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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi menuntut setiap 

organisasi mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif untuk 

menjalankan organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah proses 

memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. 

Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi dapat meningkatkan kapasitas 

dan membangun pondasi perusahaan karena apabila orang-orang yang bekerja 

dalam organisasi memiliki kompetensi yang tepat sesuai dengan tuntutan 

pekerjaannya, maka dia akan mampu baik dari segi pengetahuan, keterampilan 

maupun mental serta karakter produktifnya. Pengembangan SDM dilakukan agar 

dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan 

standar kinerja yang telah di tetapkan.  

Kompetensi yang dimiliki karyawan secara individual harus mampu 

mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan mampu mendukung setiap 

perubahan yang dilakukan manajemen, dengan kata lain kompetensi yang dimiliki 

indivivual dapat mendukung sistem kerja berdasarkan tim. Penentuan tingkat 

kompetensi yang berbasis SDM dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja 

yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan kompetensi yang 

dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan sebagai dasar bagi evaluasi kinerja 

karyawan.  
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Kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan adalah salah satu 

fenomena yang menarik untuk diteliti sebab hal ini akan menentukan kesuksesan 

perusahaan dan tentunya ada berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

seperti pelatihan kerja dan motivasi dalam menjalankan tugasnya. Kinerja menjadi 

suatu masalah yang sering kali umum dibicarakan. Kinerja karyawan sangat 

dibutuhkan perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang.  

Peningkatan pengetahuan dan skill dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja 

dan produktivitas melalui pelatihan dan motivasi dari pimpinan atau perusahaan. 

Pelatihan karyawan menjadi sangatlah penting agar karyawan dapat meningkatkan 

kemampuan dan keahlian. Oleh karena itu, karyawan membutuhkan pelatihan 

untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Pelatihan (training) merupakan upaya 

berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Melalui 

pelatihan, karyawan dapat terbantu mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan 

yang ada, dapat meningkatkan keseluruhan karier karyawan dan dapat membantu 

mengembangkan tanggung jawabnya pada saat ini maupun di masa mendatang.  

Peran pelatihan menjadi semakin penting dalam rangka meningkatkan 

sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif dan professional. Dalam hal 

ini harus diciptakan strategi untuk mewujudkan suasana kondusif dalam rangka 

memenangkan kompetisisi bisnis global melalui kerja sama kemitraan dalam 

sebuah kolaborasi networking sehingga dapat menarik perhatian konsumen maupun 
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investor. Dengan kata lain, peran pelatihan kerja yaitu salah satu langkah strategik 

untuk meningkatkan mutu kinerja sumber daya manusia agar mampu merespon 

tantangan dunia bisnis, khususnya melalui peningkatan produktivitas kerja 

inidividu dan kelompok. Hal ini harus didukung dengan metode pelatihan yang 

tepat, isi pelatihan yang relevan dengan praktek pekerjaan karyawan tersebut, serta 

didukung kemampuan instruktur pelatihan yang profesional dan berkompeten 

dalam pelaksanaan pelatihan tersebut. Seperti halnya pada industri usaha sepatu 

kulit tepatnya di daerah sentra sepatu kulit Cibaduyut, disana banyak sekali UKM 

UKM yang memproduksi sepatu kulit sendiri, sehingga karyawan yang bekerja 

dituntut untuk memiliki skill dan kemampuannya. Salah satu UKM yang bergerak 

pada bidang industri sepatu kulit yaitu UKM Spoccat. 

          UKM Spoccat merupakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) bergerak 

dibidang produksi sepatu yang menggunakan kulit asli. Jenis sepatu kulit yang 

sudah diproduksi di UKM Spoccat anatara lain Boat Shoe, Boots, Oxford, dll. UKM 

Spoccat beralamat dijalan Cibaduyut Blok TVRI 1 No.87 Kec Bojongloa Kidul 

Kota Bandung. Fenomena yang terjadi di UKM Spoccat yaitu memiliki fokus pada 

pengembangan sumber daya manusianya dengan mengikutsertakan karyawan pada 

berbagai lokakarya dan pelatihan. Namun, pada UKM Spoccat masih mengalami 

beberapa masalah dalam pelatihan kerja yang berakibat pada kinerja karyawan. 

Padahal kinerja karyawan yang tinggi sangat diharapkan. Semakin banyak 

karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, maka produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan akan meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 



4 

 

 

mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan pada UKM 

Spoccat Kota Bandung. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang pelatihan kerja 

dan Kinerja Karyawan pada UKM Spoccat Kota Bandung terbilang masih rendah. 

Hal ini ditunjukan dengan beberapa masalah pada Kinerja Karyawan yang 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Inisiatif karyawan  

Inisiatif merupakan preferensi untuk mengambil suatu tindakan yang 

dicerminkan untuk melakukan lebih dari yang diperlukan atau 

diharapkan dalam pekerjaan, melakukan sesuatu dimana tidak seorang 

pun memintanya.  

Tabel 1. 1  

Penyelesaian Pemesanan  

Kegiatan Seharusnya Kenyataan Alasan 

Penyelesaian 

pemesanan 

sepatu jenis 

Oxford 

sebanyak 60 

pcs pada 

tanggal 4 

Februari 

2021 

Seharusnya 

penyelesaian 

sepatu dilakukan 

sebelum tanggal 

4 Februari 2021. 

Pemesanan 

sepatu selesai 

pada tanggal 6 

Februari pagi 

yang memiliki 

keterlambatan 

selama 1 hari. 

1. Kurangnya 

persediaan 

bahan baku. 

2. Karyawan 

kurang proaktif 

dan hanya 

menunggu 

disuruh saat 

bekerja 

sehingga selalu 

membutuhkan 

koordinasi. 

Sumber: hasil wawancara dengan pemilik UKM Spoccat, April 2021 

Berdasarkan permasalahan yang sering ditemukan pada saat ini, 

khususnya pada UKM Spoccat yaitu : kurang efektifnya dalam 

pekerjaan seperti kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, kurang 
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disiplinnya pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang 

diberikan, kurang proaktif dan hanya bekerja saat disuruh saja, masih 

kurangnya pegawai dalam memunculkan ide–ide baru dalam 

penyelesaian tugas.  

2) Disiplin kerja 

Disiplin kerja merupakan kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk 

pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku. 

Contohnya : Menurut pemilik UKM Spoccat Kota Bandung mengatakan 

bahwa jam masuk kerja 09.00 WIB. Sedangkan karyawan sering masuk 

kerja melebihi dari ketentuan jam masuk usaha pada UKM Spoccat. 

Salah satu contohnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 terdapat 5 

karyawan yang terlambat masuk kerja. 

Tabel 1. 2 

 Absensi Karyawan 

Kegiatan Seharusnya Kenyataan Alasan 

Absensi 

kerja 

karyawan 

pada 

tanggal 28 

April 2021 

Pada pukul 

09.00 WIB 

karyawan 

harus sudah 

masuk 

kerja. 

Ada 5 orang 

karyawan yang 

masuk kerja jam 

10.00 WIB tanpa 

ijin telat terlebih 

dahulu, yang 

terdiri dari 5 orang 

karyawan bagian 

produksi. 

1. Urusan anak 

sekolah dan 

keluarga. 

2. Terlalu 

menganggap 

santai karena 

memiliki 

hubungan 

keluarga dengan 

pemilik. 

3. Kemacetan 

lalu lintas. 

Sumber: hasil wawancara dengan pemilik UKM Spoccat, April 2021 
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 Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pelatihan kerja yang  dilakukan 

oleh UKM Spoccat, yang terlihat dari beberapa masalah antara lain : 

1) Kurangnya Metode pelatihan kerja 

Metode pelatihan yang digunakan adalah metode pelatihan dengan 

teknik partisipatif yaitu diskusi kelompok, konfrensi, simulasi, bermain 

peran (demonstrasi) dan games, latihan dalam kelas, test, kerja tim dan 

study visit (studi banding).  

Contohnya : Berdasarkan wawancara dengan pemilik di UKM Spoccat, 

tidak adanya metode program pelatihan yang memadai seperti keahlian 

dan keterampilan didapat secara otodidak, tidak pernah mengikuti 

workshop, jarang sekali mengikuti pameran, dll. Hal ini menimbulkan 

hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan perusahaan yang 

bersangkutan seperti tidak mampu menggunakan teknologi yang lebih 

canggih dalam bekerja, Produktivitas kerja tidak meningkat, bahkan 

menurun, Kesinambungan perusahaan tidak bisa dijamin, Loyalitas 

yang rendah terhadap perusahaan, yang pada akhirnya akan menurunkan 

produktivitas perusahaan itu sendiri.  

2) Kurangnya Instruktur/pelatih. 

Pelatih/instruktur yang akan memberikan materi pelatihan harus 

memenuhi kualifikasi persyaratan antara lain: mempunyai keahlian 

yang berhubungan dengan materi pelatihan, mampu membangkitkan 

motivasi dan mampu menggunakan metode partisipatif.  

https://sleekr.co/blog/tanda-karyawan-underperformance/
https://sleekr.co/blog/tanda-karyawan-underperformance/
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Berdasarkan wawancara dengan pemilik di UKM Spoccat, selain 

dengan kurangnya metode pelatihan pada UKM Spoccat juga belum 

memiliki pelatih dalan mengembangkan kinerja karyawannya. Hal ini 

dipandang karena semua karyawan yang bekerja sudah memiliki 

keterampilan secara otodidak dan tidak perlu memerlukan pelatih. 

Padahal dengan adanya pelatih maka kinerja karyawan dan 

keterampilan yang dimiliki akan berkembang. Selain itu, kurangnya 

biaya untuk membayar pelatih juga menjadi kendala UKM Spoccat 

tidak pernah mengikuti pelatihan. Berdasarkan uraian diatas maka 

bahwa kurangnya metode dan pelatih pada UKM Spoccat akan 

berdampak pada kinerja karyawan yang kurang optimal sehingga 

pelatihan yang berdaya guna dan menghasilkan output tinggi belum 

didapatkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pelatihan kerja dapat mempengaruhi 

Kinerja Karyawan sehingga dilakukan penelitian yang berhubungan dengan hal 

tersebut, yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul “Pengaruh 

Pelatihan kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada UKM Spoccat Kota 

Bandung”. 
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1.2       Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran umum Pelatihan Kerja di UKM Spoccat Kota 

Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan kinerja karyawan di UKM Spoccat Kota Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh pelatihan kerja terhadap Kinerja Karyawan pada 

UKM Spoccat Kota Bandung ? 

4. Apa saja hambatan hambatan yang dihadapi di UKM Spoccat dalam 

pelaksanaan pelatihan kerja untuk meningkatkan Kinerja Karyawan? 

5. Apa saja usaha usaha yang dilakukan UKM Spoccat untuk menghadapi 

hambatan hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja untuk meningkatkan 

Kinerja Karyawan? 
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1.3       Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis : 

1. Mengetahui bagaimana gambaran umum pelatihan kerja UKM Spoccat 

Kota Bandung. 

2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Kinerja Karyawan di UKM Spoccat 

Kota Bandung. 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada UKM Spoccat Kota Bandung. 

4. Mengetahui apa saja hambatan yang mempengaruhi pelatihan kerja pada 

UKM Spoccat Kota Bandung. 

5. Mengetahui apa saja usaha yang dilakukan UKM Spoccat untuk 

menghadapi hambatan hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja untuk 

meningkatkan Kinerja Karyawan.  

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoritis dan praktis yang bisa diterapkan kepada pengusaha lainnya. 

Kegunaan penelitian ini antara lain : 

1. Kegunaan secara Teoritis  

Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai 

pelatihan kerja terhadap Kinerja Karyawan, dimana dalam penelitian ini 

peneliti akan berusaha semaksimal mungkin melakukan pendekatan 
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terhadap permasalahan yang terjadi berdasarkan metode ilmiah, yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan itu sendiri. 

2. Kegunaan secara Praktis 

a. Bagi peneliti 

Dapat memperdalam pemahaman khususnya tentang permasalahan 

yang diteliti sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. 

b. Bagi UKM 

Mengharapkan agar hasil penelitian ini akan dapat digunakan oleh 

pihak UKM sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berarti 

dalam melakukan kegiatan usaha selanjutnya. 

c. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi UKM-UKM lain untuk 

dapat mempelajari kebijakan-kebijakan UKM untuk meningkatkan 

pelatihan kerja. 
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1.4       Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di UKM Spoccat   Jl. Cibaduyut Blok TVRI 1 No. 87 

Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. 

 

1.4.2 Lamanya penelitian  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2021 s/d Juni 2021. 
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Tabel 1. 3  

Jadwal Penelitian 

 

No KETERANGAN  

MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TAHAP PERSIAPAN 

1 Penjajagan                                                 

2 Pengajuan Judul                                                 

3 Pembuatan Proposal                                                 

4 Bimbingan                                                 

5 Ujian Proposal                                                 

6 Revisi Proposal                                                 

TAHAP PENELITIAN 

7 Observasi                                                 

8 Wawancara                                                 

9 Penyebaran Angket                                                 

10 Penarikan Angket                                                 

TAHAP PENYUSUNAN 

11 Analisis Data                                                 

12 Pembuatan Laporan                                                 

13 Bimbingan                                                 

14 Sidang Skripsi                                                 

Sumber : Data diolah Peneliti, Mei 2021


