakah pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap 

prestasi kerja karyawan bagian produksi  CV Tenun GedogTradisional? 

3. Apakah pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap 

prestasi kerja karyawan bagian produksi CV Tenun GedogTradisional? 

C. Batasan Masalah 
 

Batasan penelitian ini dimaksudkan agar tidak menyimpang dari tujuan. 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian 

produksi CV Tenun Gedog Tradisional yang berjumlah 35 orang. Prestasi kerja 

menggunakan acuan dari Mangkunegara (2000:67)  dengan indikator hasil 

kerja secara kualitas, kuantitas, tanggung jawab dan sikap. Pelatihan yang 

digunakan mengacu pada pendapat dari Rivai (2005:240) dengan indikator 

diantaranya; materi, metode, instruktur, fasilitas dan keikutsertaan peserta. 

Sedangkan motivasi kerja yang digunakan mengacu dari pendapat David 

McClelland dengan indikator motivasi diantaranya; dorongan untuk memenuhi 

kebutuhan prestasi, dorongan untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan, dan 

dorongan untuk memenuhi kebutuhan hubungan. 

 

D. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari disusunya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan, motivasi kerja dan prestasi kerja 

karyawan bagian produksi CV Tenun Gedog Tradisional. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap prestasi 

kerja karyawan bagian produksi CV Tenun Gedog Tradisional secara 

parsial.  

3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap prestasi 

kerja karyawan bagian produksi CV Tenun Gedog Tradisional secara 

simultan.   

E. Manfaat Penelitian 
 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Manfaat penelitian diharapkan hasil penelitian menjadi masukkan 

untuk mengetahui sejauh mana dari pelaksanaan pelatihan dan motivasi 

kerja dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan CV Tenun 

GedogTradisional. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi akademisi, 

peneliti dan sebagai tambahan referensi pada bidang ilmu manajemen 

terutama yang berkaitan dengan pelatihan dan motivasi kerja sebagai 

faktor yang memepengaruhi prestasi kerja karyawan. 

 


