
 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pelatihan 

 

Menurut Andrew E. Sikula dalam Hasibuan (2003 : 69) 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. 

 

Organisasi atau perusahaan di abad ini dituntut untuk mempunyai keunggulan 

bersaing dalam hal kualitas produk, service, biaya maupun sumber daya manusia 

yang profesional. Untuk mewujudkan hal tersebut manusia memegang peranan 

penting dan perlu mendapat perhatian dan pengkajian yang lebih mendalam, 

karena bagaimanapun juga manusialah yang akhirnya mementukan dan 

memprediksi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, strategi maupun 

langkah-langkah kegiatan operasional yang siap dilaksanakan. Organisasi atau 

perusahaan dapat mengambil suatu langkah maupun tindakan untuk mewujudkan 

suatu sumber daya manusia yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan, 

persaingan dan kendala yang ada di dunia kerja. 

 

Pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para karyawan dalam 

suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan operasional (Simamora, 1997 : 345). 



Menurut Notoatmodjo (1998 : 26) Pelatihan berkaitan dengan peningkatan 

kemampuan atau keterampilan karyawan yang sudah menduduki suatu pekerjaan 

atau tugas tertentu. Penekanan dalam suatu pelatihan adalah pada tugas yang akan 

dilaksanakan (job orientation). Disamping itu pelatihan pada umumnya 

menekankan kepada kemampuan psikomotor, meskipun didasari pengetahuan 

dan sikap. Hal inilah yang mendasari orientasi pelatihan kepada pelaksanaan 

tugas serta kemampuan-kemampuan khusus pada sasaran. Hal itu pula yang 

membuat waktu pelatihan pada umumnya tidak terlalu lama. Demikian juga 

metode belajar mengajar yang digunakan pada pelatihan lebih inovatif 

dibandingkan dengan pendidikan. Nitisemito (1994 : 53) mengemukakan bahwa 

pelatihan adalah : Kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki dan 

mengembangkan sikap, tingkah laku, dan keterampilan serta pengetahuan dari 

karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Definisi lain yang 

mengemukakan tentang pelatihan yaitu dikemukakan oleh wexley dan Yulk 

dalam Mangkunegara (2001 : 43) pelatihan adalah usaha untuk pengembangan  

skill, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota organisasi. 

 

Definisi di atas memperlihatkan bahwa pelatihan berhubungan erat dengan 

kebutuhan organisasi dan karyawan, sehingga pelatihan yang dilaksanakan harus 

mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan organisasi melalui karyawan yang 

dilatih. 

 

 

 

 



2.2 Jenis-jenis Pelatihan 

 

Jenis-jenis pelatihan yang digunakan dalam organisasi (Simamora, 1997 : 349) 

a. Pelatihan keahlian-keahlian (Skill Training) 

Pelatihan yang kerap dijumpai di dalam organisasi-organisasi. Program 

pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi 

melalui penilaian yang jeli. Kriteria efektifitas pelatihan juga didasarkan 

pada sasaran-sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. 

b. Pelatihan ulang (Retraining) 

Ini adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya 

memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka 

butuhkan untuk mengejar tuntutan yang berubah dari pekerjaan mereka. 

c. Pelatihan fungsional silang (Cross Functional Training) 

Melatih karyawan dalam bermacam-macam fungsi. Pelatihan ini 

melibatkan karyawan-karyawan untuk melakukan operasi-operasi dalam 

bidang-bidang lainnyaselain dari pekerjaan yang ditugaskan. 

d. Pelatihan tim (Team Training) 

Pelatihan terhadap sekelompok individu yang bekerja bersama demi 

tujuan bersama. 

e. Pelatihan kreativitas (Creativity Training) 

Pelatihan yang didasarkan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. 

Pelatihan ini membantu orang memiliki krativitas agar dapat memecahkan 

masalah dengan kiat-kiat baru. 

 

 



Sebelum mengadakan pelatihan, sebaiknya perusahaan terlebih dahulu 

melakukan penilaian kebutuhan pelatihan. Penilaian kebutuhan-kebutuhan 

mendiagnosis masalah-masalah saat ini dan tantangan dimasa mendatang yang 

akan dihadapi melalui pelatihan dan pengembangan (Simamora, 1997 : 361). 

Menurut Goldstein dan Bukston dalam Mangkunegara (2001 : 46) penilaian 

kebutuhan pelatihan adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan 

organisasi akan diadakannya pelatihan. Sasaran dari pelatihan adalah hasil yang 

didapat dari penilaian kebutuhan pelatihan yang dilaksanakan sebelum pelatihan 

yang menilai kebutuhan organisasi akan perlunya pelatihan dalam perusahaan. 

Keputusan menyelenggarakan pelatihan haruslah bertumpukan pada penilaian 

yang tepat akan kebutuhan pelatihan di perusahaan karena penilaian kebutuhan 

pelatihan ini adalah fondasi bagi keseluruhan upaya pelatihan. Baik tahap 

pelatihan maupun tahap evaluasi sangat tergantung dari masukan tahap-tahap 

penilaian kebutuhan akan pelatihan. 

 

Menurut Goldstein dan Bukston dalam Mangkunegara ( 2001 : 46) penilaian 

kebutuhan pelatihan ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : 

a. Menganalisis Organisasi 

Analisis organisasi adalah pemeriksaan jenis-jenis permasalahan yang 

dialami organisasi dan dimana permasalah itu berada di dalam 

perusahaan. 

b. Menganalisis Job dan tugas 

Analisis job dan tugas merupakan dasar untuk mengembangkan program 

pelatihan job-training. Analisis ini berguna untuk mengetahui kebutuhan 



pekerjaan  dan tugas-tugas yang ada dalam perusahaan sehingga pelatihan 

yang tepat dapat diberikan bagi karyawan yang akan mengikuti pelatihan. 

 

c. Menganalisis Karyawan 

Yaitu mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan-kebutuhan kerja 

dan organisasi yang teridentifikasi dengan karakteristik-karakteristik dari 

masing-masing karyawan. 

 

Hal diatas mengemukakan bahwa sebelum mengadakan pelatihan, perusahaan 

sebaiknya melakukan penilaian kebutuhan pelatihan terlebih dahulu untuk 

menentukan apakah benar-benar ada kebutuhan akan pelatihan di perusahaan 

tersebut. Karena pelatihan tanpa penilaian kebutuhan terlebih dahulu akan 

menghasilkan pelatihan yang tidak tepat guna dan pemborosan biaya perusahaan.  

 

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pentingnya Pelatihan  

 

Pelatihan dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Oleh karena itu setiap 

organisasi atau instansi yang ingin berkembang, pelatihan bagi karyawannya 

harus mendapat perhatian yang besar (Notoatmodjo, 1998 : 27). Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi pentingnya pelatihan adalah sebagai berikut : 

a. Sumber daya manusia atau karyawan menduduki jabatan tertentu dalam 

organisasi, belum tentu memiliki kemampuan yang sesuai dengan 

persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut. 

b. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi jelas akan mempengaruhi 

suatu organisasi atau instansi. Jabatan-jabatan tertentu akan mengalami 



perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan 

informasi. 

c. Promosi dalam suatu organisasi adalah suatu keharusan apabila organisasi 

itu ingin berkembang. Pentingnya promosi bagi seseorang adalah sebagai 

salah satu reward akan menuntut seseorang untuk dapat menguasai 

pekerjaan baru dalam jabatan baru. Untuk itulah maka karyawan yang 

baru tersebut perlu dilatih dan dikembangkan kemampuannya.  

 

2.4 Tujuan Pelatihan  

 

Setiap pelatihan pasti memiliki tujuan yang sudah tergambar dari penilaian 

kebutuhan akan pelatihan pada suatu perusahaan. Bila suatu badan 

menyelenggarakan pelatihan bagi karyawannya, maka perlu terlebih dahulu 

dijelaskan apa yang menjadi tujuan dari latihan tersebut. Dalam 

menyelenggarakan latihan harus jelas apa yang menjadfi tujuannya, sehingga 

dengan demikian menjadi nyata arah yang harus dicapai. 

Menurut Simamora (1997 : 346) tujuan pelatihan adalah sebagai berikut:  

1. Memperbaiki kinerja 

2. Memutakhirkan kemampuan para karyawan sejalan dengan 

kemajuan teknologi 

3. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi 

kompeten dalam belajar 

4. Membantu memecahkan permasalahan operasional 

5. Mempersiapkan karyawan untuk promosi 

6. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi 



7. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi  

 

Perusahaan juga dapat berharap mengurangi pengawasan atas karyawannya 

setelah pelatihan, karena setelah pelatihan diharapkan dapat melakukan tugasnya 

dengan lebih terampil dan bertanggung jawab, karena karyawan yang mendapat 

pelatihan khusus akan sedikit kemungkinannya membuat kesalahan. 

(Manullang, 1994 : 85). 

 

Menurut Hasibuan (2003 : 72) pelatihan bertujuan untuk : 

a. Merealisasikan target kerja perusahaan 

b. Agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan sebelumnya 

c. Pelaksanaan program peningkatan mutu sumber daya manusia dengan 

cara pelatihan ditujukan juga untuk memelihara dan meningkatkan 

kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan tugas sehingga setiap 

karyawan dapat menghasilkan kinerja yang baik. 

 

2.5 Metode Pelatihan  

 

Metode pelatihan harus berdasarkan kepada kebutuhan pekerjaan dan tergantung 

pada berbagai faktor, yaitu waktu, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan dasar 

peserta, latar belakang peserta dan lain-lain. 

Menurut Andrew E Sikula dalam  Hasibuan (2003 : 77), metode-metode 

pelatihan yaitu : 

 

 



a. On the job 

Para peserta latihan langsung bekerja ditempat untuk belajar dan meniru 

suatu pekerjaan dibawah bimbingan seorang pengawas. 

b. Vestibule 

Metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau bengkel yang biasanya 

diselenggarakan dalam perusahaan industri untuk memperkenalkan 

pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka mengerjakan 

pekerjaan tersebut. 

c. Demonstration and Example 

Metode latihan yang dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan 

bagaimana cara-cara mengerjakan suatu pekerjaan melalui contoh atau 

percobaan yang didemonstrasikan. 

d. Simulation 

Situasi atau kejadian yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi 

yang sebenarnya tapi hanya merupakan tiruan saja. 

e. Apprenticeship 

Suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertukangan sehingga 

karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari 

pekerjaannya. 

f. Classroom methods 

Metode pertemuan dalam kelas meliputi pengajaran, rapat, Programmed 

instruction, metode studi kasus, role playing, diskusi dan seminar. 

 

 

 



2.6 Pengertian Kepuasan Kerja Karyawan 

 

Kepuasan kerja karyawan metupakan sikap (positif) tenaga kerja terhadap 

pekerjaannya, yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Kepuasan 

kerja karyawan merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan dalam suatu 

perusahaan, hal ini menyangkut perasaan positif karyawan terhadap pekerjaan 

yang dihadapinya. Perasaan positif tentunya akan membawa karyawan pada 

keadaan senang, bergairah dalam menjalankan kewajibannya, sehingga melalui 

terwujudnya kepuasan kerja pada karyawan diharapkan perusahaan mampu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akhirnya akan berpengaruh 

pada kualitas maupun kuantitas hasil produksi yang dihasilkan dari para 

karyawan. 

 

Menurut A. Sihotang (2007 : 244) yaitu : kepuasan (satisfaction) kerja 

merupakan hasil kesimpulan seseorang pekerja tentang perbandingan antara hasil 

kerja yang diharapkan dengan hasil yang nyata-nyata diperolehnya. Mengutip 

pendapat Keith Davis dalam Anwar Prabu mangkunegara (2001 : 117), bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan menyokong yang dialami pegawai dalam bekerja. 

Seseorang cenderung bekerja dengan penuh semangat apabila kepuasan dapat 

diperolehnya dari pekerjaannya dan kepuasan kerja karyawan merupakan kunci 

pendorong moral, kedisiplinan, dan prestasi kerja karyawan dalam mendukung 

terwujudnya tujuan perusahaan ( Hasibuan, 2003 : 203). 

 

 

 

 



2.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Karyawan 

 

Hasibuan, Malayu S.P (2003 : 203) mengemukakan factor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja yaitu antara lain : 

a. Balas jasa yang adil dan layak 

Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, baik 

langsung maupun tidak langsung diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

b. Penempatan sesuai dengan keahlian 

Penempatan karyawan harus sesuai dengan keshlian dan latar belakang 

pendidikan. Kesesuaian ini bertujuan agar karyawan mampu bekerja 

dengan efektif dan mampu mengimplementasikan teori-teori dan konsep-

konsep yang dimiliki sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. 

c. Berat ringannya pekerjaan 

Berat ringannya pekerjaan yang dibebankan perusahaan tergantung pada 

persepsi karyawan terhadap pekerjaan itu sendiri. Perusahaan harus 

memandang karyawan sebagai asset yang berharga dan jangan 

memperlakukan karyawan sebagai mesin atau alat produksi semua. 

d. Suasana dan lingkungan pekerjaan 

Suasana dan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif akan 

meningkatkan semangat karyawan dalam bekerja. Perusahaan harus 

menciptakan suasana kerja yang kekeluargaan sehingga memungkinkan 

karyawan untuk bekerjasama. 

e. Peralatan yang menunjang 



Perusahaan harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang membantu 

karyawan dalam bekerja. 

f. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya 

Pimpinan merupakan leader bagi setiap bawahannya, bertanggung jawab 

dan memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan. Pimpinan 

harus mengikutsertakan karyawan dalam pengambilan keputusan 

sehingga karyawan memiliki peluang untuk mengeluarkan pendapat, ide, 

dan gagasannya demi keberhasilan perusahaan. 

g. Sifat pekerjaan monoton atau tidak 

Sifat pekerjaan yang terlalu monoton akan menyebabkan kebosanan 

karyawan dalam bekerja. Salah satu cara mengurangi kebosanan tersebut 

yaitu dengan variasi pekerjaan. 

 

 


