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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan kegiatan penelitian terdahulu maka peneliti 

mengemukakan beberapa landasan yang diambil dari junal dan penelitian 

terdahulu sebagai acuan didalam penelitian ini. Sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian tentang pengaruh pelatihan kerja terhadap 

kinerja karyawan dengan kemampuan kerja sebagai variabel moderating 

adalah Endayani dkk (2015) yang berjudul Pengaruh Pelatihan Kerja 

Terhadap Kemampuan Kerja Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. 

BPRS Bumi Rinjani Kepanjen) dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

menunjukkan adanya pengaruh Pelatihan Kerja yang terdiri dari 

Metode Pelatihan dan Materi Pelatihan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan dan variabel kemampuan sebagai 

variabel moderator memiliki kontribusi yang signifikan terhadap variabel 

independen pelatihan kerja dalam mempengaruhi variabel dependen 

kinerja karyawan. 

Triasmoko dkk (2014), yang berjudul Pengaruh Pelatihan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan (Penelitian Pada Karyawan Pt Pos Indonesia 

(Persero) Cabang Kota Kediri) dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

Hasil penelitian menunjukkan pelatihan kerja yang terdiri dari metode 

pelatihan, materi pelatihan, dan instruktur pelatihan mempunyai pengaruh 
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yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan secara simultan dan 

parsial. 

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu  

 

N

o 

Penelitian Terdahulu Uraian 

1 Judul Endayani dkk (2015) yang berjudul Pengaruh 

Pelatihan Kerja Terhadap Kemampuan Kerja 

Dan Kinerja Karyawan (Studi Pada PT. BPRS 

Bumi Rinjani Kepanjen) 

Variabel Pelatihan Kerja, Kemampuan Kerja, dan 

Kinerja Karyawan 

Teknik Analisis Data Uji asumsi klasik dan Multiple Regression 

Analysis (MRA) 

Hasil Penelitian menunjukkan adanya pengaruh Pelatihan Kerja 

yang terdiri dari Metode Pelatihan dan Materi 

Pelatihan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan dan 

variabel kemampuan sebagai variabel 

moderator memiliki kontribusi yang signifikan 

terhadap variabel independen pelatihan kerja 

dalam mempengaruhi variabel dependen 

kinerja karyawan. 

2. Judul Triasmoko dkk (2014), yang berjudul 

Pengaruh Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan (Penelitian Pada Karyawan Pt Pos 

Indonesia (Persero) Cabang Kota Kediri) 

Variabel Pelatihan kerja dan kinerja karyawan 

 

Teknik Analisis Data Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan pelatihan kerja 

yang terdiri dari metode pelatihan, materi 

pelatihan, dan instruktur pelatihan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan secara simultan dan parsial. 

Sumber : Jurnal Penelitian 
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Berdasarkan tabel 2.1 maka diketahui bahwa persamaanya adalah 

Sama-sama melakukan analisis terhadap kinerja karyawan, dan pada tema 

yang diteliti mengenai pelatihan kerja yang akan dilihat dari pengaruhnya 

terhadap variabel terikatnya kinerja. Kedua penelitian di atas 

menggambarkan keadaan kinerja yang sama-sama dipengaruhi oleh 

pelatihan kerja. Beberapa penelitian terdahulu mendukung penelitian 

tersebut dilakukan. Perbedaannya dari penelitian terdahulu ialah dari 

metode penelitian yag digunakan, sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan rentang skala, selain itu perbedaannya pada obyek atau 

lokasi yang diteliti.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian 

terdahulu, dimana akan dilakukan penggabungan antara dua variabel 

penelitian yang meliputi pelatihan kerja dan kemampuan kerja untuk 

memprediksi terjadinya perubahan dari kinerja karyawan. 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya Mangkunegara (2006:67). 

kinerja karyawan adalah tingkat dimana karyawan menyelesaikan 

pekerjaan yang ditetapkan. Pridana dan Ruswandi (2013).  
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Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah 

disepakati bersama oleh pemimpin perusahaan dan karyawan (Rivai, 

Vethzal dan Basri, 2005:50).  

Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja 

masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. 

Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. 

Sebgai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan 

pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya 

(www.kajianpustaka.com, 2014). 

Kesimpulan dari beberapa teori diatas adalah hasil berupa kualitas 

dan kuantitas dari karyawan dalam waktu tertentu sesuai dengan batasan 

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan/organisasi. Disamping itu, 

juga untuk memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan 

sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa 

mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal 

penentuan imbalan. 

 

 

 

http://www.kajianpustaka.com/
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a. Pengukuran Kinerja Karyawan 

Pengukuran kinerja dilakukan bertujuan mengetahui bagaimana 

kinerja karyawan dalam suatu perusahaan tertentu. Dalam buku berjudul 

evaluasi kinerja SDM dikemukakan bahwa kinerja dapat diukur dengan 

kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. (Mangkunegara 2006: 9), 

b. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan (simamora, 

2004:49) yaitu:  

1) Faktor individu (kemampuan kerja dan latar belakang) 

2) Faktor pisikologis (pelatihan, keperibadian dan motivasi) 

3) Faktor organisasi (bentuk pekerjaan dan kepemimpinan) 

c. Indicator Kinerja 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan (Mangkunegara 

2006:67), 

1) Kuantitas, yaitu jumlah produk yang dihasilkan. 

2) Kualitas, yaitu mutu produk yang dihasilkan 

3) Ketepatan waktu, sesuai tidaknya pekerjaan yang dilakukan dengan 

waktu yang telah ditetapkan 

2. Pelatihan 

a. Pengertian pelatihan kerja 

Pelatihan kerja adalah suatu proses mengajarkan keahlian tertentu 

serta sikap agar karyawan semakin trampil dan mampu untuk 

melaksanakan tanggung jawabnya sesuai standar yang telah ditentukan, 
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keberhasilan suatu pelatihan di tentukan oleh intruktur pelatihan, materi 

pelatihan dan metode pelatihan yang digunakan dalam pelatihan 

(Mangkunegara,2006:46). Pelatihan adalah proses mengajarkan 

karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang mereka 

butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka (Dessler, 2004:56). 

Sedangkan Pelatihan menurut Gomes (2003:197), pelatihan adalah setiap 

usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan 

tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan 

yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.  

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan adalah suatu proses peningkatan dan usaha untuk 

menyempurnakan bakat, keterampilan, kecakapan, kemampuan dan 

keahlian karyawan dalam menjalankan tugas pekerjaannya serta guna 

mewujudkan tujuan perusahaa 

b. Tujuan Pelatihan 

Mangkunegara (2008:62), tujuan dari pelatihan antara lain : 

a) Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. 

b) Meningkatkan produktivitas kerja. 

c) Meningkatkan kualitas kerja. 

d) Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia. 

e) Meningkatkan moral semangat kerja. 

f) Meningkatkan rangsangan agar karyawan mampu berprestasi secara 

maksimal. 
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g) Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 

h) Menghindari keusangan. 

i) Meningkatkan perkembangan pribadi karyawan. 

c. Manfaat pelatihan 

Menurut Simamora (1999:349), ada beberapa manfaat dari program 

pelatihan diantaranya adalah : 

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktifitas 

2) Membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih 

menguntungkan. 

3) Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi 

mereka. 

d. Metode Pelatihan 

Dua metode pelatihan yang dapat digunakan menurut Handoko 

(2010:110-114) yaitu : 

1) Metode On The Job Training  

2) Metode Off The Job Training  

e. Faktor faktor pelatihan kerja 

Mondy (2008:212) mengemukakan bahwa pelatihan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantara lain sebagai berikut: 

1) Dukungan Manajemen Puncak 

2) Kemajuan Teknologi 
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f.  Indikator pelatihan kerja 

menurut mangkunegara (2006:46) menjelaskan pelatihan kerja terdiri dari: 

1) Instruktur pelatihan 

2) Materi pelatihan 

3) Metode pelatihan 

3. Kemampuan 

a. Pengertian Kemampuan Kerja 

Kemampuan kerja adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan 

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Secara psikologis, kemampuan 

(ability) pegawai terdiri dari pengetahuan (IQ) dan keterampilan 

(knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata 

(IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan 

terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih 

mudai mencapai kinerja yang diharapkan (Mangkunegara, 2002:67). 

Kemampuan merupakan kecakapan seseorang yang meliputi 

kecerdasan dan keterampilan dalam memecahkan persoalan yang 

dihadapinya (Wursanto,2003:301). Menurut Robbins (2006:52), 

kemampuan kerja adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai 

tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan kerja seseorang dilihat 

dimana pada saat melakukan proses kegiatan kerja, seorang karyawan 

mampu menunjukan kualitas sumber daya manusia yang di milikinya 

dengan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perusahaan 

tempat ia bekerja. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan kerja adalah suatu 

kecakapan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang 

untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. 

Peningkatan kemampuan karyawan dapat diperoleh melalui program 

pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman kerja yang dimiliki. 

b. Macam-Macam Kemampuan 

Robbins (2008:58) menjelaskan pada hakekatnya kemampuan dibagi 

menjadi dua macam, antara lain : 

1) Kemampuan Intelektual Adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan berbagai aktivitas mental, berpikir, menalar dan 

memecahkan masalah. 

2) Kemampuan Fisik Adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

melakukan tugas-tugas meuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan 

keterampilan  

c. Faktor-Faktor Kemampuan Kerja 

Handoko dalam Binardi (2013:12) menjelaskan bahwa terdapat 

faktor-faktor yang menentukan kemampuan kerja seseorang yaitu : 

1) Faktor pendidikan formal 

2) Faktor pelatihan  

3) Faktor pengalaman kerja 
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d. Indicator Kemampuan 

Mangkunegara (2002:67). Menjelaskan secara psikologis, kemampuan 

(ability) pegawai terdiri dari: 

1) pegetahuan (IQ) 

2) keterampilan (Reality) 

C. Hubungan Antara pelatihan dengan Kinerja 

Pelatihan kerja adalah suatu proses mengajarkan keahlian tertentu serta 

sikap agar karyawan semakin trampil dan mampu untuk melaksanakan 

tanggung jawabnya sesuai standar yang telah ditentukan, keberhasilan suatu 

pelatihan di tentukan oleh intruktur pelatihan, materi pelatihan dan metode 

pelatihan yang digunakan dalam pelatihan (Mangkunegara,2006:46). 

pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada 

suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu 

pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Gomes (2003:197). 

Sedangkan menurut Mondy (2008:210), Pelatihan dan pengembangan 

(training and development) adalah jantung dari upaya berkelanjutan untuk 

meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasi. 

Dari beberapa teori dan pendapat diatas disimpulkan pelatihan 

berhubungan dan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, karena bertujuan 

Untuk meningkatkan ketrampilan karyawan dan meningkatkan kinerja para 

karyawan. 
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D. Hubungan Antara kemampuan dengan Kinerja 

Mangkunegara (2002:67) menyatakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Kemampuan kerja (ability) 

merupakan tenaga untuk  melakukan  suatu  perbuatan, dimana kemampuan 

meliputi pengetahuan dan penguasaan pegawai atas teknis  pelaksanaan tugas  

yang  diberikan (Stoner, 2005:111).  

Dari pendapat teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

kerja karyawan akan menentukan hasil kinerja organisasi. Dengan demikian  

semakin tinggi kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya 

maka semakin tinggi kinerja karyawan. 

E. Hubungan pelatihan, kemampuan dan Kinerja 

(Mangkunegara, 2002:67) menyatakan faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. Sedangkan menurut 

(simamora, 2004:49) kinerja seseorang karyawan dipengaruhi oleh faktor 

individu (kemampuan kerja dan latar belakang), psikologis (pelatihan, 

keperibadian, dan motivasi), serta organisasi (penghargaan, bentuk pekerjaan, 

dan kepemimpinan). 

Mondy (2008:210) mengatakan Pelatihan dan pengembangan (training 

and development) adalah jantung dari upaya berkelanjutan untuk 

meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja organisasi. Pelatihan yang 

diberikan kepada karyawan adalah sebagai usaha untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja dari karyawan itu sendiri, dan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuan kerja dari setiap karyawan, pemberian pelatihan 
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berpengaruh langsung terhadap hasil kinerja yang diberikan oleh karyawan. 

Karena itu kemampuan dan pelatihan mepunyai hubungan terhadap kinerja 

karyawan. 

F. Kerangka Pikir 

Kinerja karyawan sangat dipengaruhi oleh kualitas, kuantitas dan 

ketepatan waktu yang juga sangat mempengaruhi untuk suatu kinerja 

perusahaan bisa dikatakan telah baik serta tuntas. Kinerja yang menjadi salah 

satu pengukuran output perusahaan dari segi fisik maupun tidak berupa fisik 

menjadi penentu roda perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa. 

Mangkunegara,(2006:67). 

Upaya perusahaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dengan 

diberikannya pelatihan kerja, dalam kinerja pelatihan sebagai pendorong 

setiap diri karyawan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. 

Keberhasilan suatu pelatihan ditentukan oleh intruktur pelatih dalam 

memberikan materi pelatihan dan metode yang digunakan dalam pelatihan. 

mangkunegara (2006:46). Melalui pelatihan dilakukan segenap upaya dalam 

rangka meningkatkan kinerja karyawan pada pekerjaan yang didudukinya 

sekarang. (Simamora, 1999:342) 

Kemampuan karyawan berupa pengetahuan akan mempermudah peroses 

pemahaman pelatihan yang diberikan, Kemampuan karyawan dalam bekerja 

dalam industri kripik tempe sangat dibutuhkan yang dipergunakan dalam 

mencapai kualitas yang stadarkan. penentuan kualitas juga didukung oleh 

kemampuan karyawan dalam menyelesaikan kripik tempe, berupa potensi 
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terhadap pengetahuan dan keterampilan. Kemampuan seorang karyawan yang 

memadai sangat menjadi pengaruh besar dalam kinerja yang dihasilkan. 

Mangkunegara (2002:67). 

Menurut (simamora, 2004:49) kinerja seseorang karyawan dipengaruhi 

oleh: faktor individu (kemampuan dan latar belakang), psikologis (pelatihan, 

keperibadian, dan motivasi), serta organisasi (penghargaan, bentuk pekerjaan, 

dan kepemimpinan). Sendangkan menurut (Robinson dalam Anwar, 2005:06) 

menyatakan tingkat pencapaian keberhasilan pelatihan terhadap peningkatan 

kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: kemampuan peserta 

pelatihan (pengetahuan, dan pengalaman), Bahan belajar pelatihan (materi 

pelatihan), dan metode atau teknik pelatihan. 

Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Triasmoko dkk 

(2014) mengatakan pelatihan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan, dan adapun penelitian yang dilakukan oleh Endayani dkk 

(2015) menunjukan pelatihan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan, dan variabel kemampuan kerja sebagai variabel moderating 

memiliki konstribusi terhadap pelatihan kerja dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan referensi pendapat para ahli, dan juga penelitian terdahulu 

maka dapat disusun sebuah kerangka pikir yang mana pelatihan kerja 

mempengaruhi kinerja dan kemampuan kerja berkonstribusi terhadap 

pelatihan kerja mempengaruhi kinerja karyawan, sehingga dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Hubungan pelatihan Kerja, kemampuan Kerja dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan variabel maka disini termasuk hubungan sebab akibat yaitu 

variabel terikat (dependen variabel) adalah kinerja (Y) yang terdiri dari 

kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Mangkunegara (2006:67) 

Variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, sehingga variabel 

bebas (independen variable) adalah pelatihan kerja (X) mangkunegara 

(2006:46) yang terdiri dari instruktur pelatihan, materi pelatihan, dan metode 

pelatihan yang dibutuhkan dalam pelatihan yang bertujuan memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja karyawan. Kemampuan kerja (Z) teori Mangkunegara 

(2002:67) terdiri dari pengetahuan dan keterampilan mempengaruhi kinerja. 

Pengetahuan dan keterampilaan berhubungan dengan bagaimana kualitas dan 

kuantitas target sesuai dengan waktu yang ditentukan.  

Berdasarkan referensi penelitian terdahulu dan teori – teori yang sudah 

dijelaskan para ahli, seperti halnya pelatihan kerja yang terdiri dari instruktur 

Kemampuan Kerja (Z) 

1) Pengetahuan 

2) keterampilan 

 Pelatihan Kerja (X) 

1) Instruktur 

2) materi 

3) metode 

 

Kinerja (Y) 

1) Kuantitas 

2) Kualitas 

3) Ketepatan  waktu 
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pelatihan, materi pelatihan, dan metode pelatihan, kemudian kemampuan 

kerja meliputi pengetahuan dan keterampilan. menyatakan dorongan 

pemenuhan kebutuhan yang dimiliki karyawan yang mendasari untuk 

meningkatkan kinerja dan melakukan pekerjaan. 

G. Hipotesis

Berdasakan  hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini 

maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H1: pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UKM 

kripik tempe sanan malang 

H2: kemampuan kerja memoderating pengaruh pelatihan kerja terhadap 

kinerja karyawan UKM kripik tempe sanan malang 


