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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia dalam sebuah organisasi memiliki peran sentral untuk 

menggerakan laju produktivitas organisasi. Mengingat perannya yang penting 

kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan dengan 

kemampuan dan kemajuan organisasi. Perusahaan menghendaki semua 

kegiatan yang dilakukan karyawannya mempunyai hasil yang optimal, salah 

satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meningkatkan 

produktivitas karyawan. Produktivitas kerja karyawan bagi suatu perusahaan 

sangatlah penting sebagai alat pengukur keberhasilan dalam menjalankan 

usaha, semakin tinggi produktivitas kerja karyawan dalam perusahaan maka 

laba perusahaan dan produktivitas akan meningkat. 

Penggunaan tenaga kerja yang efektif dan terarah merupakan kunci 

kearah peningkatan produktivitas karyawan sehingga dibutuhkan suatu 

kebijakan perusahaan untuk penggerak karyawan agar mau bekerja lebih 

produktif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karyawan yang telah 

direkrut, dipilih dan dilantik selanjutnya dikembangkan agar lebih sesuai 

dengan pekerjaan dan organisasi (Edwin, 2011:47). Upaya yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan bisa 

dilakukan dengan memberikan pelatihan dan kompensasi (Rumahlaiselan dan 

Wenas, 2018:3784). 
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Pelatihan merupakan suatu kegiatan sistematis dalam melakukan 

pembelajaran untuk mendapatkan dan menerapkan sebuah keterampilan, 

konsep, sikap dan lainnya yang seharusnya berguna untuk meningkatkan 

performa dari para peserta pelatihan (Joanna, 2010:1). Pemberian program 

pelatihan dalam perusahaan adalah sangat penting karena akan menambah 

kemampuan dan keahlian karyawan di dalam menjalankan pekerjaan. Pelatihan 

juga dapat meningkatkan keterampilan kerja karyawan, sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan sekaligus perusahaan akan 

berjalan dengan lancar. Program pelatihan harus bertujuan meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan supaya 

produktivitas kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal.  

Program pelatihan dirancang untuk meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan, mengurangi absensi dan perputaran serta memperbaiki keputusan 

kerja dan setelah menjalani program pelatihan setidaknya organisasi atau 

perusahaan mengharapkan agar para karyawan yang diikutsertakan dalam 

pelatihan tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerjanya (Handoko, 

2012:100). Pelatihan sangat penting bagi karyawan baru maupun karyawan 

lama, serta didefinisikan secara singkat sebagai suatu kegiatan untuk 

meningkatkan produktivitas kerja saat ini dan produktivitas kerja di masa 

mendatang (Rivai, 2011:212). Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian yang 

dilakukan Faslah dan Astrini (2014) yang menyatakan bahwa pelatihan yang 

diberikan kepada karyawan dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan 

dalam perusahaan. 
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Kompensasi juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan. Simamora (2006:422) menjelaskan bahwa 

kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti 

kontribusi mereka kepada organisasi. Pemberian kompensasi sangat penting 

bagi karyawan, karena besar kecilnya kompensasi merupakan ukuran terhadap 

produktivitas kerja karyawan, maka apabila sistem kompensasi yang diberikan 

perusahaan cukup adil bagi karyawan, hal tersebut akan mendorong karyawan 

untuk bekerja lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaannya dan lebih 

bertanggungjawab atas masing-masing tugas yang diberikan perusahaan 

(Saprudin, 2018:36). 

Pemberian kompensasi ini merupakan bagian dari hubungan timbal 

balik antara organisasi dengan karyawannya dimana dengan adanya 

kompensasi yang memadai maka produktivitas karyawan diharapkan semakin 

meningkat. Kompensasi harus dipandang secara strategis, karena begitu 

banyaknya dana perusahaan yang dihabiskan untuk kompensasi sehubungan 

dengan aktivitas perusahaan yang sangat penting bagi manajemen perusahaan 

untuk memandang kesesuaian strategi antara kompensasi dengan produktivitas 

kerja karyawan. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Putra 

dan Suana (2018) yang menyatakan bahwa kompensasi secara efektif dan 

efisien mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

PT Reska Multi Usaha (PT RMU) adalah sebuah perusahaan BUMN 

merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang 

bergerak dalam bidang jasa salah satu bidangnya yakni train attendant. Train 
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attendant merupakan terobosan baru yang dibuat olah PT Kereta Api Indonesia 

(KAI) dan dibawah naungan PT Reska Multi Usaha (RMU). Tugas train 

attendant adalah melayani kebutuhan penumpang selama perjalanan, seperti 

halnya flight attendant. Selain itu, sebelum bertugas di dalam kereta, train 

attendant tersebut juga membantu penumpang untuk memberikan petunjuk 

letak gerbong saat masih berada di peron stasiun. 

Pelayanan yang diberikan train attendant ini seperti kebutuhan makan 

dan minum, penanganan penumpang sakit, memberikan bantal dan selimut 

serta menjawab pertanyaan penumpang kereta. Biasanya dalam tiap rangkaian 

kereta akan ada dua pramugari dan dua pramugara, dan train attendant terdapat 

dua kategori karyawan, yaitu karyawan kontrak dan karyawan harian atau tidak 

kontrak. Karyawan kontrak dan karyawan harian dituntut harus bekerja sesuai 

aturan perusahaan. 

Permasalahan produktivitas kerja karyawan train attendant PT Reska 

Multi Usaha (RMU) dipengaruhi oleh kemampuan karyawan yang minim 

dalam melaksanakan SOP (Standar Operasional Prosedur) karena karyawan 

ini baru direkrut perusahaan dan belum mendapatkan pelatihan. Selain itu juga 

semangat kerja karyawan yang terkadang naik turun karena penjualan yang 

terkadang tidak memenuhi target. Hal tersebut dikarenaka dalam jangka waktu 

1 bulan kerja, target penjualan barang yang ditetapkan PT Reska Multi Usaha 

untuk karyawan train attendant sekitar Rp 120.000.000 – Rp 160.000.000. 

Selain itu, peraturan kompensasi didasarkan pada besaran pencapaian target 

individu maupun tim terdapat pada ketentuan sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Pemberian Kompensasi 

 

Besarnya Pencapaian Target Predikat Pemberian Kompensai 

≤ 100% dari Target Tidak Berhasil - 

≥ 100% < 120% dari Target Berhasil 20% x Gaji Karyawan 

≥ 120% dari Target Sangat Berhasil 30% x Gaji Karyawan 
Sumber: PT Reska Multi Usaha (RMU), 2019 

Pemberian kompensasi dirasakan kurang efektif dan kecil karena pada 

tingkatan predikat berhasil ke sangat berhasil besaran pemberian kompensasi 

hanya bertambah 10%, sehingga karyawan kurang termotivasi untuk mencapai 

predikat yang lebih tinggi dan karyawan menganggap dengan predikat berhasil 

saja karyawan sudah merasa aman. Pemberian kompensasi yang dirasakan 

kurang optimal, karena tidak ada perubahan atau penambahan pada besaran 

pemberian kompensasi, sedangkan tuntutan pekerjaan untuk mencapai target 

semakin tinggi dan selalu tidak menentu pada setiap bulannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan dan Kompensasi terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan PT Reska Multi Usaha Surabaya.” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana produktivitas kerja, pelatihan dan kompensasi karyawan PT 

Reska Multi Usaha Surabaya? 

2. Apakah pelatihan dan kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja? 

3. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja? 
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4. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja? 

5. Diantara pelatihan dan kompensasi manakah yang paling dominan 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan produktivitas kerja, pelatihan dan kompensasi 

karyawan PT Reska Multi Usaha Surabaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap 

produktivitas kerja. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja. 

5. Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja. 

 

D. Batasan Masalah  

Penelitian ini agar lebih terfokus dari permasalahan yang ada, maka 

dibatasi pada obyek yang diteliti yaitu karyawan train attendant PT Reska 

Multi Usaha (RMU) Surabaya. Pelatihan dengan indikator keterampilan, 

pengetahuan dan pengalaman, dan sikap dalam pekerjaan (Wibowo, 2014:370); 

Kompensasi dengan indikator gaji, tunjangan, dan bonus (Simamora, 

2006:445); sedangkan produktivitas kerja dengan indikator kemampuan dan 

semangat kerja (Sutrisno, 2010:104). 



7 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:   

1. Bagi PT Reska Multi Usaha  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT Reska Multi 

Usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan 

memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya 

pelatihan dan kompensasi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi 

peneliti sendiri maupun peneliti selanjutnya untuk pengembangan teori 

terkait dengan produktivitas kerja yang dipengaruhi oleh pelatihan dan 

kompensasi. 


