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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Suatu perusahaan, umumnya pengembangan level organisasi, disatukan dalam bagian 

strategi pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang sering 

disebut sebagai karyawan merupakan salah satu unsur yang memegang peranan 

penting dalam suatu perusahaan. Saat ini sumber daya manusia tidak lagi dianggap 

sebagai biaya, tetapi dianggap sebagai sebuah asset (kekayaan). Pengaruh dari 

sumber daya manusia sangat tergantung dari manajemen perusahaan, oleh karena itu 

sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian yang lebih dari perusahaan, agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

Tuntutannya bagi perusahaan adalah untuk menanggapi perubahan teknologi dan 

pasar. Adanya perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan 

kompetitif, mensyaratkan perusahaan untuk bersikap lebih responsif agar tetap 

bertahan, dalam perubahan organisasi baik yang terencana maupun tidak terencana, 

aspek yang terpenting adalah perubahan sumber daya manusia. Perubahan pada 

sumber daya manusia ini tidak mudah, tetapi harus melalui proses, sedangkan 
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pelatihan karyawan, dilakukan sebagai follow up dari penilaian kinerja karyawan, dan 

dilakukan setelah diketahui pencapaian kinerja karyawan dan pada bagian kompetensi 

mana yang perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut. 

 

Pelatihan sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan, organisasi, dan lembaga 

pemerintahan. Hal ini dapat diasumsikan bahwa pelatihan sangat penting bagi 

karyawan, agar karyawan dapat bekerja lebih baik dan lebih menguasai terhadap 

pekerjaan yang sedang dijabat atau yang akan dijabat kedepan. Secara deskripsi 

tertentu potensi para karyawan mungkin sudah memenuhi syarat administrasi pada 

pekerjaannya, tapi secara aktual karyawan harus mengikuti atau mengimbangi 

perkembangan sesuai dengan tugas yang dijabat atau yang akan dijabatnya. Hal ini 

yang mendorong pihak perusahaan untuk memfasilitasi pelatihan karyawan guna 

mendapatkan hasil kinerja yang baik, efektif dan efisien. 

 

Pelatihan merupakan salah satu aspek yang perlu ditangani secara terencana dan 

berkelanjutan dalam rangka pembinaan karyawan suatu perusahaan untuk 

meningkatkan mutu, kemampuan, dan keterampilan karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya. Selain itu pelatihan juga ditujukan untuk memelihara dan 

meningkatkan kecakapan serta kemampuan dalam menjalankan tugas yang 

dipercayakan kepadanya. 

 

Sebuah perusahaan sangat memerlukan sumber daya manusia yang menjadi 

penggerak dari berbagai macam pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan. 

Karyawan mempunyai tingkat pekerjaan yang berbeda-beda dalam melaksanakan 
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pekerjaan mereka, namun terkadang karyawan malah tidak tahu apa yang harus 

dikerjakan terkait banyaknya pekerjaan yang harus merekan kerjakan. Untuk itu 

sangat diperlukan pelatihan bagi sumber daya manusia agar para karyawan bisa 

paham dan mengerti atas pekerjaan mereka sehingga apa yang menjadi tujuan 

perusahaan bisa dengan cepat terlaksana dan mencapai target yang diharapkan.  

 

Menurut Bangun (2012 : 201), pelatihan adalah proses untuk mempertahankan atau 

memperbaiki keterampilan karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. 

Menurut Noe (2010 : 351), pelatihan adalah upaya yang direncanakan untuk 

mempermudah pembelajaran para karyawan tentang pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut Simamora (2006 : 273), pelatihan 

(training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, 

konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Berdasarkan 

pendapat para ahli di atas, dapat di tarik satu kesimpulan kalau pelatihan bagi sumber 

daya manusia adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia agar bisa bekerja, tingkat professionalisme yang tinggi dalam bekerja agar 

bisa meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan 

baik.  

 

Faktor kritis yang berkaitan dengan keberhasilan jangka panjang organisasi adalah 

bagaimana kemampuan perusahaan mengukur seberapa baik karyawan bekerja dan 

menggunakan informasi. Penilaian kerja dapat membantu menumbuhkan motivasi 

dan peningkatan mutu karyawan, maka dukungan dari atasan dan semua pihak sangat 

diperlukan agar lebih efektif.  
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Menurut Bangun (2012 : 201), kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai karyawan 

berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job requirement). Menurut Noe 

(2010 : 452), penilaian kinerja adalah proses dimana organisasi mendapatkan 

informasi seberapa baik seorang karyawan melakukan pekerjaannya. Gomes 

(1995:195), Mengemukakan definisi kinerja karyawan sebagai ungkapan seperti 

output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil 

kerja yang dicapai seseorang karyawan sesuai dengan wewenang atau tanggung 

jawab masing-masing karyawan selama periode waktu tertentu. 

 

Secara umum, karyawan yang bekerja pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang 

Pelabuhan Tarahan Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Karyawan tetap (jumlah terlampir pada Tabel 1) 

2. Karyawan kerja waktu terbatas : 1 orang, yaitu dokter perusahaan 

3. Karyawan harian Koperasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang 

Pelabuhan Tarahan Lampung : berjumlah antara 150 sampai 200 orang 

 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan Tarahan Lampung dalam 

melaksanakan proses pengiriman batubaranya, memerlukan karyawan dengan 

keahlian yang dibagi dalam Sembilan bidang pekerjaan, yang dapat dilihat pada 

Tabel 1 berikut ini: 
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Tabel 1. Data Jumlah Karyawan Tetap PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang 

Pelabuhan Tarahan Lampung Tahun 2012  

No. Bidang Pekerjaan Jumlah 

1 General manajer 1 

2 SDM dan umum 10 

3 Humas, kemitraan, dan bina lingkungan 4 

4 K3 dan keamanan 20 

5 Logistik 9 

6 Keuangan 7 

7 Operasi 54 

8 Perawatan 74 

9 Kendali produk 22 

Jumlah 201 

Sumber : PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan Tarahan Lampung Tahun 

2013 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat jumlah karyawan pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk 

Cabang Pelabuhan Tarahan Lampung, jumlah karyawan terbanyak adalah pada 

bidang k3, keamanan, operasi, perawatan dan kendali produk. Hal ini disebabkan 

karena objektivitas utama perusahaan adalah menjaga kualitas produk yang akan 

dikirim kepada konsumen guna mencapai bahkan meningkatkan target pengiriman 

batu bara yang telah ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan. Namun perusahan 

juga tetap memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja dan keamanan dilingkungan 

perusahaan. 
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Berikut ini dapat kita lihat jadwal pelatihan kerja karyawan yang pernah 

diselenggarakan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan tarahan Lampung 

Tahun 2012. 

 

Table 2. Data Jadwal Pelatihan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan 

Tarahan Lampung Tahun 2012 

No. Jenis Pelatihan Peserta 
Waktu 

Pelaksanaan 

1 
Pelatihan Estimasi Biaya 

Produksi Bagi Karyawan 

Karyawan dari bagian operasi 

dan pengendalian produk 

08 Januari 2012 -  

15 Januari 2012 

2 Training ESQ 
100 karyawan perwakilan dari 

semua bagian 

01 Februari 2012 - 

08 Februari 2012 

3 
Self Motivation and 

Team Building 
Pimpinan dan Staf SDM 

01 April 2012 -  

08 April 2012  

4 
Strategic Human 

Resources planning 
Pimpinan dan Staf SDM 

28 April 2012 –  

04 Mei 2012 

Sumber : PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan Tarahan Lampung Tahun 

2013 

 

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk 

Cabang Pelabuhan Tarahan Lampung antusias untuk mengikuti pelatihan yang 

diselenggarakan. 

 

Berikut ini dapat kita lihat tingkat absensi karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk 

Cabang Pelabuhan Tarahan Lampung pada Tabel 3  
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Tabel 3. Data Absensi Karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan 

Tarahan Lampung Tahun 2012 

Bulan  
Jumlah 

Karyawan 
Hari Kerja 

Jumlah 

Absensi 

Tingkat 

Absensi (%) 

Januari  187 21 11 0,28 

Februari  195 19 16 0,43 

Maret  195 21 18 0,44 

April  195 21 10 0,24 

Mei  195 21 21 0,51 

Juni  195 22 32 0,75 

Juli  195 21 64 1,56 

Agustus 195 17 52 1,57 

September  195 21 21 0,51 

Oktober  201 22 23 0,52 

November  201 19 45 1,18 

Desember  201 21 50 1,18 

Rata-rata 195,83 20,5 28 0,76 

Sumber : PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan Tarahan Lampung Tahun 

2013 

 

                      
              

                            
              

 

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat absensi terbesar terjadi pada 

bulan Juli, Agustus, November, dan Desember, karena pada bulan-bulan tersebut 

bertepatan dengan hari besar keagamaan dan libur akhir tahun, sehingga banyak 

karyawan mengambil cuti dan ketika akhir cuti banyak karyawan yang membolos 

satu sampai dua hari dengan alasan berlibur keluar kota dan perjalanan pulangnya 

terhambat karena macet. 
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Data produktivitas karyawan berdasarkan penerimaan dan pengiriman batu bara PT 

Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan Tarahan Lampung dapat dilihat pada 

Tabel 4. Secara umum produktivitas dapat dinyatakan sebagai rasio antara  output 

terhadap input, atau rasio hasil yang diperoleh terhadap sumber daya yang digunakan: 

Tabel 4. Data Kinerja Karyawan Berdasarkan Produktivitas Penerimaan dan 

Pengiriman batu bara PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan 

Tarahan Lampung Tahun 2012 

Bulan Penerimaan (ton) Pengiriman (ton) Produktivitas 

Januari 619.500 478.037 0,77 

Februari 700.500 541.402 0,77 

Maret 703.500 556.833 0,79 

April 657.500 529.943 0,81 

Mei 675.500 554.990 0,82 

Juni 691.500 574.425 0,83 

Juli 680.500 608.396 0,89 

Agustus 668.500 610.095 0,91 

September 737.500 766.478 1,05 

Oktober 722.500 767.666 1,07 

November 799.500 837.050 1,08 

Desember 593500 567.376 0,96 

Rata-Rata 0,90 

Sumber : PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan Tarahan Lampung Tahun 

2013 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat jelas mulai terjadi peningkatan produktivitas 

sejak bulan maret sampai dengan bulan november, dimana pada bulan januari telah 

dilaksanakan pelatihan, namun pada bulan desember terjadi penurunan produktivitas, 

hal ini terjadi karena bertepatan dengan akhir tahun dan banyak karyawan yang 

mengambil cuti. 

  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini akan 

mengambil judul:  

“PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN                 

PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK CABANG PELABUHAN TARAHAN 

LAMPUNG ”. 

 

1.2 Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dilihat pada Tabel 2 tentang jadwal 

pelatihan karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan Tarahan 

Lampung dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diberikan sudah mencukupi, 

kemudian tentang kinerja karyawan yang dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 yaitu 

tingkat absensi dan tingkat produktivitas karyawan yang menurut data yang tersaji 

sudah baik dan terjadi peningkatan. Secara garis besar terjadi peningkatan kinerja 

karyawan PT Bukit Asam (Persero) Tbk Cabang Pelabuhan Tarahan Lampung yang 

dipengaruhi oleh banyak faktor, kemudian permasalahannya adalah :  

Apakah pelatihan karyawan mempunyai pengaruh terhadap   kinerja karyawan? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu :  

Untuk menganalisis pengaruh pelatihan karyawan terhadap kinerja karyawan.   

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu :  

 

1. Bagi perusahaan 

Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat dijadikan masukan bagi 

perusahaan dalam proses pelatihan karyawannya. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan karena dapat melihat langsung 

penerapan teori yang diterima selama kuliah. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan karyawan terhadap kinerja 

karyawan.  


