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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Pada era globalisasi saat ini, kualitas manusia sebagai tenaga kerja merupakan 

modal dasar bagi sebuah perusahaan. Keberhasilan sebuah perusahaan dapat di 

tunjang dengan sumber daya manusia yang dikelola dengan baik. Pada 

pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan tepat sasaran, diharapkan setiap 

individu dapat memberikan hasil kerja yang maksimal. 

Setiap perusahaan pastinya memerlukan karyawan yang terampil dan 

profesional, baik pimpinan maupun karyawan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan 

guna menghadapi persaingan dan penentu tercapainya tujuan perusahaan. Setiap 

karyawan dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dan memiliki kualitas 

pekerjaan yang baik untuk mencapai keunggulan perusahaan, sehingga daya saing 

perusahaan semakin besar. Para karyawan harus dibekali pengetahuan dan 

keterampilan yang cukup untuk menunjang kualitas pekerjaan yang baik, salah 

satunya dengan diadakan pelatihan kerja terhadap karyawan. 

Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan 

keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan 

(Simamora, 2004:273). Hamalik (2007:10) mengungkapkan bahwa pelatihan 

adalah suatu proses yang meliputi serangkaian upaya yang dilaksanakan dalam 

bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga 



 

 

 

2 

 

profesional kepelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja 

peserta guna meningkatkan produktivitas dan efektivitas suatu organisasi. 

Pelatihan semakin penting manfaatnya karena dengan kemajuan teknologi saat ini 

yang sangat cepat dan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan yang sejenis, 

karyawan dituntut untuk bekerja secara efektif, efisien, berkualitas dan 

berkuantitas. 

Pelatihan merupakan suatu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan secara 

terus-menerus untuk pembinaan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Setiap 

proses pelatihan harus dilakukan secara terarah guna mencapai tujuan tertentu. 

Program pelatihan yang diadakan oleh perusahaan diharapkan menambah 

pengetahuan karyawan dan ilmu tersebut dapat menjadi bekal untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Kinerja berasal dari kata job performance, merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya 

berdasarkan tanggung jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2015:7). 

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan berdampak pada kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk 

keberlangsungan perusahaan. Manfaat dari pentingnya kinerja karyawan tersebut 

dapat dirasakan antara lain bagi para karyawan dan juga organisasi. Hasil kinerja 

karyawan berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal antara lain 

mengukur kemampuan diri sendiri,  bahkan berpotensi untuk menentukan 

pengembangan karirnya. Manfaat lainnya adalah bagi organisasi, karena dengan 
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kinerja karyawan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik 

pula, sehingga tujuan perusahaan dapat terlaksana.   

Pentingnya penelitian mengenai pengaruh pelatihan terhadap kinerja 

karyawan dalam perusahaan karena tujuan dari pelatihan adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap serta tingkah laku 

para karyawan, sehingga harapannya dengan adanya pelatihan dapat menciptakan 

kinerja yang baik dan dapat terwujudnya tujuan organisasi tersebut.  

Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada 

di Indonesia. PT. PLN (Persero) memiliki beberapa unit antara lain unit distribusi, 

unit transmisi, unit penyaluran dan pusat pengaturan beban, unit pembangkitan, 

unit wilayah, unit induk proyek, dan unit penunjang, semua unit tersebut tersebar 

di beberapa wilayah di Indonesia. PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang 

memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PLN PUSDIKLAT) sendiri bagi para 

pegawainya. PLN PUSDIKLAT juga mempunyai beberapa Unit Pendidikan dan 

Pelatihan (PLN UDIKLAT) yang tersebar di beberapa wilayah. Pelatihan yang 

diikuti oleh karyawan PLN tidak selalu dengan PLN UDIKLAT, tetapi juga 

bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan yang ada. PT. PLN (Persero) 

selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pada 

bidang kelistrikan, salah satu cara untuk merealisasikan hal tersebut PT. PLN 

(Persero) selalu berusaha mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki. 

Untuk melihat bagaimana kondisi mengenai pelatihan dan kinerja karyawan 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng & DIY dilakukan pra survey dengan 
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menyebarkan kuesioner pada 10 orang karyawan dan melakukan wawancara 

kepada manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan seorang karyawan bagian 

SDM. Berdasarkan penyebaran kuesioner tersebut diperoleh kesimpulan pada 

pertanyaan mengenai pelatihan bahwa 10 orang karyawan mengatakan pelatihan 

merupakan hal yang penting bagi karyawan (100%), 6 orang karyawan (60%) 

mengatakan bahwa pelatihan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan 

karyawan tetapi 4 orang responden (40%) mengatakan belum sepenuhnya sesuai 

dengan kebutuhan, dan 10 orang karyawan mengatakan dengan adanya pelatihan 

dapat membuat karyawan bekerja lebih maksimal. Pada pertanyaan mengenai 

kinerja karyawan diperoleh kesimpulan bahwa 8 orang karyawan mengatakan 

mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar waktu yang ditetapkan oleh 

perusahaan (80%), 7 orang karyawan mengatakan dapat menjalin kerjasama yang 

baik dengan karyawan lain (70%), dan 7 orang karyawan juga mengatakan selalu 

mentaati semua aturan dan prosedur kerja yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan 

(70%). 

PT. PLN (Persero) membagi jenis diklat menjadi 3, yaitu  Learning Need 

Analisys (LNA), Individual Training Need (ITN) dan By Request. Walaupun 

berdasarkan hasil pra survey 60% karyawan mengatakan bahwa pelatihan yang 

diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan karyawan, namun dari hasil wawancara 

kepada Ibu Indri sebagai karyawan SDM yang mengurus bagian pelatihan pada 

hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 mengatakan bahwa, peningkatan kompetensi 

karyawan PT. PLN (Persero) selama ini tergantung pada Pusdiklat, sedangkan 

diklat (LNA, ITN) dari Pusdiklat belum sepenuhnya memenuhi harapan 
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perusahaan (80%). Pada beberapa diklat LNA tidak dijalankan oleh Udiklat, dan 

beberapa diklat yang ditawarkan Udiklat tidak relevan. Selain itu belum semua 

kebutuhan diklat tercakup dalam diklat ITN. 

Untuk mengetahui kondisi kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jateng & DIY juga telah dilakukan wawancara pada hari Jumat 21 Juli 2017 

kepada Bapak Bagus sebagai Manager SDM. Bapak Bagus mengatakan bahwa 

kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng & DIY saat ini berada pada 

posisi sudah memenuhi standar kinerja 80%. Terdapat beberapa karyawan yang 

belum bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal, dan pemanfaatan 

waktu kerja belum secara optimal.   

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di simpulkan bahwa kinerja 

karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng & DIY berada pada posisi  sudah 

memenuhi standar kinerja namun belum dapat menghasilkan kinerja 100%. Selain 

itu, program pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja 100%, 

berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa pelatihan yang diadakan Udiklat 

belum sepenuhnya memenuhi harapan perusahaan (80%). Mengingat pentingnya 

pelatihan dan kinerja karyawan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jateng & DIY”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan yang ada, maka 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi responden mengenai program pelatihan yang 

dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng & DIY? 

2. Bagaimana persepsi responden mengenai kinerja karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jateng & DIY? 

3. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jateng & DIY? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dikemukakan 

tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui persepsi responden mengenai program pelatihan di PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jateng & DIY. 

2. Untuk mengetahui persepsi responden mengenai kinerja karyawan di PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jateng & DIY. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng & DIY. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Sebagaimana layaknya karya ilmiah ini, hasil yang diperoleh 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan dan berhubungan dengan obyek penelitian antara lain :  

1. Bagi Akademisi 

a. Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk refrensi penelitian yang 

lebih lanjut. 

b. Penelitian ini untuk menambah wawasan dalam mengaplikasikan ilmu 

yang telah diperoleh. 

c. Memberi informasi mengenai keterkaitan pelatihan dengan kinerja 

karyawan dalam perusahaan. 

 

2. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng & DIY sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan untuk menyusun strategi, ataupun kebijakan 

perusahaan di waktu yang akan datang khususnya dalam pelatihan dan 

kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 


