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ABSTRAK 

 

Anggoro Tristyono NIM 1621100012, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi “Pengaruh Pelatihan, 

Pemgalaman dan Keterampilan Kerja terhadap Produktivitas Pembudidaya 

Ikan Nila Sentra Minapolitan di Kabupaten Klaten”. 
 Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaruh Pelatihan, Pengalaman dan 

Keterampilan Kerja Tehadap Pembudidaya Ikan Nila Sentra Minapolitan di 

Kabupaten Klaten. Data penelitian ini dikumpulkan dari 100% pembudidaya ikan 

nila sentra minapolitan di kabupaten klaten. Penelitian menggunakan teknik non 

probability sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, analisis regresi linier berganda dan pengujian 

hipotesis yang meliputi uji t, uji f, dan koefisien determinasi (R
2
). 

 Hasil analisis menggunakan regresi linier berganda dapat diketahui bahwa 

variabel pelatihan  berpengaruh positif terhadap produktivitas pembudidaya ikan 

nila sentra minapolitan di kabupaten Klaten. Kedua, variabel pengalaman 

berpengaruh positif terhadap terhadap produktivitas pembudidaya ikan nila sentra 

minapolitan di kabupaten Klaten. 

 Hasil analisis menggunakan uji t dapat diketahui pelatihan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas pembudidaya ikan nila. Kedua, 

pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 

pembudidaya ikan nila. Ketiga, keterampilan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap produktivitas pembudidaya ikan nila sentra minapolitan di kabupaten 

klaten.  

 Hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa 52.4% variabel 

pelatihan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel pengalaman dan keterampilan, 

47,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.  

 

Kata kunci: Pelatihan, Pengalaman, Keterampilan dan Produktivitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada hakekatnya potensi Sumber Daya Manusia merupakan salah satu 

modal dan memegang suatu peran yang paling penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Dengan demikian  perusahaan perlu mengelola Sumber Daya 

Manusia semaksimal mungkin. Karena pengelolaan yang baik merupakan kunci 

sukses suatu perusahaan bukan hanya pada keunggulan teknologi dan tersedianya 

dana saja. Tapi faktor manusia merupakan faktor yang yang paling utama. (J. 

Ravianto, 1986). 

Penerapan Manajemen sumber daya manusia sangatlah berarti dalam 

pengembangan usaha yang mengembangkan segala potensi yang ada pada 

manusia baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya 

yang dapat di gunakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk usahanya 

(Tohardi 2002) 

Melalui perencanaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, produktivitas 

kerja dari pelaku usaha yang sudah ada dapat ditingkatkan. Hal ini dapat 

diwujudkan melalui adanya penyesuaian.Seperti peningkatan pelatihan dan 

pengalaman kerja yang baik. Sehingga setiap anggota organisasi dapat 



 
 

 
 

menghasilkan sesuatu yang berkaitan langsung dengan kepentingan pribadi dan 

organisasi. 

Tidak dipungkiri kemajuan hanya akan dapat diraih apabila yang 

bersangkutan mampu menampilkan kinerja yang memuaskan, termasuk 

produktivitas kaja yang semakin tinggi. Selain itu ilmu pengetahuan berkembang 

dengan cepat keterampilan manusia cepat ketinggalan jaman, dari sudut pandang 

inilah pentingnya mutu pengalaman dan pelatihan. Karena dalam pelatihan 

kemampuan seseorang dapat diukur dengan sikap yang  dianalisis dengan baik. 

Dengan adanya peningkatan keahlian, pengetahuan dan sikap keterampilan. 

Dengan demikian keterampilan pada saat melaksanakan tugas tugasnya melalui 

program pelatihan yang sudah dilaksanakan dalam perusahaan bisa  meningkatkan 

produktivitasnya. Diharapkan dengan semakin tingginya frekuensi 

dilaksanakannya program pelatihan, semakin tinggipula produktivitas karyawan 

(Hasibuan, 2006). 

Dengan ditunjang pengalaman kerja menunjukan berapa lama agar upaya 

seseorang  bisa bekerja dengan baik. Disamping itu pengalaman kerja meliputi 

banyaknya jenis pekerjaan yang pernah duduki oleh seseorang dan lamanya 

mereka bekerja pada masing-masing pekerjaan tersebut. Dengan demikian masa 

kerja merupakan faktor individu yang mempengaruhi karir karyawan. 

Melalui pengalaman seorang pegawai akan merasakan kepuasan kerja lebih 

tinggi, dengan semakain banyaknya pengalaman kerja maka tingkat kepuasan 

akan meningkat dan akan lebih berhati-hati serta belajar akan kesalahan-kesalahan 

sehingga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan terasa lebih memuaskan 
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karena pengalaman yang di miliki. Hal tersebut nantinya akan terlihat pada 

kinerjanya, yang pada akhirnya akan menjamin pada produktifitas kerja yang 

diharapkan dapat semakin meningkat. Pengalaman   kerja dibutuhkan sebagai 

proses pembentukan pengetahuan atau keterampilan tentang metode suatu 

pekerjaan karena keterlibatan seseorang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan 

(Manulang, 1984) 

Demi meningkatkan produktivitas keterampilan perlu diperhatikan dalam 

memulai aktivitas usaha. Keterampilan merupakan sebuah kemampuan seseorang 

dalam mengoperasikan pekerjaan itu secara lebih mudah serta tepat (Gordon : 

1994) . Dengan keterampilan yang baik dan tepat diharapkan pekerjaan 

terselesaikan dengan mudah, menurunkan resiko kerusakan produk, menjaga 

kualitas produk agar terus stabil dan meningkat agar tercapainya tujuan 

perusahaan. 

Dalam suatu perusahaan tujuan awal adalah meraih keberhasilan yang 

berdampak pada kemajuan suatu perusahaan. Salah satu ukuran keberhasilan 

kinerja individu, organisasi atau perusahaan terletak pada produktivitasnya. 

Apabila produktivitasnya tinggi atau bertambah, maka suatu organisasi atau 

perusahaan tersebut bisa dikatakan berhasil. Apabila lebih rendah dari standar atau 

menurun, bisa dinyatakan tidak atau kurang berhasil (Wibowo, 2007). 

Produktivitas di dalamnya mengandung 2 konsep yang utama yaitu efisien 

dan efektivitas. Dalam efisiensi dapat mengukur sumber daya, baik dari Manusia, 

keuangan, atau dapat juga dari alam yang di butuhkan guna memenuhi tingkat dari 
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pelayanan yang di inginkan, efektivitas adalah mengukur dalam segi hasil mutu 

pelayanan yang telah di capai (George J. Washin). 

Perkembangan mutu Sumber Daya Manusia sangat penting keberadaannya. 

Hal ini mengingat bahwa Sumber Daya Manusia, menginginkan suatu hasil dan 

manfaat yang baik dan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi 

dalam suatu usaha. 

Berkembangnya sistem dan usaha minabisnis, maka di kawasan minapolitan 

tidak saja di bangun usaha budidaya saja tetapi juga of farm yaitu usaha 

minabisnis (pengadaan prasarana perikanan) dan jasa penunjangnya. 

Sebagian besar masyarakat indonesia menggantungkan hidupnya dengan 

bertani dan mengelola potensi-potensi yang ada di sekitar mereka seperti budidaya 

yang dianggap memiliki harga ekonomis yang menunjang perekonomian. 

Budidaya merupakan  suatu kegiatan terencana dalam memelihara sumber daya 

hayati pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat/ hasil panennya sedangkan 

pembudidaya merupakan orang yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan 

sumber daya hayati.  

Dengan demikian akan mengurangi kesenjangan kesejahtraan pendapatan  

antar masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya  intronisasi 

tenaga produktif, serta akan meningkatkan pendapatan asli daerah  (PAD). 

Minapolitan merupakan kawasan yang dibangun atau dikembangkan dengan 

konsep mentitik beratkan pada kemajuan disektor perikanan dan mengedepankan 

prinsip efisiensi, kualitas, percepatan, dan berkesinambungan guna meningkatkan 
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produksi budidaya ikan nila khususnya di minapolitan klaten dengan pelatihan, 

pengalaman dan keterampilan yang cukup untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

Kawasan minapolitan nila dirintis pada 2009. Meliputi sejumlah desa di 

Kecamatan Polanharjo, Karanganom, dan Tulung. Bahkan sekarang dibentuk 

kawasan minapolitan 2 yang Meliputi Kecamatan Ngawen, Klaten Selatan, dan 

Kebonarum. Setiap tahun rata-rata produksi ikan tawar di Klaten mencapai 26 

ribu ton.Khusus ikan nila, produksi di 2018 bisa mencapai 15.701.326 kg.Artinya 

produksi ikan nila di Klaten melimpah. 

Meski tidak memiliki daerah lautan, tetapi jumlah petani ikan air tawar 

cukup banyak. Data yang dimiliki DPKPP, tercatat ada 3.157 rumah tangga 

perikanan (RTP) alias petani ikan. Mereka membudidayakan berbagai jenis ikan 

tawar. Mulai dari ikan lele, gurame, hingga nila merah. Luasan lahan ikan tawar di 

Klaten mencapai 47 hektare. Dari jumlah itu, 24,5 hektare dimanfaatkan untuk 

pengembangan ikan nila. Artinya, Klaten menjadi salah satu sentra budidaya ikan 

nila.  

Dengan mengawal pengembangan ikan tawar, dikerahkan 20 penyuluh 

perikanan.Mereka tersebar di sejumlah kecamatan.Memberikan pemahaman agar 

petani ikan bisa membudidayakan dan mengelola usaha dengan tepat. Selain itu 

usia pelaku usaha yang bervariasi, maka pengalaman kerja yang dimiliki tidak 

sebanding. Dengan pengalaman kerja yang cukup lama, tentunya para petani 

sudah memiliki keterampian yang cukup tinggi. Hal itu mempermudah pekerja 

untuk melakukan proses produksi. 
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Setiap pembudidaya ikan rata-rata mampu memproduksi Bisa memproduksi 

2 ton setiap lima bulan dengan luas ukuran kolam 70-100 meter persegi Dalam 

setahun mampu memproduksi ikan nila 4-5 ton. Petani ikan bisa meraup untung 

hingga puluhan juta rupiah. selama ini ikan nila merah masih tetap jadi 

primadona. Penyebabnya warnanya yang cerah membuat konsumen tertarik 

membeli meski dari segi rasa, lebih gurih ikan nila hitam. Harga nila merah di 

tingkat petani mencapai Rp 29 ribu per kg. Sedangkan di pasaran, harganya 

tembus Rp 33 ribu per kg. Jangkauan pemasaran masih di kawasan Klaten dan 

berbagai daerah lain. 

Peneliti menganggap bahwa penelitian ini perlu dilaksanakan, disebabkan 

karena pentingnya pelatihan, pengalaman dan keterampilan kerja terhadap 

produktivitas. . 

Berdasarakan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian penulis tertarikuntuk mengambil djudul : “PENGARUH  

PELATIHAN, PENGALAMAN DAN KETERAMPILAN KERJA 

TERHADAP   PRODUKTIVITAS PEMBUDIDAYA IKAN NILA  SENTRA 

MINAPOLITAN DI KABUPATEN KLATEN” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul  

Meski saat ini perkembangan teknologi sudah begitu maju pesat, sumber daya 

manusia adalah unsur utama dalam berbagai aktivitas yang dilakukan, 

meskipun dalam sebuah kegiatan memiliki peralatan yang sangat canggihpun 

tanpa didukung dengan adanya SDM, kegiatan tersebut tidak akan bisa berjalan 
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dengan lancar. Di dalam sebuah usaha, sumber daya manusia sangat 

memerlukan sdm yang cukup dan mampu, karena pelatihan, pengalaman dan 

keterampilan kerja seseorang akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

produktivitas yang maksimal dalam usaha yang di jalankan, khususnya pada 

sentra perikanan minapolitan nila klaten.  

C. Penegasan judul 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan maka dalam 

penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut: 

1. Pelatihan kerja 

  Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan     

tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, 

proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat 

dipandang secara sempit maupun luas (Mathis  2002) 

2. Pengalaman kerja 

Pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan atau 

keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan 

tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan (Manulang, 1984).  

3. Keterampilan 

 Merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam mengoperasikan 

pekerjaan itu secara lebih mudah serta tepat. (Gordon  1994) 
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4. Produktivitas 

Produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta 

mengutamakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam 

memproduksi suatu barang atau jasa (Hasibuan, 2005) 

 

D. Batasan Masalah 

Permasalahan yang akan penulis teliti akan menjadi kehilangan makna jika 

tanpa pembatasan masalah yang mendasari. Adapun pembatasan permasalahan 

yang penulis ajukan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini difokuskan pada variabel pelatihan, pengalaman dan 

keterampilan kerja terhadap peningkatan produktivitas pembudidaya ikan 

nila sentra  minapolitan di kabupaten klaten.   

2. Penelitian ini dilakukan di desa jeblog dan nganjat sentra minapolitan nila di 

kabupaten klaten 

 

E. Perumusan  masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas pembudidaya ikan nila 

sentra minapolitan di kabupaten klaten? 

2. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap produktivitas pembudidaya ikan 

nila sentra minapolitan di kabupaten klaten? 
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3. Apakah keterampilan kerja berpengaruh terhadap produktivitas pembudidaya 

nila sentra minapolitan di kabupaten klaten? 

4. Apakah pelatihan, pengalaman dan keterampilan kerja secara simultan 

berpengaruh pada produktivitas petani ikan nila di wilayah minapolitan 

nila? 

 

F. Tujuan penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti. 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji signifikasi pengaruh pelatihan terhadap produktivitas 

pembudidaya ikan nila sentra minapolitan nila di kabupaten klaten. 

2. Untuk menguji signifikasi pengaruh pengalaman terhadap produktivitas 

pembudidaya ikan nila sentra minapolitan nila di kabupaten klaten  

3. Untuk menguji signifikasi pengaruh keterampilan terhadap produktivitas 

pembudidaya ikan nila sentra minapolitan nila di kabupaten klaten 

4. Untuk menguji signifikasi pelatihan, pengalaman dan keterampilan kerja 

secara simultan terhadap produktivitas pembudidaya ikan nila sentra 

minapolitan nila di kabupaten klaten 

 

G.  Manfaat  penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan penulis 

menerapkan ilmu yang telah dipelajari pada masa perkuliahan terutama 

tentang kegiatan yang mencakup ilmu sumber daya manusia 

2. Bagi Pihak Perusahaan 

hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

masukan bagi pihak perusahaan untuk memperhatikan tentang pelatihan, 

pengalaman dan keterampilan kerja terhadap produktivitas yang 

berdampak pada kinerja dan hasil produksi.  

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

penelitian dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta pemberi masukan 

yang dapat di gunakan sebagai pembanding pada penelitian selanjutnya. 
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H. Sistematika Penulisan  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang teori yang mendukung penulisan skripsi 

ini yang meliputi uraian secara teoritis terhadap masalah 

penelitian. Beberapa pokok bahasan diantaranya adalah tentang 

pelatihan, pengalaman, keterampilan kerja dan  produktivitas 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan disertai hipotesis  

BAB III :  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisikan  tentang gambaran sentra usaha, struktur 

organisasi, lokasi penelitian, obyek penelitian, teknik 

pengumpulan data, sumber data, populasi dan sampel, variabel 

penelitian, Uji Validitas dan Reliabilitas, analis data penelitian. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan pengaruh 

pelatihan, pengalaman, keterampilan dan produktivitas 

pembudidaya ikan nila sentra minapolitan di kabupaten klaten. 
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BAB V :  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan bagi yang 

bersangkutan 
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BAB V 

Kesimpulan Dan Saran 

 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pengaruh 

pelatihan, pengalaman dan keterampilan kerja dan terhadap produktivitas 

pembudidaya ikan nila sentra minapolitan di kabupaten klaten dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini dominan berusia antara 20 tahun s/d 30 tahun sebanyak 

31 reponden atau 57,40%, jenis kelamin yang dominan mengisi 

kuesioner adalah laki-laki sebanyak 48 responden atau 88,88% dan 

berdasarkan tingkat pendidikan penelitian ini dominan responden 

memiliki tingkat pendidikan SLTA/SMA sebanyak 38 responden atau 

70,37% 

2. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh hasil output korelasi variabel 

pelatihan (X1) diperoleh sebesar 0,351 artinya bahwa pelatihan 

berhubungan positif terhadap produktivitas (Y) dengan derajat 

hubungan lemah,  Dari hasil output korelasi variabel pengalaman (X2) 

dipeoleh sebesar 0,682 artinya ada pengaruh positif terhadap 

produktifitas (Y) dengan derajat hubungan kuat, dan hasil ouput 

korelasi variabel keterampilan (X3) diperoleh sebesar 0,376 artinya 
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bahwa ada pengaruh positif terhadap produktivitas (Y) dengan derajat 

lemah. 

3. Berdasarkan analisis linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu  Y = 0.205+ 0,289X1 +  0.717X2 + 0.187X3 

menunjukan bahwa konstanta dalam pengujian ini sebesar 0,205 

berarti tanpa ada variable pelatihan, pengalaman dan keterampilan 

maka akan terjadi peningkatan terhadap Produktivitas sebesar 0,205 

satuan produktivitas demikian sebaliknya. 

4. Hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara pelatihan, pengalamanan keterampilan terhadap produktivitas 

pembudidaya ikan nila sentra Minapolitan di Klaten secara simultan, 

karena nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan f hitung = 20,417. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa diterima. Yang berarti terdapat pengaruh X1, 

dan X2 dan X3  simultan terhadap Y. 

5. Hasil pengujian uji t dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara pelatihan, pengalaman dan keterampilan terhadap 

produktivitas pembudidaya nila sentra Minapolitan Nila, karena t 

hitung pelatihan t hitung 2.679  > dari t tabel 2,007, t hitung 

Pengalaman= nilai t hitung 5,262 > dari nilai t tabel 2,007 dan 

keterampilan hitung 2,039 > dari nilai t tabel 2,007  

Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman lebih 

dominan berpengaruh terhadap produktivitas. Minapolitan Nila, ini 
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ditunjukan dari tingkat signifikan pada uji t bahwa pengalaman lebih 

besar dari pada pelatihan dan keterampilan. 

6. Koefisien determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,524 atau 52,4% 

koefisien determinan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

presentase variabel bebas X1,X2, X3 terhadap Y, dan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah 52,4% sedangkan sisanya yaitu 47,6% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang belum diteliti.   

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberi 

masukan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan atau 

kebijakan di masa yang akan datang di Minapolitan Nila, yaitu: 

1. Variabel pelatihan secara siginifikan tidak terlalu meningkatkan 

produktivitas. Diharapkan pemilik untuk meningkatkan pelatihan, 

Dengan adanya perhatian yang baik, maka produktivitas akan 

meningkat diharapkan dengan pelatihan yang di yang rutin 

pengetahuan akan segala hal yang berkaitan dengan budidaya ikan nila 

dapat menunjung hasil produksi yang lebih baik dan kualitas hasil 

budidaya dapat terus ditingkatkan mengingat kebutuhan konsumen 

yang terus bertambah. 

2. Variabel pengalaman sudah sesuai dan secara signifikan dapat 

meningkatkan produktivitas, dan kalau bisa dipertahankan dan 

ditingkatkan lagi, pengalaman-pengalaman yang didasari berbagai 
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macam  hal yang telah dilalui akan memperkecil resiko kegagalan 

yang tinggi dari berbagai macam kegiatan yang di jalankan sikap 

kehati-hatian menjadi fondasi awal dalam memulai kegiatan. 

3. Variabel keterampilan secara signifikan memiliki pengaruh yang tidak 

begitu besar tetapi semakin meningkatnya keterampilan maka akan 

menambah produktivitas karena dalam pekerjaan keterampilan akan 

dapat mempermudah dan membantu juga mempercepat pekerjaan saat 

pembudidaya sudah terampil semua pekerjaan budidaya ikan nila  yang 

di laksanakan akan begitu mudah. 

4. Dari hasil analisis tersebut pengalaman mempunyai nilai pengaruh 

lebih dominan dibandingkan pelatihan dan keterampilan sehingga apa 

bila pemilik meningkatkan produktivitas maka perusahaan harus 

memperhatikan ketiga faktor yang mempengaruhi tidak hanya 

pengalaman saja namun juga pelatihan dan keterampilan guna 

meningkatkan produktivitas karena dari ketiga faktor tersebut jika di 

gebungkan menjadi satu maka hasil pencapaian hasil tujuan akan cepat 

mencapai target yang diharapkan.  

5. Dalam pencapaian hasil yang maksimal perusahaan atau sentra 

perikanan juga harus memikirkan faktor perlengkapan peralatan yang 

memadai jika peralatan yang di gunakan kurang sesuai dengan 

pekerjaan yang sedang dilakukan maka akan menghambat pekerjaan 

khususnya budidaya ikan nila di sentra minapolitan kabupaten klaten  

maka hal ini perlu diperhatikan. 



 
 

81 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

AA. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia, 

Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung 

Arikunto, S; Yuliana, L. 2008. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya 

Media 

Ahmad Tohardi. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung, Mandar 

Baru 

Asri, Mar Andrew E. Sikula. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia, Erlangga. 

Bandung 

Davis Gordon B. (1994). Management System Information, TP. Midas Surya 

Grafindo, Jakarta. 

Djauzak, A. 2004. Peningkatan Mutu Pendidikan Sebagai Sarana Pembangunan 

Bangsa. Jakarta : Balai Pustaka. 

Ghozali, Imam. 2009. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS “. 

Semarang : UNDIP 

Hamalik, O. (2000) Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan 

Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu. PT Bumi Aksara. 

Handoko, T., Hani, 1998. Manajemen dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta, 

Hasibuan, Malayu S.P, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi, 

PT.Bumi Aksara Jakarta. 

Ike Rachmawati Kusdyah. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. IKPI, 

Ghalia Indonesia: Jakarta kencana Liberty 

Kaswan M. M. 2011. Pelatihan dan Pengembangan untuk meningkatkan kinerja 

SDM. Bandung : CV Alfabeta. 



82 
 

 
 

Kirkpatrick, D. L. 2009. Kirkpatrick‟s Training Evaluation Model (online). 

(http://www.businessballs.com/kirkpatricklearningevaluationmodel.htm

, diakses 23 Oktober 2009). 

M, Manulang. 1984. Management Personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Mathis Robert, Jackson John. 2002.    Manajemen Sumber Daya Manusia.Jakarta : 

Salemba empat 

Nasution. 2001. Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), Anggota 

Publisher,Yoyagkarta. 

Ravianto, J. 1986. Produktivitas dan Tenaga Kerja. SIUP : Jakarta 

Robbins, Stephen P. (2006). Perilaku Organisasi. Edisi kesepuluh. Jakarta: PT 

Indeks 

R. Schemerhorn , John,2004. WIE Schermerhorn; Management. John wiley&sons 

Inc 

Rivai, Veithzal. 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari 

Teori ke Praktik, Jakarta : RajaGrafindo Persada 

Rusli syarif.(1991).Produktivitas. Bandung : Angkasa 

Soemarjadi,   Muzni Ramanto,  Wikdati   Zahri.  1991.  Pendidikan Keterampilan. 

Jakarta: Depdikbud 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Afabeta 

Terry, GeorgeR. 2004. Prinsip-prinsip manajemen.  Terjemahan J. Smith D.F.M. 

Jakarta: Bumi Aksara  

Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 

Werner, Jon M., dan DeSimone, Randy L. 2009. Human Resources Development, 

5 th Edition. South-Western Cengage Learning: Mason 


	COVER_ANGGORO.pdf
	HALAMAN_PERSERTUJUAN_ANGGORO.pdf
	HALAMAN_PENGESAHAN_ANGGORO.pdf
	SURAT_PERNYATAAN_ANGGORO.pdf
	SKRIPSI_ANGGORO_1.pdf
	SKRIPSI_ANGGORO_2.pdf

