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BAB. I. 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

 

Zaman era globalisasi sekarang ini membuat semua perusahaan dalam 

segala bidang dituntut untuk dapat menjadikan karyawannya supaya bisa 

berkompeten, menguasai teknologi modern dan karyawan bisa unggul dari 

perusahaan lainnya. Hal ini dilakukan karena untuk menghadapi persaingan 

yang semakin ketat  di dalam negara maupun di luar dari negara perusahaan, 

perusahaan harus bisa membuat setiap individu karyawan supaya bisa 

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang sudah sangat maju ini, serta 

supaya setiap karyawan dapat bekerja dengan efektif dan efisien sehingga 

kedepannya perusahaan bisa tetap bertahan dan berkembang. 

Dalam dunia bisnis, dengan era globalisasi sekarang menjadikan dunia 

bisnis menjadi lebih kompetitif. Perusahaan harus memiliki keunggulan dan 

kemampuan daya saing yang tinggi agar perusahaan tidak kalah dengan 

perusahaan lain dan dapat bertahan di pasar global. kualitas sumber daya 

manusia adalah salah satu faktor yang menentukan kemampuan bersaing sebuah 

perusahaan. karena seluruh kegiatan operasional di sebuah perusahaan tak lepas 

dari pengawasan/kontrol dari sumberdaya manusia perusahaan. Maka dari itu 

kualitas sumberdaya manusia merupakan faktor penentu dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. Hal penting yang harus dilakukan perusahaan untuk 

melahirkan sumber daya yang berkualitas salah satunya adalah memberikan 

pelatihan kepada karyawan dengan tepat, benar, efektif dan efisien. Maka dari 

itu perusahaan memerlukan Training Need assesment (TNA) atau Analisis 

Kebutuhan Pelatihan menggunakan Metode (KKJ) Kemampuan Kerja Jabatan 

dan (KKP) Kemampuan Kerja Pribadi sebagai perbandingan yang kemudian 

menjadi alat untuk mengukur seberapa perlunya pelatihan dilakukan, dan untuk 
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menentukan apa saja pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan supaya 

pelatihan yang nantinya diberikan kepada karyawan bisa tepat, benar, efektif 

dan efisien. 

Mangkuprawira (Balawa et al., 2016) menyatakan “pelatihan adalah 

sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar 

karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya 

dengan semakin baik, sesuai standar”. Gibsons (Balawa et al., 2016) 

menyatakan bahwa arti pelatihan adalah “proses dan usaha untuk menyediakan 

pada karyawan dengan informasi, keahlian, dan mengerti tentang organisasi dan 

tujuannya”. Hanggraeni (Hartania et al., 2016) analisis kebutuhan pelatihan 

adalah proses diagnosis permasalahan-permasalahan yang ada saat ini dan 

kemungkinan tantangan-tantangan yang harus dihadapi kelak. Menurut 

Mangkunegara (Hartania et al., 2016) Training Need Analysis (TNA) adalah 

suatu studi sistematis tentang suatu masalah pendidikan dengan pengumpulan 

data dan informasi dari berbagai sumber, untuk mendapatkan pemecahan 

masalah atau saran tindakan selanjutnya. 

Karyawan bagian pemasaran PT Arta Boga Cemerlang Semarang 

adalah fokus dalam penelitian ini, PT Arta Boga cemerlang Semarang ini 

merupakan perusahaan distributor tunggal produk perusahaan OT yang 

bertempat di Jl. Gatot Subroto Kota Semarang/ Kawasan Industri Candi Blok A 

No.1/. alasan peneliti tertarik menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan, 

karena kebutuhan pelatihan karyawan sangat penting sekali perannya dalam 

kemajuan PT Arta Boga Cemerlang Semarang dan juga dapat memberikan 

motivasi kepada setiap karyawan supaya bisa memberikan hasil kerja yang 

lebih maksimal. Karena jika setiap karyawan mendapatkan pelatihan dengan 

tepat, baik, dan benar maka akan membuat karyawan bisa menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan oleh perusahaan dengan baik dan benar, yang kemudian 

berdampak positif pada peningkatan omset penjualan PT Arta Boga Cemerlang 

Semarang. Pada bulan Maret dan April bagian pemasaran PT.Arta Boga 

Cemerlang Semarang memiliki target omset yang berbeda dan target omset 



3 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata  

 

penjualannya selalu meningkat yaitu 7.849.499.175 (100%) untuk bulan maret 

dan 7.865.538.325 (100%) untuk bulan april dan pencapaian omset hanya 

4.942.813.058 (63%) dan 6.053.703.777 (77%) untuk bulan maret dan april 

(Sumber: PT.Arta Boga Cemerlang Semarang) dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa karyawan masih belum mencapai target dan masih ada 

kesempatan bagi karyawan untuk mencapai target menjadi 100% untuk itu cara 

menghadapi dan mencapai target omset yang selalu meningkat itu diperlukan 

kualitas SDM yang baik,salah satu cara untuk membuat SDM berkualitas adalah 

dengan memberikan pelatihan yang benar dan tepat, supaya pelatihan dapat 

berjalan dengan benar dan tepat perlu dilakukan Analisis Kebutuhan Pelatihan 

dengan Metode (KKJ) Kemampuan Kerja Jabatan dan (KKP) Kemampuan 

Kerja Pribadi supaya dapat diketahui pelatihan apa saja yang dibutuhkan untuk 

karyawan guna menghadapi peningkatan target omset penjualan yang diberikan 

oleh perusahaan kepada karyawan bagian pemasaran. 

Dari penjelasan permasalahan diatas peneliti semakin tertarik untuk 

mengetahui pelatihan apa saja yang dibutuhkan karyawan bagian pemasaran PT 

Arta Boga Cemerlang Semarang guna meningkatkan kinerja para karyawannya 

untuk bisa mencapai target omset penjualan, karena bagian pemasaran 

merupakan salah satu bagian yang penting dalam perusahaan ,bagian pemasaran 

merupakan ujung tombak dari perusahaan yang secara langsung berkomunikasi 

dengan customer. jadi kemampuan dari karyawan bagian pemasaran harus 

selalu diperbaiki dan ditingkatkan dengan menggunakan pelatihan yang tepat 

supaya nantinya target dapat tercapai. nantinya peneliti akan memberikan 

kuesioner yang dijawab langsung oleh manajer pemasaran dan para karyawan 

bagian pemasaran PT Arta Boga Cemerlang Semarang.  

Untuk mencapai omset penjualan tentunya tidaklah mudah, pastinya 

memerlukan SDM yang berkualitas dengan semangat kerja yang tinggi. faktor 

penting dalam membuat sdm yang berkualitas adalah pelatihan yang tepat, agar 

pelatihan bisa tepat maka perlu dilakukan analisis kebutuhan pelatihan sebelum 

dilakukannya pelatihan kepada karyawan dengan menggunakan Metode (KKJ) 
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Kemampuan Kerja jabatan dan (KKP) Kemampuan Kerja Pribadi untuk 

mengetahui kebutuhan pelatihan supaya pelatihan yang diberikan bisa tepat, 

efektif dan efisien. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan memberi 

judul penelitian tentang “Analisis Kebutuhan Pelatihan Karyawan Bagian 

Pemasaran PT Arta Boga Cemerlang Semarang menggunakan Metode 

Kemampuan Kerja Jabatan (KKJ) dan Kemampuan Kerja Pribadi (KKP)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Perumusan Masalah  
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Berdasarkan uraian serta latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kemampuan yang dimiliki karyawan Bagian 

Pemasaran berdasarkan analisis Kebutuhan Pelatihan Menggunakan 

Metode (KKJ) Kemampuan Kerja Jabatan  dan (KKP) Kemampuan Kerja 

Pribadi ? 

2. Bagaimana tingkat pelatihan yang dibutuhkan karyawan Bagian Pemasaran 

PT Arta Boga Cemerlang Semarang, serta jenis pelatihan apa saja yang 

perlu dilakukan berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan Menggunakan 

KKJ dan KKP? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

 

Tujuan Penelitian : 

1. Untuk dapat mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki karyawan 

Bagian Pemasaran berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan 

Menggunakan Metode Kemampuan Kerja Jabatan (KKJ) dan Kemampuan 

Kerja Pribadi (KKP). 

2. Untuk dapat mengetahui tingkat kebutuhan pelatihan dan jenis pelatihan 

yang dibutuhkan karyawan Bagian Pemasaran PT Arta Boga Cemerlang 

Semarang. 

 

 

 

 

 

Manfaat Penelitian : 
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1. Bagi akademisi. 

Membuat peneliti bertambah wawasan dan paham mengenai analisis 

kebutuhan pelatihan karyawan. Dan penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan referensi bagi perkembangan ilmu ekonomi dan bisnis dalam 

menambahkan kajian ilmu manajemen dan sebagai tambahan bahan 

informasi bagi peneliti dengan topik yang serupa. 

 

 

2. Bagi praktisi. 

Membantu perusahaan serta memberikan saran yang baik, dalam 

menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan  sebelum melakukan pelatihan 

kepada karyawan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


