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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, dengan ditandai adanya perkembangan teknologi yang 

semakin maju dari masa ke masa, membuat persaingan dalam dunia pekerjaan 

semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya globalisasi dan moderenisasi. 

Jika suatu organisasi tidak bisa menangani hal tersebut, maka kelangsungan 

kegiatan dalam bekerja akan terhambat.  

Sumber Daya Manusia merupakan asset terpenting untuk berjalannya suatu 

organisasi, karena perannya sebagai penggerak utama dalam seluruh kegiatan 

organisasi. Memahami pentingnya keberadaan Sumber Daya Manusia pada era 

global saat ini, salah satu upaya yang harus dicapai oleh perusahaan adalah 

dengan cara meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia, diharapkan karyawan bisa bekerja secara 

produktif dan propesional sehingga kinerja yang dicapainya diharapkan akan lebih 

memuaskan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Dalam mewujudkan hal 

ini, pengelolaan Sumber daya Manusia menjadi hal yang sangat penting 

dilakukan. Maka untuk menangani hal tersebut adalah melalui penanganan 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). 

Pada dasarnya pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dilakukan organisasi 

adalah untuk mengusahakan agar setiap pegawainya bisa memiliki kinerja yang 

efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, sehingga apa 

yang menjadi maksud dan tujuan organisasi secara keseluruhan bisa lebih mudah 
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untuk dicapai. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang 

pegawai. Maka dari itu, kinerja pegawai dalam suatu organisasi merupakan hal 

yang penting untuk pegawai itu sendiri maupun untuk organisasi sebagai upaya 

dalam pencapaian keberhasilan. Pada dasarnya untuk mencapai kinerja pegawai 

dalam suatu organisasi diperlukan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pegawai 

dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya.  

PT. Sanwa Parts Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi suatu 

barang yang bergerak di bidang komponen elektronik. Untuk mengatasi 

permintaan dari konsumen, dilakukanlah beberapa pengembangan pelayanan yang 

memberikan dorongan yang sangat berarti bagi perusahaan. Dalam memproduksi 

barang tersebut tentunya tidak akan maksimal jika tidak didukung dengan kinerja 

Sumber Daya Manusia yang tidak profesional, karena hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap produktivitas karyawan maupun organisasi dalam rangka 

menyelenggarakan pelayanan tercapainya tujuan perusahaan yang maksimal. Pada 

tabel 1.1 dapat dilihat hasil dari penilaian Key Performance Indicator (KPI) PT. 

Sanwa Parts Indonesia bulan januari s.d maret 2015, berupa data target dan 

realisasi pencapaian kinerja karyawan bagian produksi di PT. Sanwa Parts 

Indonesia, KPI ini selalu dibuat oleh PT. Sanwa Parts Indonesia untuk mengetahui 

sejauh mana target yang telah tercapai yang dapat dilihat dari segi kinerja yang 

diberikan karyawan untuk perusahaannya, target kerja mesin, dan faktor lainnya. 
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Tabel 1.1 KPI Karyawan Bagian Produksi PT. Sanwa Parts Indonesia 

Tahun 2015 

No Key 

Performance 

Indicator (KPI) 

UOM Target Januari   Februari  Maret   

1 Durasi 

downtime 

machine 

Jam  60 

menit/bulan 

150 menit 120 menit 180 menit 

2 Frekuensi 

machine 

downtime 

Angka  2 kali/bulan 3 kali 2 kali 3 kali 

3 Defect rate % 0.005% 0.003% 0.003% 0.006% 

4 Jumlah order 

yang dapat 

dipenuhi 

% 100% 95% 96% 92% 

5 Pemenuhan 

GMP/ISO 

% 100% 97% 98% 93% 

6 Waste (scrap) % 0.5% 0.6% 0.5% 0.8% 

7 Biaya lembur 

karyawan per 

shift 

Jam   350 jam 325 jam 375 jam 400 jam 

Sumber: Data Internal PT. Sanwa Parts Indonesia 

Kinerja karyawan bagian produksi pada PT. Sanwa Parts Indonesia dapat 

dilihat dalam tabel 1.1 mengenai hasil KPI selama bulan januari-maret 2015. 

Dimana berdasarkan data hasil penilaian kinerja karyawan bagian produksi 

karyawan dapat diketahui bahwa dari bulan ke bulan produksi perusahaan tidak 

mencapai target yang telah ditetapkan meskipun selalu berada di kisaran angka 

93% dari kapasitas produksi. Data menunjukkan dari bulan januari ke bulan maret 

2015 mengalami penurunan kinerja dimana produktivitas perusahaan dari 95 % 

menjadi 92%, begitu juga dengan produk cacat dan limbah sisa produksi yang 

mengalami peningkatan dari bulan januari s.d maret 2015. 

Menurut Veithzal Rivai (2008:14) “Kinerja adalah tingkat hasil keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan 

tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 
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target atau sasaran serta kreteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama”. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

menurut Sutermeister (1999) antara lain: “motivasi, kemampuan, pengetahuan, 

keahlian, pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, sikap kepribadian kondisi-

kondisi fisik dan kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan egoistic”. 

Oleh karena itu manajemen perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

penurunan kinerja karyawan tersebut dan bagaimana cara untuk dapat 

meningkatkan kembali kinerja karyawannya. 

Berikut ini adalah data penyebab tidak tercapainya target KPI bagian produksi 

di PT. Sanwa Parts Indonesia selama kurun waktu bulan Januari s.d Maret 2015: 

Tabel 1.2 laporan Tidak Tercapainya KPI Karyawan Bagian Produksi 

PT. Sanwa Parts Indonesia 

Tahun 2015 

No Key Performance 

Indicator (KPI) 

UOM Target Jan s.d 

Mar 

Alasan 

1 Durasi downtime 

machine 

Jam  60 menit 

/bulan 

150 

menit 

Perbaikan mesin 

dan ketersediaan 

sparepart yang 

kurang 

2 Frekuensi machine 

downtime 

Angka  2 kali 3 kali Operator yang 

kurang handal 

3 Defect rate % 0.005% 0.004

% 

Penggunaan mesin-

mesin baru 

4 Jumlah order yang 

dapat dipenuhi 

% 100% 94% Kinerja operator 

belum maksimal 

5 Pemenuhan 

GMP/ISO 

% 100% 96% Pemahaman 

operator akan 

kualitas mutu masih 

kurang 

6 Waste (scrap) % 0.5% 0.6% Rendahnya efisiensi 

mesin produksi 

7 Biaya lembur 

karyawan per shift 

Jam   350 jam 367 

jam 

Target produksi 

tepat waktu tidak 

dapat dipenuhi 

       Sumber: Data Internal PT. Sanwa Parts Indonesia 
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Dari data tabel penyebab tidak tercapainya kinerja bagian produksi yaitu pada 

kualitas sumber daya manusia, bila dianalisa dengan menggunakan fishbone 

theory (analisis diagram tulang ikan), maka faktor manusia dan metode atau cara 

mengoperasikan mesin produksi adalah faktor penyebab utama kinerja bagian 

produksi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 

Manusia Mesin

Masalah

Material Lingkungan Metode

 

Gambar 1.1 Bentuk Diagram Tulang Ikan (Fishbone) 

Oleh karena itu PT. Sanwa Parts Indonesia harus mampu mengoptimalkan 

sumber daya manusia dan juga metode untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada 

karyawan bagian produksi terutama untuk operator-operator mesin produksi. Dari 

hasil pengamatan selama berada di lapangan, ditemukan bahwa para karyawan 

yang bekerja pada umumnya adalah banyak sikap karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya kurang teliti, terampil, dan banyak karyawan yang belum mempunyai 

pengalaman mengoperasikan peralatan tersebut, yang akan berakibat pada 

turunnya kinerja karyawan perusahaan.  
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Dari hasil kegiatan wawancara dengan GA Dept. Manajer di PT. Sanwa Parts 

Indonesia yang bernama Ibu Catur W bahwa permasalahan mengenai pentingnya 

pelatihan dalam menunjang kinerja karyawan adalah target menyelesaikan satu 

komponen, dimana seorang karyawan harus bisa menyelesaikan satu komponen 

dalam waktu 15 detik untuk memenuhi target yang ditetapkan, tetapi dalam 

kenyataannya banyak karyawan mengerjakan pekerjaanya tidak tepat waktu 

sehingga target yang ditetapkan oleh perusahaan tidak terpenuhi. Dikarenakan 

target tidak terpenuhi, maka perusahaan mau tidak mau harus mengadakan lembur 

agar target terpenuhi. Dengan banyaknya permintaan lembur karena tidak 

terpenuhinya standar kecepatan penyelesaian produk maka akan menambah biaya 

pada perusahaan. 

Dalam mengantisipasi hal tersebut, perusahaan atau organisasi harus dapat 

menempatkan posisi sumber daya manusia yang dapat dijalankan oleh perusahaan 

dengan mendidik dan melatih para karyawannya, agar mereka mendapat 

pengetahuan serta ketrampilan yang lebih baik, sesuai dengan bidang 

pekerjaannya. 

Edwin B. Flippo (Hasibuan; 2012:70):”Pelatihan merupakan suatu usaha untuk 

meningkatkan pegetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan 

suatu pekerjaan tertentu”. 

Pelatihan merupakan bagian upaya dari organiasi untuk mengembangkan 

kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. Pelatihan perlu 

dilaksanakan oleh perusahaan agar memiliki Sumber Daya Manusia yang 

memiliki kinerja yang maksimal. Dengan adanya kegiatan pelatihan, diharapkan 
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dapat memberi peluang untuk setiap pegawai dalam mengembangkan potensinya 

yang selama ini belum dikelola dengan baik, sehingga para pegawai akan semakin 

mampu untuk mencapai kinerja yang diharapkan organisasi. Pelatihan juga dinilai 

sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghadapi perubahan perubahan yang 

terjadi didalam organisasi.  

Notoatmodjo (2002:74) menyatakan bahwa “tujuan utama pelatihan adalah 

meningkatkan produktifitas atau hasil kerja pegawai, atau dengan kata lain adalah 

untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi kerja setiap pegawai”. 

Bentuk pelatihan yang selama ini sering diterapkan oleh PT. Sanwa Parts 

Indonesia adalah on the job training, yakni para pekerja ditempatkan dalam 

kondisi pekerjaan yang sebenarnya dan juga diberi pelatihan mengenai 

penggunaan mesin dan peralatan kerja. Dengan masih terjadinya penurunan 

kinerja, maka PT. Sanwa Parts Indonesia coba untuk mengetahui bentuk-bentuk 

pelatihan yang sesuai dan dapat membantu peningkatan kinerja karyawan bagian 

produksi, karena bentuk pelatihan yang ada saat ini belum mampu meningkatkan 

kinerja karyawan secara maksimal. 

Berdasarkan dengan adanya latar belakang permasalahan dan hasil penelitian 

sebelumnya diatas mengenai Pelatihan Kerja yang berpengaruh pada Kinerja 

Karyawan, maka didalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan di PT. 

Sanwa Parts Indonesia Bagian Produksi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasikan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelatihan Karyawan di PT. Sanwa Parts 

Indonesia? 

2. Bagaimana Kinerja Karyawan di PT. Sanwa Parts Indonesia? 

3. Seberapa besar pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan di PT. 

Sanwa Parts Indonesia?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data baik primer 

maupun sekunder yang akan dijadikan sebagai bahan analisis untuk penyusunan 

skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dan Bisnis di 

Universitas Isalam Bandung. 

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pelatihan Karyawan di PT 

Sanwa Parts Indonesia. 

2. Ingin mengetahui tingkat Kinerja karyawan di PT. Sanwa Parts 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pelatihan Terhadap 

Kinerja Karyawan di PT Sanwa Parts Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini 

dapat memberikan manfaat bagi pihak antara lain: 

1. Bagi Penulis  

Dengan penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang permasalahan yang diteliti di PT Sanwa Parts Indonesia, yaitu 

tentang Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan. Selain itu penulis juga 

berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis didalam praktik 

nyata. 

2. Bagi Organisasi 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada 

Organisasi atau perusahaan untuk merumuskan kebijakan dan masukan-

masukan positif yang membangun perusahaan dalam usaha meningkatkan 

Kinerja. 

3. Bagi Pihak lain dan Masyarakat umum 

Sebagai bahan bacaan untuk menambah informasi dan pengetahuan atau 

referensi bagi peneliti lain dan titik tolak dalam melakukan penelitian 

dalam bidang yang sama. Dapat dijadikan referensi dalam melakukan 

penelitian dengan pokok permasalahan yang sama serta sebagai bahan 

masukan. 
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1.5 Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis 

Setiap Orgnisasi pasti menginginkan setiap karyawannya memiliki kinerja 

yang optimal untuk mengerjakan pekerjaannya, maka dari itu kemampuan dan 

keahlian sumber daya manusia sangat penting untuk terus dikembangkan agar 

setiap pegawai mampu mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai hal tersebut 

maka pelaksanaan pelatihan pada karyawan dinilai sebagai salah satu upaya 

penting yang dapat dilakukan organisasi. 

Menurut Gary Dessler (1997:263), mengemukakan bahwa:”Training adalah 

Proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar 

yang mereka butuhkan untuk menjalalankan perkerjaan mereka”. 

Menurut Noe (2005:3):”Training refers to a planned effort by a company to 

facilitate employees learning of job related competencies include knowladge, skill, 

or behaviors that are critical for successful job performance”.  

Pelatihan menurut pendapat tersebut mengarah kepada usaha yang 

direncanakan perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran dari kompetensi yang 

berhubungan dengan pekerjaan karyawan. Kompetensi tersebut mencakup dengan 

pengetahuan, keterampilan atau perilaku-perilaku untuk keberhsilan kinerja 

karyawan. 

Bernardin dan Russell (1998:172) mengungkapkan: “Training is defined as 

any attempt to improve employee performance on a currently held job or one 

related to it. This usually means changes in specific knowledge, skills, attitudes, 

or behaviors. To be effective, training should involve a learning experience, be a 

planned organizational activity, and be designed in response to identified needs”. 
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Pelatihan menurut tersebut, dapat didefinisikan sebagai upaya organiasi untuk 

mengembangkan kinerja pegawai yang berkaitan pada pelaksanaan pekerjaannya. 

Pelatihan biasanya berarti merubah pengetahuan (knowledge) yang spesifik, 

keahlian (skills), sikap atau perilaku (attitude or behaviors). Agar pelatihan 

menjadi efektif maka di dalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaraan 

atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian 

yang direncanakan, dan dirancang untuk menanggapi dan mengidentifkasi 

kebutuhan-kebutuhan. 

Pelatihan merupakan salah satu cara untuk memperoleh sumber daya manusia 

yang mampu memberikan konstribusi berupa peningkatan kinerja pegawai untuk 

organisasi. 

     Tujuan-tujuan utama pelatihan menurut (Simamora, 2009), pada intinya 

dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang: 

1. Memperbaki kinerja. 

2. Memahirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan 

tekhnologi. 

3. Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi 

kompeten dalam pekerjaan. 

4. Membantu memecahkan permasalahan operasional. 

5. Mempersiapkan karyawan untuk promosi. 

6. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. 

7. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi. 
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Pelaksanaan pelatihan harus dievaluasi untuk menentukan efektifitasnya, 

dalam mengukur keberhasilan suatu pelatihan dapat dilihat pada tahap evaluasi 

ini, dimana pada tahap evaluasi juga dapat mengukur sejauh mana para peserta 

menigkatkan pengetahuannya, mengasah keterampilan dan merubah sikap 

menjadi lebih baik. Menurut Bohlander dan Snell (2004:263) menunjukan bahwa 

ada empat kriteria dasar yang tersedia untuk mengevaluasi pelatihan antara lain: 

(1) Reaction (reaksi), (2) Learning (pembelajaran), (3) Behavior (perilaku), dan 

(4) result (hasil). 

Dengan adanya pelatihan yang efektif diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, keterampilan, serta memperbaiki sikap perilaku pegawai, sehingga 

pegawai akan memperbaiki kinerjanya yang selama ini belum maksimal.  

Kinerja Karyawan secara umum dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu 

organisasi. Ketika perusahaan mampu mencapai target yang telah ditetapkan, 

maka perusahaan tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik. 

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) mengemukan bahwa “kinerja adalah 

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

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. 

Menurut Mathis dan Jackson (2002:378) mengungkapkan bahwa “kinerja 

pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja 

karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan 

konstribusi kepada organisasi”. 
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Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa kinerja karyawan merupakan 

hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan, baik secara kualitas maupun 

secara kuantitas, sesuai dengan tugas dan perannya di dalam perusahaan. Semakin 

baik seorang karyawan memenuhi sasaran dan standar yang terdapat dalam 

sebuah pekerjaan, berarti kinerjanya semakin optimal. Tinggi rendahnya kinerja 

seorang karyawan ditentukan oleh faktor kemampuan. Selain itu, karyawan yang 

akan menunjukkan kinerja yang optimal apabila mereka memiliki pemahaman 

yang jelas mengenai pekerjaannya. 

Menurut Mathis dan Jackson (2002:378) mengungkapkan bahwa untuk 

mengidentifikasikan dan mengukur kinerja karyawan meliputi elemen sebagai 

berikut: 

1. Kuantitas dari hasil 

Kuantitas dari hasil yaitu menunjukan hasil kerja yang dicapai dari segi 

keluaran atau hasil tugas-tugas rutinitas dan kecepatan dalam menyelsaikan 

tugas tersebut 

2. Kualitas dari hasil 

Kualitas dari hasil yaitu menunjukan hasil kerja yang dicapai dari segi 

ketepatan, ketelitian, dan kerapihan dari hasil kerja yang dilakukan. 

3. Ketepatan waktu dari hasil 

Ketepatan waktu dari hasil yaitu merupkan tingkat aktivitas diselsaikan pada 

awal waktu yang telah ditetapkan, dilihat dari sudut kordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 
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4. Kehadiran 

Kehadiran yaitu absensi atau kehadiran selama hadir di tempat kerja 

5. Kemampuan bekerja sama 

Kemampuan bekerja sama yaitu kesediaan untuk bekerja sama dalam 

melaksanakan tugas-tugas dengan rekan kerja yang lainnya. 

Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menekankan 

karyawan agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang didapat dari 

program pelatihan dan dilakukan dalam pekerjaannya. Dari hasil pelatihan yang 

efektif akan mencapai sasaran pada perubahan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap dari seorang pegawai. Pelatihan akan menghasilkan peningkatan 

pengetahuan pegawai sehingga dapat menumbuhkan kreatifitas dan meningkatkan 

pengetahuan yang lebih luas tentang pekerjaan yang harus dilakukan, selain 

pengetahuan pegawai meningkat maka akan diikuti dengan peningkatan 

keterampilan pegawai dalam bekerja. Setelah dapat meningkatkan pengethuan dan 

keteramplan dari pegawai, maka diharapkan juga akan diikuti dengan sikap 

pegawai agar lebih disiplin, teliti, tepat waktu, bertanggung jawab dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas bahwa pelaksanaan pelatihan harus 

dievaluasi untuk menentukan efektifitasnya. Berbagai metode tersedia untuk 

menilai sejauh mana program pelatihan meningkatkan pebelajaran, mempengaruhi 

perilaku pada pekerjaan, dan berdampak pada kinerja keseluruhan organisasi. 

Menurut Bohlandaer dan Snell (2004:263) menunjukan bahwa ada empat kritria 
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dasar yang tersedia untuk mengevaluasi pelatihan: (1) Reaction (reaksi), (2) 

Learning (pembelajaran), (3) Behavior (perilaku), dan (4) result (hasil).  

Hasil pelatihan yang efektif akan mencapai pada sasaran reaksi para peserta 

terhapat pelatihan yang disampaikan, pada hal ini dapat diukur dengan keinginan 

dan manfaat yang diperoleh dari hasil pelatihan, jika para peserta mendapatkan 

manfaat selama mengikuti pelatihan, para peserta akan berfikir bagaimana 

pelatihan tersebut mempengaruhi cara kerja mereka, apakah ada perbedaan 

sebelum atau setelah melakukan pelatihan, jika ada perubahan yang dirasakan 

lebih baik maka kinerja mereka akan meningkat. Pelatihan akan menghasilkan 

peningkatan pembelajaran berupa penigkatan pengetahuan yang lebih luas dan 

menumbuhkan kreatifitas tentang pekerjaanya, selain pegetahuan karyawan 

mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan peningkatan keahlian karyawan 

dalam mengoprasikan apa yang akan dikerjakan. Setelah meningkatnya 

pengetahuan dan keahlian dari karyawan maka diharapkan juga akan diikuti 

dengan perbaikan sikap atau perilaku karyawan sehingga karyawan kan lebih 

disiplin, tingkat kerjanya semakin tinggi, serta mampu meningkatkan partisifasi 

aktif dalam organisasi. Jika reasksi karyawan baik dalam mengikuti pelatihan, 

pebelajaran berupa pengetahuan dan keterampilan meningkat, perilaku karyawan 

berubah, maka hasil setelah mengkuti pelatihan akan baik, yang dapat diketahui 

melalui cara membandingkan sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan, evaluasi 

hasil disini adalah untuk mengetahui dampak perubahan perilaku kerja peserta 

pelatihan terhadap tingkat produktifitas organisasi, hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan kualitas kerja karyawan sehingga mampu meningkatkan kinerja yang 
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optimal. Hasil-hasil pelatihan dapat berupa meningkatnya dan menurunnya 

poduktifitas, prestasi dll. Ketika seorang karyawan setelah mengikuti pelatihan 

mendapatkan hasil yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka kinerja pegawai 

akan mengalami perbaikan. Semakin baik pegawai dalam mencapai target sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan, itu berati kinerja yang diberikan pegawai 

semakin maksimal. Maka dari itu dapat disimpulkan pelaksanaan pelatihan dinilai 

mampu untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaannya. 

Dalam penelitian ini, penulis perlu merumuskan paradigma atau kerangka 

pemikiran agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasannya. Pelathan kaitannya 

dengan kinerja dapat di gambarkan pada gambar 1.2 berikut 
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Gambar 1.1 
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1.6 Hipotesis  

Mengacu pada kerangka pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: “Terdapat pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai bagian 

Produksi PT. Sanwa Parts Indonesia”. 
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