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ABSTRAK 

YOGY PRATOMO, NIM. 1121103387, Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Pelatihan Dan 

Pengembangan Terhadap Produktivitas Karyawan Pada CV. SETYA 

MITRA. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelatihan dan 

pengembangan berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan di CV . SETYA 

MITRA. Lingkup Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten, Kecamatan 

Kalikotes, di CV. SETYA MITRA yang berada di Jimbung. Subjek penelitian 

adalah karyawan di CV. SETYA MITRA yang berada di perusahaan tersebut. 

Adapun teknik pengambilan sampel dengan teknik total sampling artinya sampel 

yang digunakan adalah total populasi, hal ini dilakukan karena jumlah populasi 

yang terbatas dan sedikit, dengan data primer berupa : wawancara, observasi, 

kuesioner dan dengan data sekunder. Analisis data menggunakan metode regresi 

linier berganda, karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel. Pengujian 

statistik dengan Uji F (simultan) dan Uji t (parsial). 

Berdasarkan deskripsi data, karakteristik karyawan mayoritas adalah 

berjenis kelamin laki -laki, usia antara 38 – 43 tahun dan pendidikan SMA. 

Sedangkan berdasarkan analisis data, diperoleh bahwa variabel pelatihan (X1), 

dan pengembangan (X2), secara signifikan berpengaruh pada produktivitas kerja 

karyawan (Y). Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam 

penelitian ini ditunjukkan dengan nilai R Square sebesar 32,7 % dan yang lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang telah diteliti.  

 

Kata kunci: pelatihan, pengembangan  dan produktivitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam sebuah organisasi kegiatan, manajemen sangatlah penting. Manajemen 

merupakan suatu cara yang harus dilakukan agar organisasi tersebut dapat 

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tanpa 

adanya manajemen, semua kegiatan dan aktivitas menjadi tidak teratur. Aktivitas 

organisasi pun tidak akan efektif dan efisien. Akibatnya,   tujuan yang dicapai 

dalam organisasi tersebut menjadi sulit terealisasi. 

Pada prinsipnya, manjemen adalah cara mengatur kegiatan agar berjalan 

dengan baik untuk mencapai tujuan secara optimal sesuai yang diinginkan. 

Tujuan yang diharapkan tersebut dapat berhasil dengan baik apabila kemampuan 

manusia (SDM) yang terbatas, baik pengetahuan, teknologi, skill, maupun waktu 

yang dimiliki, dapat dikembangkan dengan membagi tugas pekerjaaan, 

wewenang, dan tanggung jawabnya kepada orang lain. Sehingga, secara sinergis, 

pembagian tugas ini dapat membentuk kerja sama dan kemitraaan yang saling 

menguntungkan untuk percapaian tujuan yang diinginkan. 

Dalam organisasi apa pun, baik bisnis atau pemerintahan, sumber daya 

manusia (SDM) sangatlah penting. Karena SDM mempunyai peran sebagai 
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pengelola agar sistem tetap berjalan sesuai aturan, maka pengelolaannya tentu 

harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan 

motivasi. Dalam hal ini, manjemen menjadikan SDM sebagai salah satu indikator 

penting dalam pencapaian tujuan organisasi. 

SDM merupakan aset organisasi yang sangat vital. Peran dan fungsinya tidak 

dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Dalam suatu organisasi, SDM bukan 

hanya sebagai alat produksi. Saat ini, kedudukan SDM bukan hanya sebagai alat 

produksi, tetapi juga penggerak dan penentu berlangsungnya proses produksi, 

serta segala aktivitas organisasi. SDM memiliki andil besar dalam menentukan 

maju atau mundurnya satu organisasi. Oleh karena itu, kemajuan suatu organisasi 

ditentukan pula oleh kualitas dan kapabilitas SDM di dalamnya. Disinilah 

pentingnya manajemen SDM demi pengembangan organisasi (Hasibuan. 

2003;10)  

Pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi tenaga kerja agar dapat lebih 

menguasai pekerjaan yang dijabat atau akan dijabat ke depannya. Dalam 

perusahaan, misalnya, pelatihan dan pengembangan sering dilakukan oleh para 

rekrutmen atau tenaga kerja baru maupun yang sudah lama sebagai upaya 

meningkatkan kinerja para tenaga kerja. 

Salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah pelatihan dan 

pengembangan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan tenaga kerja yang 

bersumber daya manusia baik dan tepat, sangat perlu dilakukan pelatihan dan 
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pengembangan. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan para tenaga kerja  

untuk menghadapi tugas pekerjaan yang dianggap belum menguasainya. Langkah 

ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terburuk dalam kemampuan dan 

tanggung jawab bekerja. Sehingga, tenaga kerja dapat menyelesaikan tugas 

dengan lebih efektif dan efisien ( Henry Simamora. 2004;276 ) 

Pentingya peningkatan produktivitas di sebabkan adanya kenyataan bahwa 

tingkat produktivitas yang tinggi dapat memperkuat perekonomian perusahaan, 

yang selanjutnya menghasilkan perbaikan standar kehidupan dalam artian 

ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain 

Organisasi merupakan alat atau sarana untuk memenuhi kebutuhan karyawan. 

Meskipun demikian, organisasi didirikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan 

perorangan, tetapi juga berhubungan dengan kelangsungan hidup organisasi 

tersebut melalui produktivitas. Pencapaian produktivitas digabungkan dengan 

pemenuhan kebutuhan karyawan hendak menjadi perhatian setiap organisasi. Pola 

dan sistem kerja yang dianut saat ini harus efisien dan efektif daripada pola sistem 

kerja masa lalu, dan output yang bakal dicapai di waktu yang akan datang harus 

lebih berkualitas daripada output saat ini. 

Pola perilaku yang demikian mengakibatkan selalu berusaha berusaha 

meningkatkan kualitas kerja. Karyawan yang mempunyai perilaku demikian 

terdorong untuk menjadi dinamis, kreatif, inovatif, terbuka, serta sikap cepat 

tanggap terhadap gagasan-gagasan dan perubahan baru. Selain itu, produktivitas 
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kerja juga merupakan motif ekonomi untuk memperoleh hasil sebanyak mungkin 

dengan biaya sekecil-kecilnya ( Indah Puji Hartatik, 2014;207 ) 

Berdasakan uraian diatas maka perlu di lakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KARYAWAN PADA CV. SETYA MITRA” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam pengambilan 

judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut: 

1. Alasan Subyektif 

a. Belum ada penelitian tentang pelatihan dan pengembangan terhadap 

produktivitas karyawan pada CV. SETYA MITRA  

b. Lokasi: Penelitian agar menghemat waktu, tenaga dan biaya serta dengan 

mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, 

karena obyek yang dijadikan penelitian dekat dengan domisili penulis. 

2.  Alasan Obyektif 

Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan dan pengembangan 

terhadap produktivitas karyawan pada CV. SETYA MITRA. 
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C. Penegasan Judul 

1. Penelitian dilakukan pada CV. SETYA MITRA yang difokuskan pada 

pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap produktivitas karyawan. 

2. Yang dimaksud pelatihan adalah merupakan proses pembelajaran yang 

melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk 

meningkatkan kinerja tenaga kerja ( Henry Simamora. 2004;276 ) 

3. Menurut T. Hani Handoko, 1995 ( dalam buku Indah Puji Hartatik, 

2014;88 ). Pengembangan (development) mempunyai ruang lingkup lebih 

luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, 

kemampuan, sikap, dan sifat – sifat kepribadian  

4. Produktivitas kerja adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari 

berbagai sumber daya atau faktor produksi yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam suatu 

perusahaan (Indah Puji Hartatik, 2014;209) 

 

D. Pembatasan Masalah 

Mengingat sangat luas dan kompleknya faktor – faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan, maka perlu dibatasi permasalahan dengan maksud 

agar pembahasan dapat lebih mengenai sasaran. Adapun yang menjadi 

pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pelatihan dan pengembangan 

mempengaruhi produktivitas karyawan yang bekerja di CV. SETYA MITRA. 
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E. Rumusan Masalah 

Manusia merupakan sumber daya manusia yang paling menentukan dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Permasalahan dari  perusahaan ini 

adalah tinggi rendahnya produktivitas karyawan, untuk suatu upaya yang dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan, dengan permasalahan tersebut diduga 

pelatihan dan pengembangan mempunyai pengaruh terhadap produktivitas 

karyawan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan suatu pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan ? 

2. Apakah pengembangan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan ? 

3. Apakah pelatihan dan pengembangan berpengaruh terhadap produktivitas 

karyawan ? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang 

mendalam mengenai pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap 

produktivitas karyawan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang 

ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap produktivitas karyawan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan terhadap produktivitas 

karyawan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap 

produktivitas karyawan. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

2.  Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga 

bagi perusahaan dalam pengelolaan SDM beserta segala kebijakan yang 

berkaitan langsung dengan aspek-aspek SDM secara lebih baik. 

3. Bagi pihak lain  

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk suatu penelitian dan 

tambahan pengetahuan serta memberikan masukan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Kesuksesan suatu organisasi tergantung dari kualitas sumber daya manusia 

yang dimiliki, karena sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya 
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yang mampu berprestasi secara maksimal. Pelatihan dan pengembangan 

mempunyai peran yang cukup penting dalam produktivitas kerja karyawan. Salah 

satu fungsi manajemen sumber daya manusia adalah pelatihan dan 

pengembangan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan tenaga kerja yang 

bersumber daya manusia baik dan tepat, sangat perlu dilakukan pelatihan dan 

pengembangan. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan para tenaga kerja  

untuk menghadapi tugas pekerjaan yang dianggap belum menguasainya. 

Langkah ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terburuk dalam 

kemampuan dan tanggung jawab bekerja. Sehingga, tenaga kerja dapat 

menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan efisien. 

Dari uraian singkat tersebut, maka penulis menguraikan kerangka pemikiran 

yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini pada gambar 1.1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Pelatihan (X1) 

Pengembangan (X2) 

Produktivitas kerja (Y) 
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I. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenaran dan masih perlu 

bukti kenyataan (Sutrisno Hadi,1992;257). Sesuai dengan permasalahan 

penelitian yang telah dirumuskan diatas maka hipotesis yang akan dapat di 

kemukakan adalah sebagai berikut: ada pengaruh positif yang signifikan antara 

pelatihan dan pengembangan terhadap produktivitas karyawan 

1. Ada pengaruh signifikan antara pelatihan dengan produktivitas karyawan. 

2. Ada pengaruh signifikan antara pengembangan dan produktivitas 

karyawan. 

3. Ada pengaruh signifikan antara pelatihan dan pengembangan terhadap 

produktivitas karyawan. 

 

J. Sistem Penulisan Skripsi 

Untuk memahami isi dan uraian dari aktivitas penulisan dengan judul yang 

penulis maksud,maka perlu adanya sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

 

Bab 1 Pendahuluan 

Mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian,kerangka pemikiran, 

hipotesis, dan sistematika penulisan. 
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Bab II   Tinjauan Pustaka 

Membahas tentang pengertian sumber daya manusia, pelatihan, 

pengembangan dan produktivitas karyawan. 

Bab III  Metode Penelitian 

Berisi tentang metode penelitian dan gambaran umum objek 

penelitian. 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan  

Membahas tentang uji validasi dan reliabilitas, jawab 

responden terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner analisa 

data dan uji hipotesa. 

Bab V Simpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian dan saran-saran, sebagai masukan bagi perusahaan 

dan penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh pelatihan 

dan pengembangan terhadap produktivitas karyawan pada CV. SETYA 

MITRA dapat disimpulkan sebagai berikut :  

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar 

responden penelitian ini berusia antara 38 tahun - 43 tahun 

sebanyak 10 orang atau 33.3%, jenis kelamin yang didominasi 

oleh laki-laki sebanyak 26 orang atau 86.7%, dan pendidikan 

sebanyak 16 orang atau sebanyak 53.3%. 

b. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda yaitu Y = 4,641 + 0,433X1 + 

0,384X2 .Menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari pelatihan 

dan pengembangan berpengaruh secara signifikan adalah pada 

variabel pelatihan sebesar 0,433 satuan dengan asumsi variabel 

bebas sama dengan nol. Sehingga jika dinaikkan satu satuan maka 

produktivitas karyawan akan meningkat sebesar 0,384 satuan 

untuk pengembangan,  0,433 satuan untuk pelatihan.  

c. Satu dari dua hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara sendiri-sendiri antara pelatihan dan 
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pengembangan terhadap produkttivitas karyawan CV. SETYA 

MITRA, karena t hitung pelatihan = 2,371, dan pengembangan = 

2,099 lebih besar dari t tabel =2,05183. Sehingga Ha diterima maka 

ada pengaruh dari pelatihan dan pengembangan terhadap 

produktivitas karyawan CV. SETYA MITRA.  

d. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pelatihan dan pengembangan terhadap 

produktivitas karyawan CV. SETYA MITRA secara bersama-

sama, karena F hitung = 6,553 > F tabel 3,35. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba untuk 

memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi CV. SETYA 

MITRA tersebut diantaranya: 

1. CV. SETYA MITRA harus selalu meningkatkan produktivitas 

karyawan dengan mempertahankan atau meningkatkan program 

pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan atau secara terus 

menerus. 

2. Faktor  pelatihan dan pengembangan karyawan  merupakan faktor 

yang tidak boleh diabaikan dalam aktivitas bisnis saat ini. Oleh 

karena itu hendaknya pemberian program pelatihan dan 

pengembangan  bagi karyawan perlu dipertahankan bahkan lebih 
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ditingkatkan agar produktivitas yang telah ada dapat 

dipertahankan ataupun lebih ditingkatkan. 

3. Hendaknya pihak perusahaan harus memperhatikan  tujuan, 

komponen, materi maupun metode dari pelatihan dan 

pengembangan  agar produktivitas kerja karyawan  akan tetap 

terjaga dengan baik  dan bahkan lebih ditingkatkan sehingga 

karyawan akan merasa dihargai serta kebutuhan mereka dapat 

segera terpenuhi 

4. Untuk lebih memaksimalkan performance kerja karyawan, maka 

pemberian pelatihan dan pengembangan  sebaiknya  disesuaikan 

dengan tujuan organisasi atau apa yang telah ditetapkan oleh pihak 

perusahaan 
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