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ABSTRAK 

ANALISIS PENGEMBANGAN KARYAWAN DALAM PENINGKATAN 

KINERJA PERUSAHAAN 

(Studi Pada Kantor Cabang Utama BCA Bandar Lampung) 

 

Oleh 

DATI SACIA ILYA 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses dan hasil pelatihan 

pengembangan karyawan Bank Central Asia (BCA) dalam peningkatan kinerja 

perusahaannya. Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan 

pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan 

mampu melaksanakan tanggung jawabnya semakin baik, sesuai dengan standar. 

Pengembangan memiliki ruang lingkup lebih luas, dapat berupa upaya 

meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk 

kepentingan di masa depan. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Adapun informan pada penelitian ini Kepala divisi 

HRD atau APK dan Karyawan tetap kantor cabang utama Bank Central Asia 

Bandar Lampung. Hasil dari pelatihan pengembangan karyawan adalah karyawan 

mampu menghadapi segala perubahan baik lingkungan internal dan eksternal 

setelah dibekali pelatihan yang mumpuni dan berdampak positif bagi kinerja 

perusahaan. Karyawan dievaluasi kembali setelah pelatihan dan  diberikan 

penilaian prestasi sesuai individu. Dengan banyaknya pengetahuan baru, pelayanan 

terhadap nasabah, pengetahuan produk dan strategi-strategi terasa lebih sistematis.  

Perusahaan telah menyiapkan bibit unggul dari karyawan tetap untuk meningkatkan 

kemampuan karyawan itu sendiri, dan dana yang disediakan oleh bank BCA Bandar 

Lampung untuk pengembangan karyawan ternyata sangat efektif. 

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Pengembangan Karyawan, Pelatihan, 

dan Kinerja Perusahaan. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

ANALYSIS Of The DEVELOPMENT Of EMPLOYEES In The 

IMPROVEMENT Of COMPANY PERFORMANCE  

(Study On The Main Branches BCA Bandar Lampung) 

 

By 

DATI SACIA ILYA 

The purpose of this research is to know the process and the results of training 

employee development Bank Central Asia (BCA) in the improved performance of 

the company. Training for employees is a process taught specific skills as well as 

knowledge and attitudes so that employees are increasingly skilled and able to 

carry out its responsibility the better, according to the standard. The development 

has a broader scope, it can be an effort improve the knowledge that may be used 

immediately or often for the sake of the future. This research is a descriptive 

research with qualitative approach. As for the informant on this research division 

head Human Resources Division or APK and employees remains the main branch 

office of Bank Central Asia Bandar Lampung. The results of the training 

development of employees are employees able to deal with all the changes in both 

the internal and external environment after their training qualified and positive 

impact for the company's performance. The company has prepared the seeds of 

permanent employees to enhance science and technology employees themselves, 

and funds provided by bank BCA Bandar Lampung for employee development 

turned out to be very effective. 

Key words: Human Resources, Employee Development, Training and Company’s 

Performance, 



 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGEMBANGAN KARYAWAN DALAM PENINGKATAN 

KINERJA PERUSAHAAN 

(Studi pada BCA Kantor Cabang Utama Bandar Lampung) 

 

 

 

 

Oleh: 

DATI SACIA ILYA 

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

SARJANA ADMINISTRASI BISNIS 

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 



 



 



 



 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 17 

Oktober 1995, sebagai anak bungsu dari empat bersaudara, dari 

pasangan alm. Drs. Anthonius Syamsul dan Lilis Atiama 

Fauzy., S.Sos.  

Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) 

Bustanul Athfal Aisyiah yang diselesaikan pada tahun 2001. Sekolah Dasar (SD) 

diselesaikan pada tahun 2007 di SD Negeri 2 Palapa Bandar Lampung, Kemudian 

melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 

Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan lulus 

pada tahun 2013. 

Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu 

Administrasi Bisnis FISIP Universistas Lampung melalui jalur Paralel (Mandiri). 

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Organisasi Himpunan Mahasiswa 

Jurusan (HMJ) Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Bandar Lampung 

selama periode 2014-2015. 



 

Persembahan 

 

 

 

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan nikmat dan hidayah Nya kupersembahkan karya 

ini untuk: 

 

  

 

 

 

Almarhum Papa Anthonius Syamsul, 

 

Mama Lilis Atiama Fauzy, 

 

Kakak-Kakaku Tersayang, 

 

Almamaterku Tercinta 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Ketika hidup terasa berat, teruslah berusaha dan mencari keberkahan 

diantara doa Ayah dan Ibu” 

Dati Sacia Ilya 

 

 

“No one can make you inferior without your consent” ---- Eleanor 

Roosevelt 

 

 

“As we express our gratittude, we must never forget that the highest form of 

apreciation is not to utter word, but to live by them” ---- John F. Kennedy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANWACANA 

 

Segala puji bagi Allah, pemilik semesta yang Maha Esa. Syukur Alhamdulillah berkat rahmat 

dan karuniaNya serta pertolongan dariNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sebuah karya kecil ini merupakan bagian dari perjalan hidup saya, sebuah karya yang saya 

dedikasikan dan persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi dan berada disekitar 

saya. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, perkenankanlah saya untuk mengucapan 

terimakasih yang tulus kepada mereka. 

1. Kedua orang tuaku, Alm. Drs. Anthonius Syamsul dan Lilis Atima F. S.Sos. 

Papa dan Mama tersayang, terimakasih atas segala kasih sayang tulus, jasa, waktu, 

dan doa yang Mama dan Papa diberikan. Terimakasih atas doa-doa yang kalian 

panjatkan setiap hari untuk Dati.  

 

2. Kakak-Kakaku tersayang, Yoga Noldy Perdana, S.S., Panji Mitiqo Perdana, S.E 

dan Pratiwi Sundora Putri. 

Abang, Akang, dan Teteh, terimakasih telah memandu adik bungsu ini menjadi lebih 

kuat dan selalu semangat, terimakasih banyak atas kasih sayang dan masa kecil yang 

indah kalian berikan. 

 

3. Albet Destanto, S. Sn. Yang selalu memberikan dukungan dan semangat. 

 

4. Bapak Rifai S.Sos., M.S.i selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas 

Lampung. 

 

5. Bapak Dr. Nur Effendi., S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih 

banyak atas bimbingan, kesabaran, nasihat, motivasi, dan saran yang diberikan dalam 

proses mengerjakan skripsi ini. 

 

6. Bapak Drs. Dadang Karya Bakti., MM. Selaku wakil dekan kemahasiswaan dan 

Dosen Penguji. Terima kasih banyak atas nasihat dan sarannya selama proses 

mengerjakan skripsi ini. 

 

7. Bapak Suprihatin Ali., S.Sos., Msc Selaku Dosen pembimbing akademik yang 

sangat baik dan selalu memberikan nasihat serta motivasi, terimakasih pak Ali. 

 

8. Informan-informan Bapak Rustam, Ibu Lidia syamsul, Ibu Devi, dan Bapak Herman 

Terimakasih banyak karna telah meluangkan waktunya untuk diwawancara dan ilmu 

yang didapatkan dan bantuan nya selama proses pengerjaan skripsi ini. 

 



9. Ibu Merta tersayang yang selalu sabar, baik hati dan menuntun mahasiswa ABI atas 

keperluan kami. 

 

10. Ibu dan Bapak dosen Ilmu Administrasi Bisnis terimakasih atas jasa dan ilmu yang 

bermanfaat. 

 

11.  Prengkel: Sarah Putri Andriani, Dita Sari Aryani, Masyita Nafila, Dharma Eka 

Putra, dan Ayu Tiara Meriza. Sahabat tersayang selama 8 tahun belakangan ini, 

telah menemani dalam suka dan duka. Kita saling menyaksikan perjalanan hidup 

masing-masing dan kalian selalu yang terbaik. 

 

12. Pongopang: Yara, Aldhisa, Aprisa, Felicia, Gde, Ardi, Adit, Fazri, Kubil, 

Andrew teman angkatan terbaik yang selalu ada saling support satu sama lain. 

Memberikan bantuan, semangat dan saran dalam pembuatan skripsi ini. Never 

expected gonna find another bestfriends in college. I love you to the moon and back. 

Terimakasih banyak! 

 

13. Marissa Herani Praja & Yara Nur Intan, atas semangat dan dukungan nya dan 

selalu menjadi sahabat yang baik. 

 

14. Keluarga KKN Desa Dadapan: Kak Adriana, Margareta, Venti, Eko,Yonathan, 

Suryadi dan Mbah Naysilah sebagai tuan rumah selagi kami tinggal, terimakasih atas 

kebersamaan 60 hari bersama kalian. Sangat beruntung bertemu keluarga baik hati 

dan KKN seperti liburan mengesankan. 

 

15. Teman-teman SMAN 3: Fadiah, Vivi, Putri, Khanza, Ridho, Oho, Tegong, Alip, 

Kusuma, Riang, Tata, Saka, IcaNR, yang menemani masa SMA menjadi lebih baik 

dan menyenangkan. Terimakasih, kalian! 

 

16. Teman-teman ABI 2012: Kak Fidel, Kak Bakso, Kak Opi, kak Romi, kak Dharu, 

kak Rhomario, terimakasih atas bantuan dan semangatnya. 

 

17. Teman-teman ABI2013: Jami, Dasa, Arta, Anggun, Acha, Nisa, Ubay, Fajar, Uti, 

Umara, Ading, Gilang, Teteh, Rani, Ayu Amanda, Yeyen, Gita, Ajeng, Oka, Nia, 

Budi, Lele, Shinta, Tria, Gustomi, Faishal dan  Terimakasih teman angkatan 2013  

lainnya atas kekompakannya dan 3.9 tahun yang sangat luar biasa. 

 

18. Teman-teman ABI 2014: Uta, Tiwi, Ully, Niken, Enda, Tiara, Senja, kalian yang 

baik hati dan selalu kompak. Terimakasih  atas bantuan dan waktunya, semoga kalian 

lekas menyusul ya! 

 

19. Teman-teman ABI 2015: Anti, Shela, Amira, Widya, Enzelia, Ambar, Ido, Bimo, 

Fahremi, Ibnu, Seval, Edo, Gandhi, kalian sangat baik hati terimakasih kerjasama dan 

bantuannya! Semoga kalian cepat lulus ya. 

 



20. Teman-teman GO (AHY) 2012 Dini, Paton, Sonia, Jonathan, Ila, Apip, Aldi, Teta, 

Vita, Irva, Balqis, Yusfika, Firdha, Tari, Putri, awal mencari kehidupan perkuliahan 

bersama kalian, terimakasih! 

 

21. Kucing-kucingku: Necra, Duma, Jalapeno, Nilnil, Anya, Jon, Pretzel, Bombom, 

Serjorah, Macintosh, Visenya, dan Jemima Sebagai pelipur lara. 

 

 

 

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, untuk itu saran dan 

kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat 

bermafaat bagi masyarakat pada umumnya, maupun pihak-pihak terkait yang pada 

khususnya. 

 

 

 

Bandar Lampung, 12 Juni 2017 

 

 

 

 

Dati Sacia Ilya 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DAFTAR ISI 

 

DAFTAR ISI .................................................................................... i 

DAFTAR TABEL ............................................................................ ii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................  iii 

 

BAB I PENDAHULUAN  .........................................................  1 

1.1. Latar Belakang  ........................................................  1 

1.2. Perumusan Masalah .................................................  7 

1.3. Tujuan Penelitian .....................................................  7 

1.4. Manfaat Penelitian ...................................................  7 

1.4.1. Manfaat Praktis ............................................  8 

1.4.2. Manfaat Teoritis ...........................................  8 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  ...............................................  9 

2.1. Teori Resource Based Review .................................  9 

2.2. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia .......  9 

2.3. Definisi Pengembangan Karyawan ..........................  16 

2.4. Kinerja Perusahaan...................................................  32 

2.5. Pengertian Pengukuran Kinerja................................  34 

2.6. Penelitian Terdahulu ................................................  36 

2.7. Kerangka Pemikiran .................................................  37 

BAB III METODE PENELITIAN  ............................................  39 

3.1. Jenis Penelitian .........................................................  39 

3.2. Lokasi Penelitian ......................................................  40 

3.3. Fokus Penelitian .......................................................  40 

3.4. Subjek Penelitian ......................................................  41 

3.5. Teknik Pengumpulan Data .......................................  43 

3.6. Proses Penelitian ......................................................  44 

3.7. Teknik Analisis Data  ...............................................  46 

3.8. Teknik Keabsahan Data ...........................................  48 



BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  ....................................  51 

4.1. Gambaran Umum Bank Centra Asia (BCA) ............  51 

4.2. Karakteristik Informan .............................................  56 

4.3. Hasil dan Pembahasan..............................................  60 

4.3.1. Peserta Pengembangan Karyawan ...............  61 

4.3.2. Instruktur Pengembangan Karyawan ...........  65 

4.3.3. Materi Pengembangan Karyawan ................  68 

4.3.4. Fasilitas Pengembangan Karyawan ..............  70 

4.3.5. Dana Pengembangan ....................................  72 

4.3.6. Kualitas Kerja Sumber Daya Manusia .........  74 

4.3.7.  Dampak Program Pengembangan Karyawan ......   76 

4.4. Pengembangan Karyawan Untuk Peningkatan  

Kinerja Perusahaan...................................................  80 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  ....................................  94 

5.1. Kesimpulan  .............................................................  94 

5.2. Saran  ........................................................................  95 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  



 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1  Karyawan BCA Berdasarkan Level Organisasi tahun 2015 .........  5 

Tabel 1.2    Karyawan BCA Bandar Lampung Berdasarkan tahun 2017 …… 6 

Tabel 1.3.   Jumlah Peserta Pengembangan Karyawan Berdasarkan tahun .....  6 

  



 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....................................................................  38 



1 
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu aset terpenting bagi perusahaan. 

Peran sumberdaya manusia bagi perusahaan tidak hanya dilihat dari hasil 

produktivitas kerja tetapi juga dapat dilihat dari kualitas kerja yang 

dihasilkan, bahkan lebih jauh keunggulan suatu perusahaan juga ditentukan 

oleh keunggulan daya saing manusianya bukan ditentukan lagi oleh 

sumberdaya alamnya. semakin kuat pengetahuan(knowledge) dari 

sumberdaya manusia suatu perusahaan akan semakin kuat daya saing 

perusahaan tersebut.Setiap manusia memilikikemampuan, keahlian, dan 

kreativitas yang tidak sama. Kemampuan, keahlian dan kreativitas tidak 

bekerja optimal jika tidakdiasah dengan adanya pengembangan. 

 

Pengembangan tenaga kerja menjadi salah satu kegiatan yang penting dalam 

perusahaan dimana karyawan dan perusahaan bekerja sama secara balance 

untuk eksistensi perusahaaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan 

keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja yang  diwujudkan dalam 

berbagai bentuk nyata, misalnya: pemberian pelatihan, mengadakan 
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seminar-seminar, pemberian kursus pelatihandan lain-lain. Perusahaan harus 

memilih cara pengembangan yang sesuai dengan tujuan perusahaan agar 

hasilnya mencapai sasaran. Potensi setiap karyawan harus diketahui oleh 

perusahaan sebelum melakukan program pengembangan, karena 

mengetahui potensi ini, dapat diarahkan jenjang karir yang sesuai dengan 

kemampuannya sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang optimal. 

 

Berdasarkan pendapat menurutHadari(2014:28)tanpa memiliki sumber daya 

manusia yang kompetitif, sebuah perusahaanakan mengalami kemunduran 

dan akhirnya dapat tersisih karena ketidak kemampuannya dalam 

menghadapi pesaing, kondisi seperti itu mengharuskan perusahaan untuk 

melakukan pembinaan karier bagi para pekerja. Salah satu fungsi 

manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan, pengembangan 

karyawan sangat bermanfaat untuk karyawan dan masa depan perusahaan 

guna menghindari adanya penurunan kinerja perusahaan dari kemajuan era 

globalisasi. Zaman serba modern ini, perusahaan sudah banyak 

menggunakan fasilitas canggih maka tenaga kerja yang perusahaan miliki 

disesuaikan dengan bekal pelatihan agar bisa bekerja dengan baik. Sumber 

daya manusia dalam suatu perusahaan memerlukan peningkatan atau 

pengembangan agar dicapai suatu hasil kerja yang optimal, makaperlunya 

suatu institusi apapun memiliki unit atau devisi atau departemen yang 

menangani pengembangan sumber daya manusia atau Human Resources 

Development (HRD). 

 



3 
 

Human Resources Developmnent (HRD) berperan penting dalam setiap 

proses pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan menjadi hal 

yang wajib perusahaan lakukan demi meningkatkan kinerja perusahaan dan 

seiring berkembangnya tingkat persaingan industri perbankan Indonesia 

yang kini memiliki banyak bank yang sudah menerapkan dual sistem 

perbankan yaitu dimana bank konvensional dan bank syariah beroprasi 

secara bersamaaan. Persaingan yang terjadi antar bank konvensional pun 

beragam. Banyaknya bank yang ada di Indonesia membuat pihak 

manajemen perusahaan harus mempertahankan kinerja perusahaannya agar 

eksistensinya bertahan. 

 

Kinerja perusahaan adalah hasil dari kegiatan manajemen. Salah satunya 

manajemen sumber daya manusia yang berperan penting dalam peningkatan 

kinerja perusahaan. Parameter yang sering digunakan untuk menilai kinerja 

suatu perusahaan dengan menggunakan pendekatan dimana informasi 

keuangan diambil dari laporan keuangan atau laporan lainnya.Kinerja juga 

suatu prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaannya, sesuai dengan standar kriteria yang ditetapkan dalam 

pekerjaan itu. Prestasi yang dicapai ini akan menghasilkan suatu kepuasan 

kerja yang nantinya akan berpengaruh pada karir. Suatu kinerja individu 

dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan 

yang dilatih dari pengembangan. Dalam hal ini dibutuhkan suatu evaluasi, 

yang kemudian dikenal dengan penilaian kinerja. 
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Pengembangan dan pelatihan karyawan dipandang sebagai investasi yang 

imbalanya diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan 

hasil kerja, maka perusahaan dapat mendukung strategi pembangunan 

jangka panjang melalui pengembangan keterampilan kompetensi karyawan 

disetiap jenjang dan jaringan perusahaan. Bentuk dari target pencapaian ini 

yang akan menentukan perkembangan dari suatu perusahaan tersebut.Jenis 

industri perbankan masa kini bersaing ketat dengan perusahaan sejenis, hal 

ini juga dialami oleh bank-bank swasta di Indonesia, karena keberadaan 

bank ini semakin menjamur, persaingan antar bank-bank swasta yang 

semakin ketat juga membuat pihak bank saling berebut nasabah ataupun 

calon nasabah. Untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dan 

meningkatkan kinerja perusahaan, maka menjaring banyak nasabah 

dibutuhkan professionalitas dari seorang karyawan dan tim yang cerdas dan 

ingin mengembangkan diri. 

 

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) merupakan salah satu bank terkemuka di 

Indonesia yang fokus pada bisnis perbankan transaksi serta menyediakan 

fasilitas kredit bagi segmen korporasi, komersial & UKM dan konsumer. 

BCA yang berdiri sejak tahun 1957, membuka cabang di Bandar lampung 

yang kini dengan jumlah tujuh kantor cabang pembantu. Bank Central Asia 

(BCA) menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan yang dirancang 

untuk membekali karyawan dengan keahlian yang dibutuhkan agar dapat 

berprestasi. Sejak tahun 2009, Bank BCA telah menyediakan pelatihan 

melalui media e-learningyang dapat menjangkau peserta secara massal. 

Kapasitas jaringan senantiasa ditingkatkan untuk mendukung layanan e-
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learning agar materi dapat diakses dari kantor cabang, wilayah serta kantor 

pusat dengan cepat. Berikut adalah jumlah keseluruhan karyawan Bank 

BCA tahun 2015 berdasarkan level organisasi. 

 

Tabel 1.1 Karyawan BCA Berdasarkan Level Organisasi tahun 2015 

No Level Organisasi Jumlah 

1 Non Staf 1.522 

2 Staf 18.548 

3 Manajer 3.840 

4 Eksekutif (termasuk Dewan Komisaris 

dan Direksi 

72 

Total 23.982 
Sumber: Annual Report Bank Central Asia, 2015 

 

Bank Central Asia (BCA) sebagai salah satu dari bank terbesar di Indonesia 

memiliki program pelatihan khusus untuk karyawan dengan menggunakan 

banyak metode. Bank BCA setiap tahun mendapatkan banyak penghargaan, 

salah satunya pada tahun 2013, 2014, dan 2015 Bank BCA mendapatkan 

penghargaan bergengsi berturut-turut dibidang SDM yaitu Human Resource 

Excellence diselenggarakan oleh majalah SWA. Terkait dengan banyaknya 

penghargaan yang Bank BCA raih, Penulis ingin meneliti bagaimana Bank 

Central Asia (BCA)Bandar Lampung mengembangkan potensi karyawan 

nya melalui program pelatihan agar memberikan kualitas terbaik untuk 

kinerja perusahaan. 
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Tabel 1.2 Karyawan BCA Bandar Lampung Berdasarkan tahun 2017 

No Karyawan Jumlah 

1 Karyawan BCA Bandar Lampung 265 

2 Karyawan BCA KCU Bandar Lampung 135 

3 Karyawan tetap BCA KCU Bandar Lampung 80 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017 

 

Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti saat melakukan observasi, 

jumlah karyawan Bank BCA di Bandar Lampung sebanyak 265 karyawan 

dan sebanyak 135 karyawan merupakan yang bekerja di kantor BCA 

Cabang Utama  Bandar Lampung termasuk 80 orang karyawan tetap. 

Subjek wawancara pada penelitian ini adalah karyawan tetap Kantor Cabang 

Utama Bank Central Asia, Bandar Lampung. Pemilihan subjek ini karena 

peneliti ingin mengetahui pengembangan dan peningkatan karir dan kinerja 

karyawan dalam peningkatan kinerja perusahaan. Setiap tahunnya peserta  

pelatihan karyawan bertambah jumlahnya, hal ini tentu dirasa penting oleh 

perusahaan demi meningkatkan mutu SDM yang mereka miliki. Berikut 

jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan program pengembangan 

karyawan di BCA Kantor Cabang Utama Bandar Lampung: 

Tabel 1.3. Jumlah Peserta Pengembangan Karyawan Berdasarkan 

tahun 

No Tahun Jumlah 

1 2015 29 

2 2016 34 

3 2017 40 
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017 
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Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Eric Degrafft Otto (2012) 

mengenaipelatihan dan pengembangan karyawan dapat mencapai 

kesuksesan pada sekolah kejuruan di Ghana. Aidah Nassazi (2012)mengenai 

pelatihan akan berdampak signifikan terhadap prestasi pada karyawan 

disebuah perusahaan kecil di Uganda. Deddy Gunawan (2011)mengenai 

pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 

karyawan. Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat 

pada variabel terikatnya. Penelitian sebelumnya varibel terikatnya adalah 

kinerja karyawan sedangkan penelitian ini variabel terikatnya adalah kinerja 

perusahaan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dianalisis 

dan dibahas penulis adalah prosesdan hasil pengembangan karyawan dalam 

peningkatan kinerja perusahaan Bank Central Asia (BCA) Kantor Cabang 

Utama, Teluk Betung, Bandar Lampung. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahuiproses dan hasil pelatihan 

pengembangan karyawan Bank Central Asia (BCA) dalam peningkatan 

kinerja perusahaannya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
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1.4.1 Manfaat Praktis  

Sebagai bahan masukan, sumber informasi, dan evaluasi Bank Central Asia 

Kantor Cabang Utama dalam menghadapi kompetisi dunia perbankan. 

 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, dan refrensi penelitian khususnya dalam 

bidang Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

penelitian selanjutnya. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Resource Based Review 

Teori yang berhubungan dengan sumber daya manusia Teori yang berhubungan 

adalah Resources Based  View (RBV). RBV menyatakan bahwa perusahaan yang 

mampu mengelola sumberdayanya dan pengetahuannya dengan baik maka 

perusahaan tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif yang berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan (Kuryanto, 2008:52). Teori ini mengganggap 

organisasi dapat dianggap sebagai sumber daya fisik, sumber daya manusia dan 

sumber daya organisai (Madhani,2010:31). Sumber daya dapat dianggap sebagai 

masukkan yang memungkinkan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan mereka. 

Melalu pengembangan karyawan, sumber daya dapat dikelola dengan baik maka 

dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. 

 

2.2.Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Istilah sumber daya ditujukan kepada sumber daya alam yang memberi manfaat 

dalam kehidupan manusia seperti sumber daya laut, sumber daya hutan dan 

sumber daya mineral. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

meningkatnya wawasan kemanusiaan, para ahli mulai menyadari bahwa dalam 
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diri manusia juga terkandung nilai-nilai yang melebihi nilai yang dimiliki sumber 

daya lainya. Potensi yang ada dalam diri manusia merupakan kekuatan tersendiri 

yang tidak mungkin diperoleh sumber daya lain(Ardana 2012:5). 

Potensi yang ada dalam diri manusia memerlukan manajemen untuk pengolahan 

dan pengembangan secara efektif. Manajemen yang digunakan dalam hal ini 

adalah Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang merupakan sistem yang 

terdiri banyak aktivitas independen (saling terkait satu sama lain). Misalnya 

keputusan buruk menyangkut kebutuhan karyawan bisa menyebabkan persoalan 

ketenaga kerjaan, penempatan, kepatuhan sosial, hubungan serikat buruh 

manajemen dan kompensasi. Bila aktivitas sumberdayamanusia dilibatkan secara 

keseluruhan, maka aktivitas tersebut membantu sistem manajemen sumber daya 

manusia perusahaan. Manajemen sumber daya adalah suatu proses yang terdiri 

atas perencanaan, perorganisasian pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan 

yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna 

mencapai tujuan yang ditetapkan (Panggabean,2007:24). 

Keterkaitan diantara berbagai macam hal dalam bidang sumber daya manusia 

menjadikan para indikatornya harus selalu berhati-hati dalam mengambil langkah. 

Hal ini didukung oleh Moekijat(2010:4) yang menyatakan bahwa manajemen 

sumber daya dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan organisasi 

melalui mendapatkan, mempertahankan, memberhentikan, mengembangkan, 

menggunakan atau memanfaatkan sumber daya manusia dalam suatu organisasi 

dengan sebaik-baiknya.Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber 
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daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, 

dorongan, daya, dan karya (rasa dan karsa). Semua potensi sumber daya manusia 

tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Majunya 

teknologi, perkembangan, informasi, tersedianya modal, memadainya bahan, jika 

tanpa sumber daya manusia, sulit bagi organisasi untuk mencapai suatu tujuan 

(Muflikhati, 2015:17). Maka, tanpa sumber daya suatu organisasi maupun 

perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya 

manusia yang memadai. 

 

Sumber daya manusia sangat menentukan hidup dan matinya perusahaan (Hadari, 

2014:40). Apabila sumber daya manusia bermoral baik, disiplin, loyalitas dan 

produktif maka perusahaan dapat hidup berkembang baik serta jauh dari sifat 

kolusi dan nepotisme. Manusia yang mempunyai akal, cipta, rasa dan karsa 

sedemikian hebatnya sangat berpengaruh kepada organisasi dan perusahaan. 

Sumber daya manusia yang dilihat dari potensinya berbeda dengan sumber daya 

material. Manusia sebagai sumber daya bersifat potensial atau abstrak, tidak dapat 

diukur dari jumlahnya. Potensi itu semua merupakan hasil interaksi substansi fisik 

dan psikis, berupa kemampuan mencipta, mengkhayal, kemampuan berfikir yang 

menghasilkan gagasan, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, 

memprediksi, wawasan ke masa depan, keterampilan dan keahlian dan lain-lain 

(Nawawi, 2014:40). Maka dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara 

manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal 

bagi perusahaan serta terciptanya pemanfaatan individu-individu secara produktif 

sebagai usaha pencapaian suatu perusahaan. 
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2.1.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan asset yang penting bagi sebuah perusahaan. 

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Cherrington 

(1995)dalam Yakub (2012) yaitu : 

a. Staffatauemployment 

Fungsi ini terdiri dari tiga aktivitas penting, yaitu perencanaan, 

penarikan, dan seleksi sumber daya manusia. Sebenarnya para manajer 

bertanggung jawab untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya 

manusia. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, para manajer 

menjadi lebih tergantung kepada departemen sumber daya manusia untuk 

mengumpulkan informasi mengenai komposisi dan keterampilan tenaga 

kerja. Penarikan tenaga kerja dilakukan sepenuhnya oleh departemen 

sumber daya manusia, namun departemen lain tetap terlibat dengan 

menyediakan deskripsi dari spesifikasi pekerjaan untuk membantu proses 

penarikan. 

Proses seleksi departemen sumber daya manusia melakukan penyaringan 

melalui wawancara, tes dan menyelidiki latar belakang pelamar. 

Tanggung jawab departemen sumber daya manusia untuk mengadakan 

tenaga kerja ini semakin meningkat dengan adanya hukum tentang 

kesempatan kerja yang sama dan berbagai syarat yang diperlukan 

perusahaan. 
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b. Performance Evaluation 

Para manajer menanggung tanggung jawab utama untuk mengevaluasi 

bawahannya dan departemen sumber daya manusia bertanggung jawab 

untuk mengembangkan bentuk penilaian kinerja tersebut dilakukan oleh 

seluruh bagian perusahaan. Departemen sumber daya manusia juga perlu 

melakukan pelatihan terhadap manajer tentang upaya membuat standar 

kinerja yang baik dan membuat penilaian kinerja yang akurat. 

c. Compensation 

Compensation atau reward dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara 

departemen sumber daya manusia dengan para manajer.  Manajer 

bertanggung jawab dalam hal kenaikan gaji, sedangkan departemen 

sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengembangkan struktur 

gaji yang baik. Sistem kompensasi yang memerlukan keseimbangan 

antara pembayaran dan manfaat yang diberikan kepada tenaga kerja. 

Pembayaran meliputi gaji, bonus, insenstif dan pembagian keuntungan 

yang diterima oleh karyawan. Manfaat meliputi asuransi kesehatan, 

asuransi jiwa, cuti dan sebagainya. Departemen sumber daya manusia 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan 

bersifat kompetitif diantara perusahaan yang sejenis, adil, sesuai dengan 

hukum yang berlaku (misalnyaUMR) dan memberikan motivasi. 

d. Training and Development 

Departemen sumber daya manusia bertanggungjawab untuk membantu 

para manajer menjadi pelatih yang baik bagi bawahannya. Menciptakan 

program pelatihan dan pengembangan yang efektif, baik bagi karyawan 
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baru (orientasi) maupun yang sudah ada (pengembangan keterampilan), 

terlibat dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut dan 

memperkirakan kebutuhan perusahaan akan program pelatihan dan 

pengembangan serta mengevaluasi efektifitas program pelatihan dan 

pengembangan. Tanggung jawab departemen sumber daya manusia 

dalam hal ini juga menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja. 

Tanggung jawab ini membantu restrukturisasi perusahaan dan 

memberikan solusi terhadap konflik yang terjadi dalam perusahaan. 

e. Employe Relations 

Perusahaan yang memiliki serikat pekerja, departemen sumber daya 

manusia berperan aktif dalam melakukan negoisasi dan mengurus 

masalah persetujuan dengan pihak serikat pekerja. Membantu perusahaan 

menghadapi serikat pekerja merupakan tanggung jawab departemen 

sumber daya manusia. Setelah persetujuan disepakati, departemen 

sumber daya manusia membantu para manajer tentang bagimana 

mengurus persetujuan tersebut dan menghindari praktek-praktek yang 

tidak sehat (misalnya mogok kerja dan demonstrasi). Perusahaan yang 

tidak memiliki serikat kerja, maka departemen sumber daya manusia 

dibutuhkan untuk terlibat dalam hubungan karyawan. Secara umum, para 

karyawan tidak bergabung serikat kerja jika gaji mereka cukup memadai 

dan mereka percata bahwa pihak perusahaan bertanggung jawab terhadap 

kebutuhan mereka. Departemen sumber daya manusia dalam hal ini perlu 

memastikan apakah para karyawan diperlakukan secara baik dan apakah 

cara yang baik untuk mengatasi keluhan. Perusahaan baik yang memilik 
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serikat kerja maupun tidak, memerlukan suatu cara yang tegas untuk 

meningkatkan kedisiplinan serta mengatasi keluhan dalam upaya 

menangani permasalahan dan melindungi tenaga kerja. 

f. Safety and Health  

Perusahaan wajib untuk memiliki dan melaksanakan keselamatan kerja 

untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dan menciptakan 

kondisi yang sehat.  Tenaga kerja perlu diingatkan secara terus-menerus 

tentang pentingnya keselamatan kerja. Suatu program keselamatan kerja 

yang efektif dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan 

kesehatan tenaga kerja secara umum. Departemen sumber daya manusia 

mempunyai tanggung jawab utama untuk mengadakan pelatihan tentang 

keselamatan kerja, mengidentifikasi dan memperbaiki kondisi yang 

membahayakan tenaga kerja serta melaporkan kecelakaan kerja. 

g. Personal Research 

Meningkatkan efektifitas perusahaan, sumber daya manusia perlu 

melakukan analisis terhadap masalah individu dan perusahaan serta 

membuat perubahan yang sesuai. Masalah yang sering diperhatikan 

departemen sumber daya manusia adalah penyebab terjadinnya 

ketidakhadiran dan keterlambatan karyawan, bagaimana prosedur 

penarikan dan seleksi yang baik dan penyebab ketidakpuasan tenaga 

kerja. Departemen sumber daya manusia bertanggungjawab untuk 

mengumpulkan dan menganalisis informasi yang menyinggung masalah 

ini. Hasilnya digunakan untuk menilai apakah kebijakan yang sudah ada 

perlu diadakan perubahan atau tidak. 
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2.3 Definisi Pengembangan Karyawan  

Pengembangan (Development) adalah fungsi operasional kedua dari manajemen 

Personalia, pengembangan Karyawan perlu dilakukan secara terencana dan 

berkesinambungan agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus 

lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan karyawan. (Hasibuan 

2009:68)Menurut Nadler (Hardjana, 2001:11) pengembangan adalah kegiatan-

kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar 

kemungkinan untuk meningkatkan kinerja. 

Hasibuan (2009 : 69) Dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia 

mengatakan bahwa Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, Konseptual, dan Moral karyawan sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan.Sikula (2009:70) 

dalam Hasibuan mengatakan bahwa Pengembangan mengacu pada masalah staff 

dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu 

prosedur yang sistematiis dan terorganisasi dengan manajer belajar pengetahuan 

konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. 

Menghadapi perubahan lingkungan suatu perusahaan yang semakin cepat dan 

kompleks, setiap perusahaan dituntut untuk siap pada perubahan-perubahan yang 

terjadi. Seperti yang dikemukakan oleh Handoko (2008:11) bahwa pengembangan 

karyawan merupakan suatu cara efektif untuk menghadapi beberapa tantangan 

yang dihadapi oleh banyak organisasi besar. Tantangan-tantangan ini mencakup 

keusangan karyawan, perubahan-perubahan sosioteknis dan perputaran tenaga 

kerja. Kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut merupakan 
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faktor penentu keberhasilan departemen personalia dalam mempertahankan 

sumber daya yang efektif. 

 

Perusahaan yang dinamis akan berusaha mengantisipasi dan menyesuaikan diri 

terhadap segala pengaruh dari lingkungan makro maupun lingkungan mikro. 

Salah satu usaha untuk mengantisipasi perubahan pada organisasi atau suatu 

perusahaan adalah dengan mengembangkan kualitas dan kemampuan sumber 

daya manusia melalui program pengembangan.Kegiatan pengembangan karyawan 

yang ada, pengembangan sumber daya manusia berusaha mengurangi 

ketergantungan perusahaan terhadap pengangkatan karyawan baru. Jika karyawan 

dikembangkan secara tepat, lowongan informasi ada, melalui kegiatan 

perencanaan sumber daya manusia akan dapat sisi secara internal. Promosi dan 

transfer juga memperlihatkan kepada karyawan bahwa mereka mempunyai suatu 

jenjang karir, tidak hanya sekedar kerja tanpa peningkatan. Seperti yang dikatakan 

oleh Yuli (2005:73) bahwa pengembangan merupakan suatu  proses pendidikan 

jangka panjang yang mepergunakan prosedur sistematis dan terorganisisr dimana 

karyawan mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan 

yang umum. 

 

Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan 

keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu 

melaksanakan tanggung jawabnya semakin baik, sesuai dengan standar. 

Pengembangan memiliki ruang lingkup lebih luas, dapat berupa upaya 

meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk 
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kepentingan di masa depan. Pengembangan sering dikategorikan secara eksplisit 

dalam pengembangan manajemen, organisasi, dan pengembangan individu atau 

karyawan. Menurut Mangkuprawira (2003) dalam(Riani, 2011:88) penekanan 

lebih pokok adalah pada pengembangan manajemen dengan kata lain, fokusnya 

tidak pada pekerjaan kini dan mendatang, tetapi pada pemenuhan kebutuhan 

organisasi jangka panjang. 

Pengembangan karyawan dalam hal ini diperjelas bahwa pelatihan dan 

pengembangan merupakan istilah yang berhubungan dengan usaha terencana, 

diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan dan sikap seorang 

karyawan dalam perusahaan. Pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan 

kekampuan dalam pengambilan keputusan dan memperluas hubungan manusia 

(human relation) bagi manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat menengah 

sedangkan pelatihan dimaksudkan untuk karyawan pada tingkat bawah 

(pelaksana) (Riani, 2011:88). 

 

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Pengembangan Karyawan 

Pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, 

konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan 

perusahaan.  

Menurut (Hasibuan 2007:70), tujuan pengembangan pada hakikatnya menyangkut 

hal-hal berikut: 

a. Produktivitas kerja 

Melalui pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena 
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technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang 

semakin baik. 

b. Efisiensi 

Meningkatkan efesiensi tenaga, waktu, bahan baku dan mengurangi 

hausnya mesin-mesin, pemborosan berkurang, biaya produksi relatif 

kecil sehingga daya saing  perusahaan semakin besar. 

c. Kerusakan 

Mengurangi kerusakan barang, produksi dan mesin-mesin karena 

karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

d. Kecelakaan 

Tingkat kecelakaan karyawan dapat dikurangi sehingga jumlah biaya 

pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. 

e. Pelayanan 

Peningkatan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah 

karena pemberian layanan yang baik merupakan daya penarik yang 

sangat penting bagi rekanan-rekanan perusahaan yang bersangkutan. 

f. Moral 

Pengembangan akan membentuk moral karyawan menjadi lebih baik 

karena keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannnya 

sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik. 
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g. Karier 

Kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan semakin besar. 

Karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerja lebih baik. Promosi 

ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja 

seseorang.  

h. Konseptual 

Manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang 

baik karena adanya technical skill, human skill, dan managerial skill. 

i. Kepemimpinan Kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, 

human relations lebih luwes dan motivasi lebih terarah sehingga 

pembinaan kerjasama vertical dan horizontal semakin harmonis. 

j. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji, upah, insentif dan benefit) karyawan akan meningkat 

karena potensi kerja mereka semakin besar. 

k. Konsumen 

Memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat/konsumen karena 

mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu. 

 

Menurut Soeprihanto (2001) tujuan dari pengembangan karyawan cukup banyak 

mencakup semua hal, lalu manfaat yang perusahaan peroleh dari pengadaanya 

pelatihan: 

a. Peningkatan produktifitas kerja organisasi sebagai keseluruhan antara 

lain karena tidak terjadinya pemborosan, karena kecermatan 

melaksanakan tugas, tumbuh suburnya kerja sama antara berbagai 

satuan kerja yang melaksanakan serbagai kegiatan yang berbeda 
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bahkan spesialistik. Meningkatnya tekad mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan srta lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak 

sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. 

b. Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, antara 

lain karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang 

didasarkan pada sikap dewasa yang baik secara tehnikal maupun 

intelektual, saling menghargai dan adanya kesempatan bagi bawahan 

untuk berfikir serta bertindak secara inovatif. 

c. Terjadinya proses pengambilam keputusan yang lebih cepat dan tepat 

tepat krena melibatkan para pegawai dan bertanggungjawab 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidal sekedar 

diperintahkan oleh manager. 

d. Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi 

dengan komitmen operasional dengan komitmen organisasional yang 

lebih tinggi. 

e. Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya 

manajemen yang parsitipatif. 

f. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya 

memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan 

operasionalisnya. 

Penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah tumbuh suburnya 

rasa persatuan dan suasana kekeluargaan dikalangan anggota organisasi. 
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2.3.2 Bentuk-Bentuk Pengembangan 

Program pengembangan harus dituangkan sasaran prosedur, anggaran peserta, 

kurikulum dan waktu pelaksanaannya. Program pengembangan berprinsip pada 

peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja masing-masing karyawan pada 

jabatannya. Program pengembangan karyawan sutau perusahaan hendaknya 

diinformasikan secara terbuka kepada semua karyawan atau anggota supaya 

mereka mempersiapkan dirinya masing-masing. 

Hasibuan (2007:72) mengemukakan bahwa pengembangan dikelompokan atas 

pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal. Jenis 

pengembangan dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

a. Pengembangan Secara Informal 

Pengembangan secara informal yaitu karyawan atas keinginan sendiri 

dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan 

mempelajari buku-buku literature yang ada hubungannya dengan 

pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal 

menunjukan bahwa karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju 

dengan cara meningkatkan kemampuan kinerjanya. Hal ini bermanfaat 

bagi perusahaan karena produktivitas kerja karyawan semakin besar, 

disamping efisiensi dam produktivitasnya juga semakin baik. 

b. Pengembangan Secara Formal 

Pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan perusahaan 

untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan 

perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga 

pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal dilakukan di 
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perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun masa datang, 

sifatnya non karier atau peningkatan karier seorang karyawan.  

Pelatihan danpengembangan (traininganddevelopment) memang 

memerlukan biaya cukup besar, namun investasi dibidang manusia 

disebut (human investment) akhirnya akan menyumbangkan 

produktivitas yang sangat tinggi bagi organisasi atau perusahaan. 

Untuk itu organisasi atau perusahaan tentunya akan memetik laba 

yang berlipat ganda di waktu yang akan datang. Program 

pengembangan karyawan hendaknya disusun secara cermat dan 

didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman kepada 

keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun untuk masa 

depan. Pengembangan harus bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan agar 

produktivitas kerjanya baikdan mencapai hasil yang optimal.  

 

2.3.3 Prinsip-Prinsip Pengambangan Karyawan 

Prinsip-prinsip pengembangan karyawan yang akan digunakan sebagai pedoman 

dalam mengembangkan karyawan agar berjalan dengan baik menurut Soeprihanto 

(2001) antara lain:  

a. Adanya dorongan motivasi dari trainer, misanya persiapan transfer 

atau promosi.  

b. Adanya laporan kemajuan (program report). 

c. Adanya penguatan (reinforcement). 

d. Adanya partisipasi aktif dari trainer (active participation).  

e. Latihan dibagikan sebagian demi sebagian (participle of learning). 
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f. Latihan harus mengingat adanya perbedaan individual (individual 

differents).  

g. Trainer yang selektif (mau dan mampu). 

h. Diusahakan training method yang sesuai. 

Sedangkan prinsip-prinsip pendidikan dan latihan menurut Manullang 

(2008:56)antara lain:  

a. Individual differences (perbedaan individu)dalam latarbelakang 

pendidikan, pengalaman dan minat harus diperhatikan dalam 

perencanaan program-program pengembangan, khususnya dalam 

latihan dan pengawasan ataupun supervisory training.  Latar belakang 

pendidikan dan pengalaman dapat menunjukkan perbedaan yang luas 

dan banyak artinya.   

b. Relation to Job Analysis (Hubungan dengan Analisa Jabatan)  

Pengembangan pegawai harus diumumkan dengankebutuhan-

kebutuhansuatu jabatan. Analisis jabatan dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan untuk mempelajari, mengumpulkan dan mencatat 

keterangan-keterangan atau fakta yang berhubungan dengan masing-

masing jabatan secara sistematis dan teratur.  

Pada umumnya data atau informasi yang diperoleh melalui analisa 

jabatan dapat digunakan sebagai berikut:  

1. Untuk mendapatkan pegawai yang tepat yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.  

2. Untuk mengadakan penilaian jabatan atau 

pekerjaan.  

3. Untuk menyusun program latihan. 

4. Sebagai dasar kenaikan pangkat dan atau 

pemindahan. 

5. Untuk memperbaiki produktivitas pegawai 
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c. Motivation (Motivasi)  

Perhatian khusus diarahkan oleh seorang pemimpin dalam suatu 

perusahaan untuk memberikan motivasi pegawai dalam suatu program 

pengembangan. Motivasi terhadap pegawai memungkinkan karyawan 

atau seseorang untuk bekerja lebih keras.  

d. Active Participation (Partisipasi Aktif)  

Partisipasi aktif dalam proses belajar mengajar akan dapat menambah 

minat dansemangat belajar.  Sehubungan dengan itu, maka 

kebanyakan program pendidikan dan latihan berusaha mengarahkan 

peserta dalam pembicaraan-pembicaraan atau pernyataan-pernyataan 

mengenai pandangan-pandangan mereka.  

e. Selection of Trainers (Pemilihan Para Pelatih)  

Efektifitas dari kebanyakan program pengembangan secara langsung 

mncerminkan minat dan kemampuan pengajar daripada pelatih. 

Meskipun ada alasan-alasan untuk menunjuk pemimpin-pemimpin 

atau pengawas. 

f. Training of Trainers (Latihan bagi Para Pelatih)  

Banyak pengawas, pemimpin baru dan manajemen puncak diminta 

untuk ikut serta memberikan latihan tanpa mempertimbangkan bahwa 

orang-orang ini tidak mengetahui bagaimana harus mengajar. Oleh 

sebab itu pelatihan untuk para pelatih sangat penting dilakukan untuk 

menghindari kerugian yang mungkin terjadi pada masa yang akan 

datang.  
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g. Training Methods (Metode-Metode Pelatihan)  

Ada berbagai metode yang digunakan untuk melatih para supervisor 

dan manajer. Metode yang umum digunakan adalah:  

1. Metode konferensi  

2. Metode pemberian kuliah   

3. Rotasi jabatan  

4. Metode khusus  

5. Proses insiden  

6. Metode simulasi  

h. Principles of Learning (Prinsip-Prinsip Belajar)  

Para pelatih (pengajar) harus mengetahui pentingnya minat belajar dan 

harus dapat mencegah kekacauan yang merintangi proses belajar. 

 

Metode pemberian kuliah merupakan metode yang paling banyak digunakan 

untuk mengajar pegawai-pegawai baru, akan tetapi tidak efektif untuk melatih 

mandor-mandor. Pengembangan pegawai menggunakan berbagai macam sarana 

bantuan untuk mengajar seperti bagan-bagan, grafik-grafik dan beberapa alat 

lainnya yang dapat digunakan. 

 

2.3.4 Metode-Metode Pengembangan Karyawan   

Pelaksanaan pengembangan (latihan dan pendidikan) didasarkan pada metode-

metode yang telah ditetapkan dalam program pengembangan perusahaan. 

Program pengembangan ditetapkan oleh penanggungjawab pengembangan, yaitu 

manajer personalia dan atau suatu tim. Dalam program pengembangan telah 
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ditetapkan sasaran, proses, waktu dan metode pelaksanaannya. Agar lebih baik, 

program ini hendaknya disusun oleh manajer personalia dan atau suatu tim serta 

mendapat saran, ide maupun kritik yang bersifat konstruktif. Metode-metode 

pengembangan harus didasarkan kepada sasaran yang ingin dicapai.  

Sasaran pengembangan karyawan adalah:  

a. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis mengerjakan pekerjaan 

atatechnical skills.  

b. Meningkatkan keahlian dan kecakapan memimpin serta mengambil 

keputusan atau managerial skills dan conceptual skills. 

Metode pengembanganmenurut Hasibuan (2007) terdiri atas:  

1. Metode Latihan atau Training Metode-metode latihan yang dapat 

dilaksanakan: 

a. On the Job  

Para peserta latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru 

suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas.  

b. Vestibule   

Vestibule adalah metode latihan yang dilakukan dalam kelas atau bengkel 

yang biasanya diselenggarakan dalam suatu perusahaan industri untuk 

memperkenalkan pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka 

mengerjakan pekerjaan tersebut.  

c. Demonstration and Example   

Demonstration and example adalah metode latihan yang dilakukan dengan 

cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengerjakan suatu 

pekerjaan melalui contoh-contoh atau percobaan yang didemonstrasikan.  
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d. Simulation   

Simulasi merupakan suatu teknik untuk mencontoh semirip mungkin terhadap 

konsep sebenarnya dari pekerjaan yang akan dijumpainya.  

e. Apprenticeship  

Metode ini adalah suatu cara untuk mengembangkan keahlian pertukangan 

sehingga para karyawan yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek 

dari pekerjaannya.  

f. Classroom Methods: 

1. Lecture (Kuliah)  

Metode kuliah diberikan kepada peserta yang banyak didalam kelas. 

Pelatih mengajarkan teori-teori yang diperlukan, sedangkan yang dilatih 

mencatatnya serta mempersepsikannya.  

2. Conference (Rapat)  

Pelatih memberikan suatu makalah tertentu dan peserta pengembangan 

ikut serta berpartisipasi dalam memecahkan makalah tersebut. Mereka 

harus mengemukakan ide dan sarannya untuk didiskusikan serta 

diterapkan kesimpulannya.  

3. Programmed Instruction 

Program instruksi merupakan bentuk training, sehingga peserta dapat 

belajar sendiri karena langkah-langkah pengerjaan sudah diprogram, 

biasanya dengan komputer, buku atau mesin pengajar.  

4. Metode Studi Kasus  

Dalam teknik studi kasus, pelatih memberikan suatu kasus kepada peserta 

pengembangan yang tidak disertai dengan data yang lengkap atau sengaja 
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disembunyikan, tujuannya agar peserta terbiasa mencari data/informasi 

dari pihak eksternal dalam memutuskan suatu kasus yang dihadapinya. 

Peserta ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis 

situasidan merumuskan penyelesaiannya.  

5. Role Playing 

Teknik dalam metode ini, beberapa orang peserta ditunjuk untuk 

memainkan suatu peran dalam sebuah organisasi tiruan, jadi semacam 

sandiwara. 

6. Metode Diskusi  

Metode diskusi dilakukan dengan melatih peserta untuk berani 

memberikan pendapat dan rumusannya serta bagaimana cara-cara 

meyakinkan orang lain percaya terhadap pendapatnya.  

7. Metode Seminar  

Metode seminar bertujuan mengembangkan keahlian dan kecakapan 

peserta untuk menilai dan memberikan saran-saran yang konstruktif 

mengenai pendapat orang lain (pembawa makalah). Peserta dilatih agar 

dapat mempersepsi, mengevaluasi dan memberikan saran-saran serta 

menerima atau menolak pendapat atau usul orang lain.  

g. Metode Pendidikan (Education Method) 

Metode pendidikan dalam arti sempit yaitu untuk meningkatkan keahlian dan 

kecakapan manajer memimpin para bawahannya secara efektif. Seorang 

manajer yang efektif pada jabatannya akan mendapatkan hasil yang optimal. 

Hal inilah yang memotivasi perusahaan memberikan pendidikan terhadap 

karyawan manjerialnya.  
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Metode pendidikan development menurut Hasibuan (2007:80): 

Training Methods 

Traning methods merupakan metode latihan dalam kelas yang juga dapat 

digunakan sebagai metode pendidikan development seperti rapat, studi kasus, 

ceramah dan role playing. 

1. Under Study 

Under study adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktek 

langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatan 

atasannya. 

2. Job Rotation and Planned Progression 

Job rotation adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara 

memindahkan peserta dari suatu jabatan ke jabatan lainnya secara periodik 

untuk menambah keahlian dan kecakapannya pada setiap jabatan. Sedangkan 

planned progression sama dengan job rotation. Letak perbedaannya adalah 

setiap pemindahan tidak diikuti dengan kenaikan pangkat dan gaji, tetapi 

tugas serta tanggung jawab semakin besar.  

3. Coaching and Counseling  

Coaching adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan 

keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya. Counseling adalah 

suatu cara pendidikan dengan melakukan diskusi antara pekerja dan manajer 

mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti keinginannya, ketakutannya 

dan aspirasinya.  
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4. Junior Board of Executive or Multiple Management 

Junior Board of Executive or Multiple Management merupakan suatu komite 

penasehat tetap yang terdiri dari calon-calon manajer yang ikut memikirkan 

atau memecahkan masalah-masalah perusahaan untuk kemudian 

direkomendasikan pada manajer lini (top management). Komite penasehat ini 

hanya berperan sebagai staf.   

5. Committee Assignment  

Committee Assignment yaitu komite yang dibentuk untuk menyelidiki, 

mempertimbangkan, menganalisis dan melaporkan suatu masalah kepada 

pimpinan.  

6. Business Games 

Business games adalah pengembangan yang dilakukan dengan diadu untuk 

bersaing memecahkan masalah tertentu.  

7. Sensitivity Training 

Sensitivity training dimaksudkan untuk membantu para karyawan agar lebih 

mengerti tentang diri sendiri, menciptakan pengertian yang lebih mendalam 

diantara para karyawan dan mengembangkan keahlian setiap karyawan yang 

spesifik.  

 

2.3.5 Kendala-Kendala Pengembangan Karyawan  

Kendala-kendala yang biasanya dihadapi menurut Hasibuan (2007) :  

1. Peserta-Peserta pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama 

atau heterogen, seperti pendidikan dasarnya, pengalaman kerjanya dan 

usianya. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat kelancaran pelaksanaan 
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latihan dan pendidikan karena daya tangkap, persepsi dan daya nalar mereka 

terhadap pelajaran yang diberikan berbeda.   

2. Pelatih atau Instruktur  

Pelatih atau instruktur yang ahli dan cakap mentransfer pengetahuannya 

kepada para peserta latihan dan pendidikan sulit didapat. Hal ini dapat 

berakibat sasaran yang diinginkan tidak tercapai.   

3. Fasilitas Pengembangan  

Fasilitas sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk latihan 

dan pendidikan sangat kurang atau tidak baik. Misalnya buku-buku, alat-alat 

dan mesin-mesin yang akan digunakan untuk praktek kurang atau tidak ada. 

Hal ini akan menyulitkan dan menghambat lancarnya pengembangan.  

4. Kurikulum  

Kurikulum yang ditetapkan dan diajarkan kurang serasi atau menyimpang 

serta tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang diinginkan oleh 

pekerjaan atau jabatan peserta bersangkutan. Untuk menetapkan kurikulum 

dan waktu mengajarkannya yang tepat sangat sulit.  

5. Dana Pengembangan  

Dana yang tersedia untuk pengembangan terbatas, sehingga sering dilakukan 

secara terpaksa, bahkan pelatih maupun sarananya kurang memenuhi 

persyaratan yang dibutuhkan. 

 

2.4 Kinerja Perusahaan 

Secara  etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). 

Sebagaimana   dikemukakan  oleh  Mangkunegara (2005) dalam  Trinaningsih 

(2007:28) bahwa istilah kinerja berasal dari kata jobperformance atau actual 
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performance (prestasi kerja atau prestasi  sesungguhnya  yang  dicapai  seseorang) 

yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas  yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan 

kepadanya. Sedangkan menurut Moeheriono (2012:95) mendefinisikan kinerja 

atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksana 

suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 

dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu 

organisasi. 

 

Pengertian lain mengenai kinerja juga dikemukaan oleh Hasibuan (2007:102) 

menyatakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kinerja dapat 

digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi perusahaan yang tertuang dalam 

perumusan strategi planning suatu perusahaan. Penilaian tersebut tidak terlepas 

dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau 

penilaian dalam proses penyusunan kebijakan, program atau kegiatan yang 

dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. 

 

Kinerja perusahaan adalah  suatu  tampilan keadaan secara  utuh atas perusahaan 

selama periode waktu  tertentu,  merupakan  hasil  atau  prestasi  yang dipengaruhi  

oleh  kegiatan  operasional  perusahaan  dalam  memanfaatkan  ssumber daya 

yang dimiliki. Helfert (1996)dalamrimindarti (2004:53) mengatakan bahwa 

kinerja   merupakan  suatu istilah  secara  umum  yang digunakan  untuk  sebagian  
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atau  seluruh   tindakan atau  aktivitas dari   suatu organisasi pada suatu periode 

dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya-biaya  masa lalu  atau yang 

diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban  atau akuntabilitas 

manajemen dan semacamnya. 

Tujuan dari  penilaian  kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi  standar  perilaku  yang  telah  

ditetapkan  sebelumnya  agar membedakan hasil  dan  tindakan  yang  diinginkan.  

Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang 

dituangkan dalam anggaran. Kinerja perusahaan tidak dapat bisa dinilai atau 

diukur, tanpa adanya hasil kerja dari seorang karyawan. Seorang karyawan yang 

dapat menopang kemajuan atau kemunduran perusahaan. Diselenggarakannya 

kegiatan pengembangan karyawan, akan membantu perusahaan untuk 

mendapatkan kesuksesan dan memberi dampak bagi kinerja perusahaan. 

 

2.5 Pengertian Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian 

pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang 

ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun proses, Junaedi (2002:380).  Artinya, 

setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya 

dengan pencapaian arah perusahaan di masa yang akan datang yang dinyatakan 

dalam misi dan visi perusahaan.Pengukuran kinerja adalah proses di mana 

organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan 

akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan 

penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi 
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dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran 

adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. 

 

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik 

dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-

indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja 

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi.Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen 

yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

akuntabilitas. Menurut Junaedi (2002:380) mengemukakan bahwa pengukuran 

kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan 

kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa 

produk, jasa, ataupun proses. Artinya, setiap kegiatan perusahaan harus dapat 

diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa 

yang akan datang yang dinyatakan dalam misi dan visi perusahaan. 

 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja adalah 

suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer perusahaan menilai 

pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. Hasil 

pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan 

memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik 

dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas 

perencanaan dan pengendalian. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu akan dicantumkan sebagai bahan pertimbangan penelitian, 

beikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca diantaranya : 

 

1. Penelitian yang dilakukan olehDegrafft Otto, Erictahun 2012 di dengan judul 

The Effect Of Training and Dvelopment On Employee Performence. 

Penelitian ini menjelaskan apakah pelatihan dan pengembangan karyawan 

dapat mencapai kesuksesan pada sekolah kejuruan di Ghana. Penelitian ini 

menyatakan bahwa adanya pelatihan dan pengembangan karyawan 

berindikasi dengan efektivitas untuk mencapai tujuan institusinya. 

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nassazi, Aidah tahun 2012 

dengan judul Effect of Training On Employee Performance menjelaskan 

bahwa pelatihan akan berdampak signifikan terhadap prestasi pada karyawan 

disebuah perusahaan kecil di Uganda, dan menggunakan metode 

kualitatifsebagai metode penelitiannya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deddy Gunawan tahun 2011 dengan judul 

Pengaruh Pengembangan Karyawan Dan Motivasi Kerja Islami Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan dijelaskan bahwa pengembangan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan, menggunaka metode 

field research yang dimana peneliti langsung terjun lapangan dala proses 

penelitannya. 

4. Terakhir oleh Muflikhati Saputri tahun 2015 dengan judul Analisis 

Pengembangan Karyawan Dalam Meningkatkan  Kualitas Kerja menjelaskan 

menyatakan bahwa beberapa variabel jenis pengembangan pengembangan 
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karyawan secara signifikan dapat meningkatkan kualitas kerja, penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan kuisioner untuk 

mengumpulkan data. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan memiliki divisi-divisi, salah satunya divisi sumber daya manusia yang 

artinyakaryawan sangat dekat dengan pelatihan dan pengembangan. Tugas dari 

divisi sumber daya manusia juga meningkatkan kinerja perusahaan agar 

perusahaan dapat terus mempertahankan eksistensinya. Kinerja sendiri adalah 

hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan atau perilaku yang nyata yang 

ditampilkan dengan peran nya dalam organisasi.Penelitian sebelumnyayang 

dilakukan oleh Nassazi, Aidah (2012) dengan judul Effect of Training On 

Employee Performance menjelaskan bahwa pelatihan akan berdampak signifikan 

terhadap prestasi pada karyawan disebuah perusahaan kecil di Uganda. Ada juga 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2011) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang kuat dan signifikan antara program pelatihan dan pengembangan 

terhadap peningkatan etos kerja pegawai.Penelitian tersebut menyatakan jika 

pelatihan atau pengembangan dilakukan akan berdampak positif dengan prestasi 

yang akan berpengaruh, artinya hal ini akan berkaitan kepada kinerja perusahaan. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sari (2009:7), diolah oleh peneliti. 

 

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahuivproses 

dan hasil pelatihan pengembangan karyawan Bank Central Asia (BCA) Kantor 

Cabang UtamaBandar lampung dalam peningkatan kinerja perusahaan yang 

terdiri dari faktor-faktor yang menetukan sukses atau tidaknya pengembangan 

karyawan adalah Peserta, Instruktur, Materi, Fasilitas dan Lama waktu pelatihan. 

Jika dipandang dari segi teoritis penelitan ini perlu juga dilakukan untuk lebih 

menyempurnakan pengetahuan, sedangkan dari sisi segi praktisnya dapat 

digunakan Bank Central Asia Bandar Lampung sebagai sumber informasi dan 

evaluasi bagi pelaksanaan pengembangan karyawan guna meningkatkan kinerja 

perusahaan semakin baik dan siap berkompetetitor dalam dunia perbankan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Bogdan dan Taylor dalamMoloeng (2007:4) mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) 

mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya 

penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Teknik 

pengambilan sampel dalam peenelitian ini menggunakan teknik purposive 

dan sampling snowball. Purposive adalah pengambilan sampel yang 

berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat–sifat yang sudah 

diketahui sebelumnya (Notoadmojo 2010:57) dan Snowball sampling adalah 

adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian 

membesar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua 

orang, dan akan bertambah jika belum lengkap terhadap data yang 
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diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dapat 

melengkapi data yang diberikan dua orang sebelumnya. Populasi ataupun 

ciri-ciri analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan 

makna generalisasi. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau 

mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek 

penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

penerapan pengembangan karyawan yang dilakukan pada Kantor Cabang 

Utama Bank Central Asia (BCA) Bandar Lampung. 

 

3.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya 

terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data – data 

penelitian yang akurat. Moleong (2007:132) menentukan cara terbaik untuk 

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki 

lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga 

perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini dilakukan Kantor Cabang Utama 

Bank Central Asia Teluk Betung, Bandar Lampung. 

 

3.3 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian bermanfaat jadi pembatas mengenai objek penelitian yang 

diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada 

banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Penentuan fokus penelitian lebih 
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diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi 

suatu perusahaan, ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan 

data yang tidak relevan Moleong (2007:127). Pembahasan dalam penelitian 

kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dan urgensi masalah 

yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan pada penerapan 

pengembangan karyawan yang dilakukan oleh Bank Central Asia Bandar 

Lampung. 

 

Fokus yang akan diambil di penelitian ini antara lain:  

a. Prosedur-prosedur dalam proses pengembangan karyawan 

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti atau melaksanakan 

pengembangan karyawan 

c. Macam-macam pengembangan karyawan 

d. Biaya dan hambatan dalam melakukan pengembangan karyawan 

e. Dampak pengembangan karyawan terhadap kinerja perusahaan 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Menurut Iskandar (2005) dalam Yuniarti (2009:46) Informan penelitian 

merupakan subjek yang memberikan informasi tentang fenomena situasi 

sosial yang berlaku dilapangan. Informan penelitian merupakan subjek yang 

memiliki hubungan krakteristik dengan situasi sosial yang diteliti. Sugiyono 

(2007:208) tidak menggunakan istilah populasi pada penelitian kualitatif, 

melainkansocial situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, 

yaitu, tempat (place), pelaku (actor), dan aktifitas (activity). Situasi sosial 
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itu dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang 

terjadi didalamnya. Adapun penentu informan dalam penelitian dilakukan 

secara snowball sampling. Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah 

dimana pada situasi tertentu, jumlah subjek penelitian yang terlibat menjadi 

bertambah karena subjek atau informan. 

 

Adapun informan pada penelitian ini meliputi kriteria dibawah ini:  

1. Peneliti 

2. Kepala divisi HRD atau APK Kantor Cabang Utama Bank Central 

Asia BandarLampung 

3. Karyawan tetap Bank Central Asia Cabang Bandar Lampung yang 

pernah mengikuti pengembangan karyawan yang bekerja lebih dari 

5 tahun 

 

3.4.1 Jenis dan Sumber data 

Sumber data adalah subyek dari  mana data diperoleh. Subyek bisa berupa 

benda, gerak atau proses tertentu.  

Jenis Data  

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:  

a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 

wawancara langsung yaitu dengan pihak informan terhadap pimpinan 

dan karyawan kantor Cabang Utama Bank Central Asia Bandar 

Lampung. 

b. Data sekunder, yaitu berupa dokumen–dokumen atau literatur–literatur 

dari buku, jurnal, internet dan lain sebagainya. Pengumpulan data 
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sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya 

sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau 

dilaporkan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Menurut Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket 

dan dokumentasi. Namun penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui dua metode, yaitu:  

1. Wawancara   

Esterberg dalam Sugiyono (2007:211), mendefinisikan wawancara 

sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tersebut. Dengan wawancara, maka peneliti akan 

mengetahui hal–hal yang lebih mendalam tentang informan dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini 

tidak bisa ditentukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, 

peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan–

pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan 

oleh informan, oleh karena itu jenis–jenis wawancara yang digunakan 

oleh peneliti termasuk jenis wawancara terstruktur. Dalam teknik ini 

pertanyaan-pertanyaan terbuka namun ada batsan tema dan alur 

pembicaraan, kecepatan wawancara dapat di prediksi, fleksibel tapi 
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terkontrol, ada panduan wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, 

urutan penggunaan kata, dan tujuab wawancara ini adalah untuk 

memahami suatu fenomena. 

2. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya–karya monumental 

seseorang Sugiyono (2007:213). Setelah dilakukan wawancara, maka 

peneliti mendokumentasikan hasil wawancara untuk selanjutnya 

dilakukan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan kamera Fuji Film XT-1 mirrorlessdan 

Iphone 5sebagai alat bantu untuk membidik gambar dan merekam 

proses wawancara. 

3.6 Proses Penelitian  

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

tahap tahap sebagai berikut:  

a. Proses memasuki lokasi penelitian  Sebelum memasuki lokasi 

penelitian untuk memperoleh data, pada tahap ini terlebih dahulu 

peneliti memperkenalkan diri dan meminta izin kepada pemimpin 

perusahaan Kantor Cabang Utama Bank Central AsiaBCA) Bandar 

Lampung dan pihak informan lain yang akan dilibatkan dalam 

penelitian ini yaitu manager sumber daya dan para karyawan yang 

bekerja pada perusahaan dengan membawa surat izin formal penelitian 

dari wakil dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung. Setelah itu peneliti mengutarakan maksud dan tujuan peneliti 
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untuk menciptakan kepercayaan kepada masing–masing pihak, 

kemudian menentukan waktu dalam melakukan wawancara.  

b. Ketika berada dilokasi penelitian (getting along)  

Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi dan 

akrab dengan subjek penelitian, mencari informasi dan berbagai sumber 

data yang lengkap serta berusaha menangkap makna dari berbagai 

informasi yang diterima serta fenomena yang diamati. Oleh karena itu, 

peneliti berusaha sebijak mungkin sehingga tidak menyinggung 

informan dalam bentuk apapun baik secara formal maupun informal.   

c. Pengumpulan data (logging data)  

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah 

ditetapkan berdasarkan fokus penelitian. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Wawancara mendalam (indeep interview) yang dilakukan kepada 

informan dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan 

langsung dengan seluruh sumber data yang ada berdasarkan daftar 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai panduan sumber 

data.  

2. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dan 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya–karya monumental dari 

seseorang Sugiyono (2007:213). Dokumen berguna karena dapat 

memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok 

penelitian yang dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek 

data dan merupakan bahan utama dalam penelitian 



46 
 

3.7 Teknik Analisis Data  

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang 

dilakukan untuk mengidentifikasi penerapan pengembangan karyawan 

terhadap kinerja perusahaan. Setelah mendapatkan data–data yang diperoleh 

dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang 

terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta 

mengambil kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai dengan tahap tertentu sehinggadata 

yang didapatkan memuaskan. 

Miles dan Huberman (1984) dalamSugiyono (2007) mengemukakan bahwa 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus (sampai data jenuh)  Aktivitas dalam menganalisis data 

kualitatif yaitu antara lain:  

a. Reduksi data (Reduction Data)  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

muncul dari catatan–catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang 

diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang 

lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal–hal pokok, 

memfokuskan pada hal–hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila 

diperlukan. Data yang diperoleh  dilokasi penelitian (data lapangan) 

dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan 

lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada 

hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Selanjutnya 

pada saat pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data, 

kemudian membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat 

gugus-gugus dan menulis memo.  

b. Penyajian Data (Data Display)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini, 

penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, dan foto atau gambar 

sejenisnya. Selanjutnya penyajian data yang digunakan untuk 

menyajikan data adalah teks naratif yang mendeskripsikan langsung 

mengenai hasil temuan yang didapat peneliti melalui teknik wawancara 

untuk diadakannya kesimpulan. Penyajian data bisa dilakukan dalam 

bntuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 
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sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data adalah teks yang bersifat naratif. 

c. Penarikan kesimpulan (Coclucluting Drawing)  

Kesimpulan dalam penelitia kualitatif diharapkan adalah temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga diteliti kembali menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal, interaktif, atau teori. 

 

3.8 Teknik Keabsahan Data  

Teknik ini perlu dilakukan untuk penelitian kualitatif sehingga data yang 

dihasilkan valid dan terbukti dapat digunakan. Menurut Sugiyono (2009), 

teknik memeriksa keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: 

Pengujian credibility, pengujian transferability, pengujian dependability, 

dan pengujian confirmability. 

1. Pengujian credibility (kepercayaan) 

Pengujian credibility dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah proses hasil dan penelitian dapat diterima atau dipercaya. 

Beberapa teknik yang digunakan untuk memeriksa kredibilitas data dan 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perpanjang pengamatan 

Memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Perpanjang 

pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber data yang 
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pernah ditemui atau baru. Perpanjangan pengamatan difokuskan 

pada data yang sudah ada, apakah data yang telah didapat 

dilapangan benar atau tidak. Bila setelah dicek kembali benar, 

berarti data tersebut dapat dipercaya (credible) dan peneliti dapat 

mengakhiri waktu perpanjangan. 

b. Peningkatan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Pengamatan yang 

berkesinambungan bertujuan memiliki ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci.  

c. Trianggulasi 

Menurut Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2009) trianggulasi 

adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Peneliti menggunakan trianggulasi waktu yang 

melakukan wawancara dengan informan dalam waktu yang 

berbeda. Perbedaam waktu yang digunakan yaitu ketika informan 

disibukan dengan aktifitas sehari-hari dan waktu senggang para 

informan. Waktu padat dan senggang setiap informan berbeda-beda 

bukan berarti hari kerja dan akhir pekan. Menurut Sugiyono (2009) 

waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Oleh karena itu 

dalam rangka pengujian kredibiltas data, maa wawancara dilakukan 

dalam waktu dan situasi yang berbeda. Sehingga pada penelitian ini 
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peneliti turun lapang sebanyak empat kali kali yaitu pada tanggal 6 

Februari 2017, 7 Februari 2017, 1 April 2017, 4 April 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini untuk menjelaskan terkait pengembangan karyawan demi 

peningkatan kinerja perusahaan pada Bank BCA Cabang Utama Bandar 

Lampung. Berdasrkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti 

menarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan efektif dapat 

meningkatan kinerja perusahaan pada BCA Kantor Cabang Utama Bandar 

Lampung. Hal ini di karenakan setelah pelatihan para peserta dievaluasi 

kembali guna memastikan prestasi dari individu tersebut ada kemajuan 

dan meningkatnya laba perusahaan berdasarkan laporan keuangan 

perusahaan setiap satu tahun sekali. Pelatihan dan pengembangan 

karyawan akan mampu menghadapi segala perubahan baik lingkungan 

internal dan eksternal karna telah dibekali pelatihan yang mumpuni. Hal 

ini berdampak positif bagi kinerja perusahaaan. 

 

 

 

 



95 
 

5.2. Saran  

1. Bagi Perusahaan. 

Terkait dengan banyaknya metode yang dipakai selama kegiatan 

pengembangan karyawan berlangsung, baiknya dievaluasi kembali metode apa 

yang paling efektif dalam proses pelatihan agar tidak terlalu banyak memakan 

waktu selama kegiatan berlangsung. 

 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini dibatasi oleh jumlah informan, informan penelitian ini hanya 

terdiri dari manajer dan beberapa karyawan tetap perusahaan. Sehingga 

masih ada keterbatasan peneliti untuk mewawancarai karyawan tetap 

lainnya secara langsung. Harapan kedepannya bagi penelitian selanjutnya 

agar karyawan selain middle managementmampu memberikan informasi 

terkait pengembangan karyawan agar lebih relevan. 
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