
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan di dunia bisnis semakin ketat sehingga perusahaan dihadapkan pada

tantangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.

Perusahaan harus dapat meningkatkan kinerja di dalam perusahaannya untuk

mencapai keberhasilan. Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu

perusahaan memegang peranan sangat penting karena hampir seluruh aktivitas di

perusahaan melibatkan karyawannya. Potensi yang dimiliki para karyawan harus

dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar mampu menghasilkan output

yang maksimal. Sumber daya manusia dituntut untuk memiliki kualitas yang

mampu menghadapi persaingan global dan perubahan tatanan baru di bidang

ekonomi, sosial, politik dan budaya (Mangkunegara, 2005: 3).

Keberhasilan perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya.

Setiap perusahaan selalu berusaha meningkatkan kinerja karyawannya, dengan

harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Banyak hal
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yang dapat dilakukan perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan,

seperti dengan memberikan pelatihan, pemberian kompensasi yang layak, serta

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja

karyawannya adalah melalui program pelatihan. Pelatihan tersebut berkaitan

dengan peningkatan kemampuan intelektual dan emosional yang diperlukan

untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dan mempersiapkan diri dari

persaingan (Simamora, 2004: 10).

Menurut Sikula (2000: 69) bahwa:

“Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan
prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga karyawan operasional belajar
pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu.”

Program pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya

manusia. Pelatihan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh

suatu perusahaan agar dapat memiliki tenaga kerja yang memiliki pengetahuan,

kemampuan, dan ketrampilan yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan di

masa kini dan di masa yang akan datang.

Hal lain yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja

karyawannya adalah dengan cara pemberian kompensasi secara layak. Karena

kompensasi merupakan timbal balik antara perusahaan dengan karyawan maka

apabila kompensasi yang diberikan telah sesuai maka kinerja karyawan juga akan

baik.

Menurut Sedarmayanti (2011: 239) menyatakan bahwa kompensasi adalah:
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“Segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa kerja mereka”

Kompensasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan

karena salah satu alasan utama seseorang bekerja adalah untuk mencari nafkah

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kompensasi dirasa adil dan kompetitif

oleh karyawan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk  menarik karyawan

yang potensial, mempertahankannya dan memotivasi karyawan untuk

meningkatkan kinerja mereka.

Ketika pemberian pelatihan telah berjalan dengan baik serta pemberian

kompensasi telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para karyawan, maka

hal yang diharapkan terjadi adalah peningkatan kinerja karyawan yang tentu akan

menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga apa yang menjadi tujuan

perusahaan dapat tercapai.

PT Enseval Putera Megatrading Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang

distribusi dan sebagai pemasok produk obat-obatan, barang konsumsi, peralatan

kedokteran, kosmetik dan barang dagang lainnya ke setiap cabang perusahaan.

Perusahaan ini berlokasi di kawasan industri Pulo Gadung Jakarta Timur.

Perusahaan ini dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas

agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian obat dan dapat memenuhi

kebutuhan seluruh kantor cabang yang memerlukan pasokan obat dan barang

lainnya.

Departemen Logistik pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk terdapat 130

orang karyawan, yang terdiri dari beberapa tingkat jabatan.
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Tabel 1. Tingkat Jabatan Karyawan PT Enseval Putera Megatrading Tbk
Tahun 2015

Tingkat Jabatan Jumlah Karyawan

General Manager 1 Orang

Manager 1 Orang

Asisten Manager 1 Orang

Supervisor Warehouse 1 Orang

Apoteker Penanggung Jawab 1 Orang

Koord Warehouse 1 Orang

Warehouseman 80 Orang

Koord Admin 1 Orang

Admin Warehouse 32 Orang

Checker 9 Orang

Driver 2 Orang

Jumlah 130 Orang

Sumber: PT Enseval Putera Megatrading Tbk Kantor Pusat Jakarta, 2015

Tabel 1 di atas menjelaskan tentang jabatan karyawan dan jumlah karyawan pada

masing-masing jabatan di pada PT Enseval Putera Megatrading Tbk yang terdiri

dari 1 General Manager, 1 Manager, 1 Asisten Manager, 1 Supervisor

Warehouse, 1 Apoteker Penanggung Jawab, 1 Koordinator Warehouse, 80

Warehouseman, 1 Koordinator Admin, 32 Admin Warehouse, 9 Checker, dan 2

Driver. PT Enseval Putera Megatrading Tbk  rutin mengadakan program

pelatihan. Pelatihan yang diadakan terbagi atas dua macam, yaitu pelatihan dasar

dan pelatihan lanjutan. Pelatihan dasar adalah pelatihan mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya pelatihan ini
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dilakukan diawal perkerjaan setelah karyawan diterima di PT Enseval Putera

Megatrading Tbk Selanjutnya ada pelatihan lanjutan. Pelatihan lanjutan bertujuan

untuk melakukan pengembangan personil yang bersangkutan. Pelatihan lanjutan

biasanya dilakukan enam bulan sekali, sebelum melakukan pelatihan dibutuhkan

training need analysis.

Tabel 2. Daftar Pelatihan Karyawan PT Enseval Putera Megatrading Tbk
Tahun 2015

Jabatan Jenis Pelatihan

Warehouse Assistant Manager

Training BI
Training Risk management
Training Business Process Management
Training Warehouse Management

Warehouse Supervisor

Training BI
Training Inventory management
Training Risk Management
Training Negotiation
Training BPM
Training WM

Asst. Supervisor

Training BI
Training Inventory management
Training Risk Management
Training Negotiation
Training Power Point
Training WM

Apoteker
Training Risk Management
Training WM

Checker

Training Software/Spreadsheet
Training Oracle Workflow Application
Training 5R
Training Delta & 7 Tool Decision Technic
Training ISO 9001:2008
Training GDP(Mengerti CDOB)
Training Product Knowledge
Training OHSAS 18001-2007
Training Risk Management
Training Warehouse Management

Warehouseman Training Software/Spreadsheet
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Jabatan Jenis Pelatihan

Training Oracle Workflow Application
Training 5R
Training Delta & 7 Tool Decision Technic
Training ISO 9001:2008
Training GDP(Mengerti CDOB)
Training Product Knowledge
Training OHSAS 18001-2007
Training Risk Management
Training Warehouse Management

Sumber: PT Enseval Putera Megatrading Tbk Kantor Pusat Jakarta, 2015

PT Enseval Putera Megatrading Tbk juga telah memberikan kompensasi yang

sesuai dengan kinerja karyawannnya. Kompensasi yang diberikan biasanya

berupa kompensasi langsung. Kompensasi langsung merupakan penghargaan

yang diterima karyawan dalam bentuk uang, diantara lain adalah gaji pokok,

insentif dan tunjangan. Tunjangan yang diberikan seperti tunjangan transport dan

uang makan.

Tabel 3. Range Gaji Karyawan PT Enseval Putera Megatrading Tbk 2015
Sum

ber:

PT

Ens

eval

Pute

ra

Meg

atra

ding

Jabatan Range Gaji

General Manager 20.000.000,- - 25.000.000,-

Manager 15.000.000,- - 20.000.000,-

Asst. Manager 10.000.000,- - 15.000.000,-

Supervisor Warehouse 5.000.000,- - 6.000.000,-

Apoteker Penanggung Jawab 5.000.000,- - 6.000.000,-

Koord. Warehouse 2.600.000,- - 3.5000.000,-

Warehouseman 2.600.000,- - 3.5000.000,-

Koord. Admin 3.500.000,- - 4.500.000,-

Admin Warehouse 3.500.000,- - 4.500.000,-

Checker 3.500.000,- - 4.500.000,-

Driver 2.600.000,- - 3.5000.000,-
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Tbk Kantor Pusat Jakarta, 2015

Kinerja karyawan dilihat dari dari 3 kegiatan yaitu Inbound, Storage dan

Outbound. Pada penelitian ini saya akan menganalisis dari laporan Inbound dari

periode Januari 2014 sampai Maret 2015 karena Inbound adalah proses awal

yang ada di departemen logistik sehingga proses ini sangat penting agar proses

selanjutnya dapat berjalan dengan baik.

Tabel 4. Tabel Laporan Inbound PT Enseval Putera Megatrading Tbk
Periode Januari 2014 – Maret 2015

Pencapaian Target Realisasi
Jan 14 99% 99,83%
Feb 14 99% 99,92%
Mar 14 99% 99,87%
Apr 14 99% 99,62%
Mei 14 99% 99,01%
Jun 14 99% 99,36%
Jul 14 99% 98,56%
Ags 14 99% 99,83%
Sep 14 99% 99,90%
Okt 14 99% 99,13%
Nov 14 99% 99,87%
Des 14 99% 98,14%
Jan 15 99% 99,93%
Feb 15 99% 99,87%
Mar 15 99% 99,86%

Sumber: PT Enseval Putera Megatrading Tbk Kantor Pusat Jakarta, 2015

Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa ada dua bulan dimana PT Enseval Putera

Megatrading Tbk belum memenuhi target yang dicapai yaitu pada Bulan Juli

tahun 2014 dan Bulan Desember tahun 2014.
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Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelatihan

dan Kompensasi terhadap Kinerja Karayawan PT Enseval Putera

Megatrading Tbk”

1.2 Permasalahan

Pelatihan, kompensasi serta kinerja karyawan saling memiliki hubungan diantara

satu sama lain. Cara untuk meningkatkan kinerja karyawan yaitu perusahaan

mengadakan program pelatihan. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan

kemampuan, baik itu kemampuan intelektual maupun emosional. Setelah

mengikuti program pelatihan, diharapkan karyawan mampu bekerja lebih baik

lagi.

Kompensasi merupakan hal yang sangat penting bagi karyawan, hal ini karena

kompensasi merupakan sumber penghasilan bagi mereka dan keluarganya.

Banyak perusahaan memberikan kompensasi berdasarkan kinerja karyawannya.

Setelah mengikuti program pelatihan, diharapkan karyawan mampu memberikan

feedback yang sesuai yaitu berupa kinerja yang maksimal, sehingga kompensasi

yang diberikan akan semakin tinggi.

Perumusan dari penjelasan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1. Apakah program pelatihan mempengaruhi kinerja karyawan PT Enseval

Putera Megatrading Tbk ?

2. Apakah pemberian kompensasi mempengaruhi kinerja karyawan PT

Enseval Putera Megatrading Tbk ?
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3. Apakah program pelatihan dan pemberian kompensasi secara bersama-

sama mempengaruhi kinerja karyawan PT Enseval Putera Megatrading

Tbk ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh program pelatihan terhadap kinerja

karyawan PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja

karyawan PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

3. Untuk mengetahui pengaruh program pelatihan dan pemberian

kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan PT

Enseval Putera Megatrading Tbk.

b. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi PT Enseval Putera Megatrading Tbk

mengenai pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan.

2. Sebagai bahan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian

selanjutnya tentang pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja

karyawan.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kunci utama dari sebuah perusahaan adalah sumber daya manusia. Dengan

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, perusahaan akan dapat
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mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Perusahaan perlu melakukan

beberapa usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki

agar dapat bersaing di dunia usaha yang semakin ketat seperti sekarang ini. Salah

satu usaha untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah

melalui program pelatihan.

Menurut Rivai (2004: 226) pelatihan adalah secara sistemastis mengubah tingkah

laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan

keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini.

Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai

keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan

pekerjaannya. Indikator pelatihan  meliputi:

1. Pelatih

Mencari sumber - sumber informasi yang lain yang mungkin berguna

dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan.

2. Peserta pelatihan

Sangat penting untuk memperhitungkan tipe pekerja dan jenis pekerja

yang akan dilatih.

3. Metode yang digunakan

Metode yang dipilih hendak disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan

dilaksanakan.

4. Sarana dan fasilitas pelatihan

Pedoman dimana proses belajar akan berjalan lebih efektif.
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5. Materi yang dibutuhkan

Materi disusun dari estimasi kebutuhan tujuan latihan, kebutuhan dalam

bentuk pengajaran, keahlian khusus, menyajikan pengetahuan yang

dibutuhkan.

6. Lingkungan perusahaan

Lingkungan yang baik akan mendukung pelatihan yang dijalankan.

Kesimpulannya kelima indikator di atas sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan

pelatihan, misalnya mengenai pelatih, dengan menggunakan pelatih yang

pofesional dan terbukti kemampuannya, keberhasilan suatu pelatihan akan lebih

terjamin. Kedua tentang peserta pelatihan. Perusahaan harus terlebih dahulu

mengetahui tipe pekerja dan apa yang dibutuhkan oleh karyawannya, sehingga

ketika karyawan tersebut mengikuti pelatihan, mereka dapat beperan aktif dalam

mengikuti pelatihan. Ketiga tentang metode yang digunakan, metode yang tepat

akan membuat hasil pelatihan yang lebih maksimal. Keempat tentang sarana dan

fasilitas pelatihan, apabila sarana serta fasilitas pelatihan tersedia dengan baik dan

dapat mendukung pelatihan yang sedang dilaksanakan, hal itu akan memudahkan

para peserta pelatihan untuk menerima materi yang disampaikan oleh pelatih.

Kelima tentang materi pelatihan, ketika materi yang diberikan telah sesuai

dengan kebutuhan yang ada maka tujuan pelatihan akan tercapai. Terakhir adalah

lingkungan perusahaan. Lingkungan serta kondisi perusahaan yang kondusif akan

memudahkan pelaksanaan pelatihan. Setelah indikator-indikator di atas dapat

terpenuhi dengan baik maka progam pelatihan yang diadakan oleh perusahaan

akan berjalan lancar dan efektif bagi karyawan.
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Peningkatan kualitas karyawan akan berdampak pula terhadap kinerja personal

serta kinerja perusahaan, karena perusahaan memberikan timbal balik atau

kompensasi didasarkan oleh tingkat kinerja karyawan di perusahaan tersebut.

Semakin tinggi tingkat kinerja seseorang maka akan semakin tinggi pula

kompensasi yang akan diperoleh.

Kompensasi menurut Simamora (2004: 155) merupakan apa yang diterima oleh

para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Indikator

kompensasi menurut Simamora (2004: 445) yaitu:

1. Upah dan gaji

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Upah merupakan

basis bayaran yang kerap kali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi

dan pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan,

bulanan, atau tahunan.

2. Insentif

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah

yang diberikan oleh organisasi.

3. Tunjangan

Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan

yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan lainnya

yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian.
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4. Fasilitas

Contoh-contoh fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub,

tempat parkir khusus, atau akses ke pesawat perusahaan yang diperoleh

karyawan. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari kompensasi,

terutama bagi eksekutif yang dibayar mahal.

Kesimpulan dari indikator kompensasi di atas adalah setiap karyawan akan

menerima berbagai jenis kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Pertama

adalah upah atau gaji yang biasanya berupa uang tunai yang diberikan sebagai

bayaran pokok dalam sebuah pekerjaan. Kedua adalah insentif, yang merupakan

tambahan kompensasi yang diberikan berdasarkan keputusan tertentu dari

perusahaan. Ketiga adalah tunjangan, tunjangan diberikan dengan maksud untuk

memberikan keamanan dan kenyaman pada karyawan selama masa kerja maupun

setelah masa pensiun. Terakhir adalah fasilitas, fasilitas yang baik telah dimiliki

oleh seluruh perusahaan untuk memberikan kenyamanan pada karyawannya

selama bekerja.

Ketika seorang karyawan telah merasa puas dengan timbal balik yang diberikan

perusahaan atas pekerjaan yang mereka lakukan, mereka tentu akan lebih loyal

kepada perusahaan. Mereka akan menunjukkan kinerja terbaik mereka agar dapat

memenuhi tujuan perusahaan.

Definisi kinerja karyawan menurut Ferris (1977) dalam Maurice (2012) adalah:

“The degree to which successful role achievement is accomplished”

(Tingkat dimana pencapaian peran berhasil dicapai)
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Kinerja diukur didasarkan pada delapan skala dimensi yang dikembangkan oleh

Mahoney, Jerdee, dan Carroll (1963) dalam Leach Lopez (2008). Mahoney

mengukur kinerja dengan delapan dimensi yaitu:

1. Perencanaan

Menentukan tujuan, kebijakan, penjadwalan kerja, penganggaran,

menyiapkan prosedur, pemrograman.

2. Investigasi

Mengumpulkan dan menyiapkan informasi untuk catatan, laporan dan

rekening, mengukur output, inventarisasi, analisis jabatan.

3. Koordinasi

Bertukar informasi dengan orang-orang di unit lain untuk berhubungan

dan menyesuaikan program, menasihati departemen lainnya, memiliki

hubungan dengan manajer lain.

4. Mengevaluasi

Penilaian proposal, pengamatan kinerja, penilaian karyawan, menilai

catatan output, menilai laporan keuangan, inspeksi produk.

5. Mengawasi

Mengarahkan, memimpin dan mengembangkan bawahan, konseling,

pelatihan dan menjelaskan aturan kerja ke bawahan, menugaskan kerja

dan penanganan keluhan.

6. Susunan kepegawaian

Mempertahankan tenaga kerja, merekrut, mewawancarai dan memilih

pegawai baru, menempatkan, mempromosikan, dan mentransfer

karyawan.
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7. Negosiasi

Pembelian, penjualan, atau kontraktor untuk barang atau jasa,

menghubungi pemasok, berurusan dengan perwakilan penjualan,

perundingan bersama.

8. Mewakili

Menghadiri konvensi, konsultasi dengan perusahaan lain, pertemuan klub

bisnis, pidato publik, memajukan kepentingan umum organisasi.

Kesimpulan dari keseluruhan indikator yaitu pada indikator-indikator kinerja

karyawan apabila di dalam suatu organisasi memiliki program pelatihan dan

pemberian kompensasi yang layak maka kinerja karyawan akan baik, apabila

kinerja karyawan baik maka tujuan perusahaan akan tercapai.
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Semua indikator di atas dapat dirangkum sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pelatihan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan

Pelatihan

1. Pelatih
2. Peserta pelatihan
3. Metode yang

digunakan
4. Sarana dan fasilitas

pelatihan
5. Materi yang

dibutuhkan
6. Lingkungan

perusahaan

(Rivai, 2004: 226)

Kompensasi

1. Upah dan gaji
2. Insentif
3. Tunjangan
4. Fasilitas

(Simamora, 2004: 155)

Kinerja

1. Perencanaan
2. Investigasi
3. Koordinasi
4. Mengevaluasi
5. Mengawasi
6. Susunan kepegawaian
7. Negosiasi
8. Mewakili

Ferris dalam Maurice (2012)
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1.5 Hipotesis

Dari latar belakang, permasalahan dan kerangka pemikiran di atas dapat ditarik

hipotesis sebagai berikut :

1. Pelatihan mempunyai pengaruh positif terhadap  kinerja karyawan di PT

Enseval Putera Megatrading Tbk.

2. Kompensasi mempunyai pengaruh positif terhadap  kinerja karyawan di

PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

3. Pelatihan dan kompensasi secara bersama mempunyai pengaruh positif

terhadap  kinerja karyawan di PT Enseval Putera Megatrading Tbk.


