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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

Menurut Mathis dan Jackson (2006) Sumber Daya Manusia adalah rancangan 

sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat 

manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.. Dalam 

perkembangannya sumber daya manusia mengalami peningkatan kompetisi. 

Penyebab dari naiknya kompetensi antar calon tenaga kerja disebabkan adanya 

kebutuhan organisasi atau perusahaan. Organisasi atau perusahan  juga ingin bersaing 

secara kompetensi dengan sesamanya untuk mencapai tujuan. Pada hakekatnya,SDM 

juga merupakan penentu perkembangan perusahaan. Selain itu jumlah tenaga kerja 

juga terus meningkat, setiap tahun jumlah manusia terus berkembang dalam segi 

jumlah maupun kebutuhan. Maka dari itu sumber daya manusia yang harus 

berkompetensi dengan sesamanya. 

Saat ini banyak perusahaan menghadapi permasalahan ketersediaan tenaga kerja 

yang memiliki ketrampilan,pengetahuan,dan pengalaman kerja. Hal ini disebabkan 

banyak calon tenaga kerja yang tidak terdidik secara formal. Entah melalui 

bersekolah yang mengajari untuk memberi pengetahuan umum sebagai dasar 

pengetahuan,atau praktik di sebuah lembaga yang berlisensi untuk mendapatkan 

ketrampilan. Sebab calon tenaga kerja tidak terdidik berpotensi untuk bekerja dan 

manusia pada dasarnya berlatih untuk belajar dan terus berkembang. 

Perkembangan dan pertumbuhan perusahaan mempersyaratkan ketersediaan 

sumberdaya manusia yang andal. Upaya menyediakan sumber daya tersebut dapat 

diperoleh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia 

yang berkualifikasi menurut kebutuhan perusahaan dapat diperoleh melalui program 

pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan calon tenaga kerja tidak 

terdidik merupakan faktor yang mendorong tercapainya kompetensi antar sesama 

calon tenaga kerja sehingga dapat memberikan kinerja terbaik pada perusahaan. 
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Kesesuaian kebutuhan organisasi dan tugas dengan program pelatihan dan 

pengembangan calon tenaga kerja akan mendukung peningkatan kompetensi dalam 

dunia usaha. Penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja, menyelaraskan kemampuan 

diri terhadap perkembangan teknologi dan perkembangan regulasi dalam dunia usaha 

merupakan sasaran dari pelatihan dan pengembangan calon tenaga kerja sehingga 

kompeten dalam menjalankan tugas–tugasnya. Program pelatihan dan pengembangan 

calon tenaga kerja dapat meningkatkan keterampilan pengetahuan dan pengalaman 

praktik terhadap pekerjaan. 

Dalam masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan sumber daya manusia, campur 

tangan pemerintah sangatlah penting. Ini menjadi tolak ukur peran vital pemerintah, 

sebagai mediasi pemecahan masalah-masalah ekonomi yang ada masyarakat. Seperti 

menyediakan lapangan kerja dengan sumber daya manusia yang handal. Selain 

permasalahan ketersediaan lapangan pekerjaan, masalah sumber daya manusia juga 

menjadi masalah meningkatnya jumlah pengangguran di negeri ini. Hal  ini 

disebabkan masih minimnya pendidikan yang tersedia dan kesadaran masyarakat 

akan persaingan antar sesama calon tenaga kerja. Karena perusahaan tidak mau 

mengambil resiko dalam masalah keterampilan,pengetahuan dan pengalaman praktik 

yang didapat oleh calon tenaganya. Untuk itu salah satu upaya pemerintah 

menyediakan balai latihan kerja , sebagai pemecahan masalah antara perusahan dan 

calon tenaga kerja terutama untuk calon tenaga kerja yang tidak terdidik.Disini calon 

tenaga kerja dilatih, untuk menghadapai pemasalah yang di butuhkan dalam sebuah 

organisasi atau perusahaan. Tentunya sebuah perusahaan tidak mau mengambil calon 

tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan, pengetahuan,dan pengalaman praktik 

saat bekerja. 

Balai Latihan Kerja atau sering disebut dengan singkatan BLK adalah prasarana 

dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin 

mendalami keahlian dibidangnya masing-masing.Jadi BLK lembaga yang menaungi 

para calon tenaga kerja untuk mendapatkan suatu ketrampilan atau basic skill.BLK 

berperan mendampingi peserta didik untuk dapat belajar sesuai dengan bidang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelatihan
https://id.wikipedia.org/wiki/Keterampilan
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jurusan yang sesuai dengan keinginan peserta didik. Tujuan didirikan BLK yaitu 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik di daerah pedesaan dan pinggiran kota, 

memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja, menciptakan pelatihan produksi 

serta uji keterampilan, mendorong dan mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan 

meningkatkan motivasi dan jiwa mandiri. Manfaat BLK yang jelas yaitu peserta didik 

akan mendapat keahlian / basic skil pada bidangnya masing-masing sesuai jurusan 

pelatihan yang diikuti. Keahlian yang di peroleh dari peserta tersebut, nantinya sangat 

berguna di dunia kerja yang tentunya sesuai dengan jurusan yang diambil. Manfaat 

dari BLK tidak hanya bermanfaat di dunia kerja, namun bermanfaat bagi peserta yang 

memutuskan untuk mendirikan usaha sendiri. Berikut visi dan misi UPTD BLK 

Kabupaten Semarang: 

Visi 

Menjadi lembaga pelatihan yang mencetak tenaga kerja kompeten dan mampu 

mandiri secara ekonomi. 

Misi 

1. Menjalankan program pelatihan berbasis kompetensi. 

2. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang berkualitas. 

3. Selalu memperbaharui dan meningkatkan kompetensi para instruktur. 

4. Menjalin kerjasama dengan kalangan industri untuk meningkatkan kualitas 

pelatihan dan penyaluran kerja para lulusannya. 

 

Bersangkutan pada bidang jurusan di UPTD BLK Kabupaten Semarang, tentu 

banyak peminat yang berdominasi disalah satu bidang pelatihan jurusan. Hal ini yang 

membuat peneliti tertarik mengapa bidang pelatihan jurusan yang mendominasi 

dipilih. Bukan karena peneliti ingin mengutamakan jurusan pelatihan pada salah satu 

bidang, tetapi minat dari setiap peserta calon tenaga kerja sangatlah bervariasi dan 

menimbulkan kesamaan kebutuhan dan keinginan. Hal ini yang membuat mengapa 

bidang jurusan yang mendominasi menjadi dambaan pilihan utama pada setiap calon 
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tenaga kerja untuk mengasah kemampuan keterampilan, pengetahuan, dan praktik 

kerja. 

Berikut data penerimaan peserta didik yang di peroleh melalui wawancara kepada 

kepala BLK Langensari Ungaran. Data penerimaan peserta didik dalam waktu tiga 

tahun kebelakang. 

Tabel 1.1 

Peserta  Pelatihan  UPTD BLK Kabupaten Semarang 

No  

Jurusan 

Paket Kejuruan Jumlah Peserta 

Pendaftar 

Kuota per paket  

kejuruan 16 orang 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Menjahit 

(garmen) 

4 2 2 84 44 29 64 32 32 

2 Sepeda 

Montor 

3 2 4 68 47 21 48 32 64 

3 Mobil 

Bensin 

3 3 2 56 62 18 48 48 32 

4 Las Listrik 3 3 2 41 37 16 48 48 32 

5 Mekanik 

mesin jahit 

1 1 1 17 18 16 16 16 16 

6 Modiste 1 1 3 24 20 20 16 16 48 

7 Salon 4 4 5 88 92 32 64 64 80 

8 Rias 

Nganten 

3 2 4 61 45 23 48 32 64 

9 Boga 3 3 4 70 74 25 48 48 64 

Jumlah 25 21 27    400 336 432 

 

Sumber : Data Sekunder di UPTD BLK Kabupaten Semarang Tahun 2016, 2017, 

dan April 2018 
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Dari data di atas menjelaskan bahwa setiap kejuruan memiliki tingkat jumlah 

peserta yang sama, karena kuota dari tiap paket kejuruan berjumlah 16 orang. Tetapi 

untuk mengetahui jumlah dari tingkat peminat peserta yang ingin mengikuti 

pelatihan, dapat diukur dari jumlah pendaftaran peserta pada paket kejuruan. Hal ini 

terkait dengan partisipasi dan kemauan para peserta didik, yang benar-benar ingin 

mengikuti pelatihan sesuai dengan yang diinginkan. Berikut digram perkembangan 

pendaftaran peserta pelatihan, berdasarkan wawancara bersama kepala UPTD BLK 

Kabupaten Semarang. 

Tabel 1.1  Peserta Pelatihan  UPTD BLK Kabupaten Semarang menunjukkan 

pada jurusan salon unggul peserta pelatihan yang mendaftar, hal ini diperkuat kepala 

UPTD BLK Kabupaten Semarang,yang menyatakan banyak peserta yang ingin 

mempelajari salon, karena banyak yang ingin mendirikan jasa salon dan juga bekerja 

di salon. Selain itu kesadaran untuk membuka jasa salon di nilai mudah dijangkau, 

karena tidak membutuhkan modal yang besar dan tempat yang luas serta banyak 

orang yang membutuhkan jasa salon. 

Pada dasarnya orang harus belajar berkembang tanpa mengenal usia atau batasan 

yang menghalangi hidup, karena semakin maju tingkat ekonomi di suatu wilayah 

berarti semakin kompleks kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Tanpa disadari 

orang yang saat ini merasa mampu dengan ketrampilan,pengetahuan,dan pengelaman 

kerja akan menghadapi permasalah rumit di masa depan. Untuk itu , dalam mengatasi 

segala permasalahan yang akan dihadapi di masa depan, orang harus belajar 

menemukan dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan,dan praktik kerja. 

Tidaklah rugi dalam kembali mendapat ketrampilan,pengetahuan,dan praktik kerja 

yang baru. Sebab kita akan medapat potensi baru dari dalam diri kita, yang tanpa di 

sadari sebenarnya ada dan bagaimana cara mempelajari dengan baik. Bahkan saat ini 

banyak bidang pembelajaran keterampilan, pengetahuan, dan praktik kerja yang dapat 

di pelajari tanpa mereferensikan keinginan kita. Karena metode teknik pembelajaran 

pelatihan keterampilan, pengetahuan, dan praktik kerja dapat dipelajari dengan 
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dengan pendekatan-pendekatan kreatif yang disesuaikan dengan individu yang 

memiliki sifat variatif. 

Jika mengikuti pelatihan kerja dan suatu waktu individu keluar dari praktik kerja 

lama, akan lebih mudah mendapat pekerjaan yang baru, hal ini karena individu akan 

dibekali keterampilan, pengetahuan, dan praktik kerja yang baru. Banyak lapangan 

pekerjaan yang tersedia ketika mempelajari keterampilan,pengetahuan, dan praktik 

kerja yang sebelumnya dipelajari individu di balai latihan kerja tersebut.Tidak hanya 

itu BLK adalah lembaga yang berbasis pada kompetensi mengacu pada kebutuhan 

pasar kerja (industri) , sehingga calon tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dalam 

BLK juga akan mendapat sertifikasi kompetensi kerja dari BLK. Mengingat akan 

standard yang harus di penuhi dalam kompetensi di industri, BLK tidak main-main 

dalam pemenuhan calon peserta didiknya. Salah satu dengan cara memberikan 

sertifikasi kompetens agar layak bersaing dan mampu bekerja dalam lingkup kerja 

industri atau organisasi. Selain itu sertifikasi juga bisa sebagai pegangan untuk ikut 

proses seleksi dalam bekerja, sertifikasi berfungsi sebagai bukti pelatihan yang 

pernah dilakukan oleh calon tenaga kerja dalam bidang yang pelatihan yang di ambil 

oleh calon tenaga kerja tersebut.  

BLK juga bekerja sama dengan industri-industri untuk mendapatkan informasi 

pasar kerja yang ada dalam dunia perindustrian Indonesia. Maka calon peserta didik 

mendapat jaminan dalam bekerja, karena penempatan pada pasar kerja yang 

dibutuhkan sudah sesuai dengan pelatihan jurusan pada BLK. Komunikasi BLK 

dengan industri mempermudah peletakan calon tenaga kerja , sehingga calon tenaga 

kerja tidak perlu kuatir akan berbeda dengan jurusan pelatihan yang sudah dipelajari. 

Sebelumnya selama ini banyak calon tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan 

kompetensi yang sudah di pelajari, untuk itu BLK bekerja sama dengan industri-

industri mencari informasi kebutuhan pasar kerja (industri). 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas identifikasi masalah adalah sebagai 

berikut : 

Bagaimana persepsi peserta mengenai pelaksanaan pelatihan bidang kejuruan 

salon yang dilakukan di UPTD BLK Kabupaten Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

Untuk mengetahui bagaimana persepsipeserta pelaksanaan pelatihan bidang 

kejuruan salon yang dilakukan di UPTD BLK Kabupaten Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembagan 

ilmu. 

2. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

 

1) Dapat menyalurkan tanggapan pribadi bagi peserta didik tentang UPTD 

BLK Kabupaten Semarang 

2) Dapat sebagai bahan masukan bagi UPTD BLK Kabupaten Semarang 

untuk pengembangan lebih lanjut. 
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