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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan atau organisasi memiliki berbagai macam instrumen dalam 

mencapai tujuannya. Instrumen-instrumen tersebut seperti sumber daya alam 

(bahan baku), sumber daya manusia (tenaga kerja), teknologi dan modal. 

Namun instrumen yang paling penting sebenarnya adalah sumber daya 

manusia, hal ini dikarenakan manusia merupakan faktor penggerak terpenting 

dari roda organisasi atau perusahaan. 

Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten 

dan berkualitas, terutama di era globalisasi sekarang ini. Pada era ini, semua 

organisasi bisnis harus siap beradaptasi dan memperkuat diri agar dapat 

bersaing sehingga mampu menjawab semua tantangan di masa yang akan 

datang. 

Sumber daya manusia dalam hal ini karyawan selalu berperan aktif dan 

dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia sebagai perencana, 

pelaku serta penentu terwujudnya tujuan organisasi. Penggunaan tenaga kerja 

yang efektif dan terarah merupakan kunci kearah peningkatan kinerja 

karyawan sehingga dibutuhkan suatu kebijakan perusahaan untuk penggerak 

karyawan agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk 
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meningkatkan kualitas karyawan dari perusahaan tersebut adalah dengan 

melakukan pelatihan. 

Pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana dari perusahaan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karyawan. 

Pelatihan yang tepat terhadap karyawan di suatu perusahaan diharapkan dapat 

memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja 

yang telah ditetapkan. 

Pelatihan dalam suatu perusahaan atau organisasi, memungkinkan 

terjadi peningkatan produktivitas kerja, yang juga dikarenakan para karyawan 

telah memiliki modal atau kemampuan yang cukup untuk mencapai tujuan 

perusahaan atau organisasi. Berikut data Pendidikan akhir Pegawai pada 

setiap bidang di PT. PLN (Persero) Area Sanggau. 

Tabel 1.1 

PT. PLN (Persero) Area Sanggau 

Jumlah Pegawai Menurut Bidang dan Pendidikan 

Tahun 2014 
 

Bidang 
Pendidikan 

Jumlah 
SMA SMK D1 D2 D3 S1 S2 

Administrasi 5 4 3 0 4 5 1 22 

Pembangkitan 8 54 10 5 14 6 1 98 

Distribusi 5 24 9 0 8 4 0 50 

Transaksi Energi Listrik 5 19 1 0 3 4 0 32 

Jumlah 23 101 23 5 29 19 2 202 

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Sanggau 2014 

Pelatihan yang diterapkan oleh PT. PLN (Persero) Area Sanggau  

dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga ahli serta tenaga terampil di 

segala bidang dalam menyerap dan mengambil alih teknologi baik untuk 
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kebutuhan PT. PLN (Persero) Area Sanggau  maupun untuk kebutuhan 

masyarakat pada umumnya, serta mempersiapkan pendidikan bagi para 

karyawan PT. PLN (Persero) Area Sanggau dalam melaksanakan kegiatan 

operasional dalam meniti pekerjaan pada berbagai bidang sesuai dengan 

keterampilannya. 

Tabel 1.2 

PT. PLN (Persero) Area Sanggau 

Nilai Rata-Rata Produktivitas Kerja Karyawan Berdasarkan Bidang 

Tahun 2011-2013 

Bidang 
2011 2012 2013 

I II I II I II 

Administrasi 288,5 290,04 280,2 297,6 303,7 302,3 

Pembangkitan 273,06 298,6 290,77 303,04 296,9 300,04 

Distribusi 285,3 288,04 286,62 289,64 292,72 301,44 

Transaksi Energi Listrik 289,04 301,64 293,06 301,51 286,4 298,95 

Nilai Rata-Rata 283,98 294,58 287,66 297,95 294,93 300,68 

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Sanggau 2014 

 Berdasarkan Tabel 1.2 maka diketahui dari tiap periode penilaian 

produktivitas kerja terjadi peningkatan dan penurunan nilai rata-rata 

produktivitas kerja karyawan pada setiap bidang.  

Tabel 1.3 

PT. PLN (Persero) Area Sanggau 

Jumlah Pelatihan Berdasarkan Bidang  

Tahun 2011-2013 

Bidang 2011 2012 2013 

Administrasi 12 28 26 

Pembangkitan 30 45 78 

Distribusi 40 46 51 

Transaksi energi listrik 15 15 22 

Jumlah 97 134 177 

Sumber : PT. PLN (Persero) Area Sanggau 2014 
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Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat secara garis besar jumlah pelatihan 

yang dilaksanakan karyawan PT. PLN (Persero) Area Sanggau dari Tahun 

2011 sampai dengan Tahun 2013 terus meningkat. 

Dengan pemaparan sebelumnya diharapkan dengan adanya pelatihan 

yang efektif dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan PT. PLN 

(Persero) Area Sanggau. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan rasa 

percaya diri dan menumbuhkan rasa keyakinan pada diri karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya. Jika rasa percaya diri telah diwujudkan, maka 

karyawan tersebut akan bisa bekerja semaksimal mungkin. Sehingga 

perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu produktivitas 

kerja yang lebih baik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pelatihan Terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Distribusi pada PT. PLN 

(Persero) Area Sanggau”. 

 

B. PERMASALAHAN 

Permasalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah ada Pengaruh 

Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Distribusi pada PT. 

PLN (Persero) Area Sanggau”. 
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C. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, 

maka dibatasi masalah sebagai berikut: 

1. Karyawan yang diteliti adalah Karyawan PT. PLN (Persero) Area 

Sanggau pada Bagian Distribusi. 

2. Data Pelatihan dan Produktivitas yang diteliti dibatasi antara Tahun 

2011-2013. 

 

D. Tujuan Penilitian 

Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada Bagian Distribusi PT. PLN (Persero) area Sanggau. 

 

E. Manfaat Penilitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan masukan 

sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pelatihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan di PT. PLN 

(Persero) Area Sanggau. 

2. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dari apa yang 

diperoleh pada saat penelitian, sehingga penulis dapat melatih diri untuk 

menganalisis suatu permasalahan secara ilmiah dan dapat menerapkan 

teori yang selama ini penulis peroleh di bangku kuliah. 
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3. Bagi Almamater 

Sebagai landasan atau acuan penelitian lainnya, terutama penelitian 

yang menyangkut masalah pelatihan dan produktivitas kerja. Diharapkan 

hasil penelitiaan ini dapat memberikan sumbangan terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. 

F. Kerangka Pemikiran 

Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten 

dan berkualitas, terutama di era globalisasi sekarang ini. Pada era ini, semua 

organisasi bisnis harus siap beradaptasi dan memperkuat diri agar dapat 

bersaing sehingga mampu menjawab semua tantangan di masa yang akan 

datang. Pelatihan merupakan suatu usaha yang terencana dari perusahaan 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karyawan. 

Dengan pelaksanaan pelatihan yang tepat, maka perusahaan diharapkan dapat 

memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja 

yang telah ditetapkan. 

Malayu Hasibuan (2007: 170) yang menyatakan bahwa: “Dengan 

pelatihan, produktivitas kerja pegawai akan meningkat, kualitas dan kuantitas 

produksi semakin baik, karena technical skill, human skill, dan managerial 

skill karyawan yang semakin baik”. 
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Dari uraian pemikiran tersebut, maka penulis paparkan dalam kerangka 

pemikiran seperti pada Gambar 1.1 di bawah ini : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja karyawan 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Suatu kebenaran ilmiah, diperlukan adanya metode penelitian yang 

sesuai dengan makna yang terkandung dalam tujuan penelitan. Sesuai 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian yang 

dipakai ini termasuk jenis Penelitian Asosiatif (Hubungan), yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 

atau lebih. Adapun penelitian ini betujuan untuk mengetahui hubungan 

antara Pelatihan dan Produktivitas kerja. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri langsung dari 

Objek Penelitian. Pengumpulan Data primer dilakukan dengan cara: 

1) Wawancara 

Pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada karyawan bidang SDM dan karyawan bidang 

Produktivitas Kerja Pelatihan 
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distribusi PT. PLN (Persero) Area Sanggau guna mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. 

2) Observasi 

Metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan 

secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dalam hal ini 

observasi dilakukan kepada PT. PLN (Persero) Area Sanggau 

adalah dengan cara memberikan pengawasan kepada karyawan 

bidang distribusi oleh atasan karyawan setiap bulan dalam bentuk 

laporan bulanan untuk mengetahui target yang telah diberikan bisa 

tercapai atau tidak. 

b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari       

PT. PLN (Persero) Area Sanggau, diperoleh dari arsip dan dokumen 

seperti : 

1. Data Identitas Karyawan Bidang Distribusi 

2. Data Nilai Produktivitas dan Pelatihan Karyawan Bidang Distribusi 

Tahun 2011-2013 

 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2008:115) : “Populasi adalah Wilayah 

generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 
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karkteristik  tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan”. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan objek penelitian 

yang mempunyai karakteristik tertentu yang menjadi sumber data 

dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. PLN (Persero) Area Sanggau 

di Bagian Distribusi sebanyak 50 karyawan. 

 

b. Sampel 

Sampel menurut Supardi (2005 : 27) adalah sebagian dari populasi 

yang dijadikan subyek penelitian sebagai “wakil”  dari anggota 

populasi. 

Metode pengambilan sampel adalah sensus, yaitu penentuan sampel 

bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi, Sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian Distribusi PT. 

PLN (Persero) Area Sanggau sebanyak 50 karyawan.  

 

4. Alat Analisis 

Analisis mengunakan bantuan Aplikasi SPSS for Windows 18 

dengan metode Uji Chi-Square. 

Uji Chi-Square digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh 

dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. 
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Dengan kriteria pengujian : 

a. Jika χ2 hitung ≤ χ2 tabel, maka Ho diterima. 

b. Jika χ2 hitung > χ2 tabel, maka Ho ditolak. 

Atau,  

a. Jika Sig. χ2 hitung > alpha, maka Ho diterima. 

b. Jika Sig. χ2 hitung < alpha, maka Ho ditolak. 

 

Hipotesis Uji Chi-Square : 

Ho :   Tidak terdapat pengaruh antara Jumlah Pelatihan terhadap 

Produktivitas Kerja. 

Ha :  Terdapat pengaruh antara Jumlah Pelatihan terhadap Produktivitas 

Kerja. 


