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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam suatu 

organisasi karena manusia inilah yang mampu menggerakan seluruh 

aktifitas dan seluruh komponen yang berada dalam organisasi. 

Organisasi tanpa sumber daya manusia tidak akan berjalan. 

Manusia merupakan sumber daya yang mempunyai akal pikiran dan 

perasaan yang membedakannya dengan faktor produksi yang lainya. 

Perbedaan sifat, karakter dan perilakunya yang sangat penting, 

maka suatu organisasi harus mengatur dan mengelola faktor 

produksi yang dimiliki secara efektif dan efisien agar mampu 

mencapai tujuan organisasi melalui sumber daya manusia tersebut 

dalam menciptakan produk/ jasa. 

Pada era globalisasi seperti sekarang persaingan ada pada 

berbagai macam perusahaan semakin ketat, adanya perubahan 

kondisi ekonomi global yang menuntut perusahaan untuk 

melakukan perubahan strategi dan sistemnya. Perubahan pada 

sistem perusahaan ini harus dipersiapkan dengan matang, yang 

utama dalam mempertahankan dan melatih sumber daya manusia 

yang memiliki kompetensi dan kinerja yang sesuai dengan kriteria 

yang dibutuhkan perusahaan. Oleh sebab itu, mempertahankan dan 

melatih sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

kinerja yang baik merupakan kunci utama dalam sebuah organisasi 

guna tercapainya tujuan organisasi yang di rencanakan. Untuk 

mencapai tujuan organisasi maka perlu dicari faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja sumber daya manusia tersebut. 

Menurut Widodo (2018:1) manajemen sumber daya manusia 

merupakan proses pembentukan, melatih dan mengembangkan 

kompetensi karyawan pada suatu perusahaan sehingga memiliki 

kinerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sementara itu menurut 

Hasibuan dalam Larasari (2018:6) menyampaikan bahwa MSDM 
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adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

agar efektif dan efisien membantu  terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan dan masyarakat. Membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan karyawan dan masyarakat merupakan tanggung jawab 

seluruh unsur sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu perlu 

diatur dan direncanakan  dalam setiap kegiatan perusahaan agar 

efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan atau organisasi dapat 

tercapai. 

Menghasilkan produk atau jasa secara efisien dibutuhkan 

sumber daya manusia yang terlatih berpengalaman dan kompetensi 

dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Semakin terlatih dan 

kompeten dalam kegiatan produksi setiap harinya akan 

menghasilkan produk atau jasa sesuai standard dan bisa memuaskan 

konsumen tentunya. Menurut Widodo (2018:6), pelatihan adalah 

suatu proses peningkatan secara sistematis dan sesuai dengan 

kebutuhan para karyawan dengan meningkatkan keterampilan, 

pengetahuan dan pemahaman serta motivasi diri. Sedangkan 

menurut Dessler dalam Larasati (2018:111) pelatihan merupakan 

proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, 

keterampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan 

pekerjaan mereka. Supaya setiap karyawan perusahaan atau 

organisasi dapat menghasilkan produk atau jasa yang dapat 

memuaskan pelanggan tentunya dibutuhkan pelatihan yang sesuai 

dengan bidangnya masing, agar setiap karyawannya mampu bekerja 

secara profesional dalam melaksanakan kegiatan perusahaan setiap 

harinya. 

Menurut Wibowo (2012:324) menyebutkan bahwa 

kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang 

dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan Menurut Sutrisno 

dalam Ajabar (2020:71) kompetensi adalah suatu yang mendasari 

karakteristik dari seseorang yang di hubungkan dengan hasil yang 

di peroleh dalam suatu pekerjaan. 
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Suatu ketrampilan dan ilmu pengetahuan tentunya tidak 

muncul begitu saja, diperlukan pelatihan-pelatihan dan praktek 

langsung lapangan tentunya, begitupun ilmu pengetahuan perlu di 

pelajari secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman. 

Sikap kerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan juga 

membutuhkan pelatihan dan praktek supaya menghasilkan 

karyawan yang kompeten di bidangnya agar produk atau jasa yang 

dihasilkan memuaskan pelanggan. 

Menurut Mangkunegara dalam Indrasari (2017:50) kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Ajabar 

(2020:28) kinerja adalah hasil kerja atau prestasi kerja seseorang 

atau sekolompok orang dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Pencapaian suatu hasil pekerjaan menjadi talak ukur dalam kinerja 

karyawan perusahaan atau organisasi, tentunya banyak faktor yang 

mempengaruhi hasil pelaksanaan tugas tersebut namun satu yang 

pasti tujuan bersama perusahaan harus tetap menjadi fokusnya. 

Suatu organisasi didirikan karena mempunyai tujuan yang 

ingin dicapai. Dalam mencapai tujuan setiap organisasi dipengaruhi 

oleh perilaku dan sikap orang-orang yang terdapat dalam organisasi 

tersebut. Didalam pasar modern saat ini organisasi atau perusahaan 

yang bergerak dalam jasa pemenuhan kebutuhan pelanggan adalah 

Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. 

Dalam kegiatan oprasionalnya dituntut ketersediaan karyawan-

karyawan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan prestasi 

kerja dan pelayanan terbaik.  

Data yang didapatkan menunjukan pencapaian dan rencana 

produksi air yang dihasilkan Instalasi Produksi Ngagel PDAM 

Surya Sembada Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai 2019. 

Gambar 1.1 menunjukan realisasi produksi air setiap tahun 

yang konsisten mencapai target realisasi,selalu tercapai meskipun 

target setiap tahun mengalami kenaikan menjadi tantangan bagi 
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setiap karyawan divisi produksi untuk selalu kompeten dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Berkaitan dengan masalah hubungan pelatihan dan 

kompetensi dengan kinerja karyawan, tujuan perusahaan baik 

dimasa sekarang maupun masa depan banyak bergantung pada 

sumber daya manusia yang kompetitif, kemunduran perusahaan 

salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan menghadapi 

perkembangan zaman. 

 

 
Gambar 1.1 Total Air Produksi 

 

Selanjutnya untuk menghadapi dan mengantisipasi hambatan 

perkembangan zaman yang akan dihadapi suatu organisasi, 

diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, 

serta mampu mengantispasi perubahan yang terjadi, mengambil 

keputusan yang tepat sehingga hasil pekerjaan efektif dan efisien. 

Kondisi seperti itu mengharuskan perusahaan melakukan pelatihan 

yang terencana dan berkelanjutan. Sementara kompetensi 

merupakan kemampuan keterampilan dan pengetahuan dalam 

melaksanakan pekerjaan atau tugas dengan efektif dan efisien. oleh 

50
45

76
00

 

52
17

69
60

 

51
95

95
56

 

56
76

48
00

 

56
76

48
00

 

51
68

22
69

 

52
21

80
01

 

53
52

61
10

 

58
27

77
10

 

57
56

14
17

 

2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  

TOTAL AIR PRODUKSI (DALAM M 3)  

Rencana Realisasi



5 

 

 

karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: 

“ANALISIS PENGARUH PELATIHAN DAN KOMPETENSI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PDAM SURYA 

SEMBADA KOTA SURABAYA DIVISI PRODUKSI 

INSTALASI NGAGEL” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Dari latar belakang masalah di PDAM Surya Sembada 

Kota Surabaya Divisi Produksi Instalasi Ngagel maka perumusan 

masalah tentang pengaruh pelatihan dan kompetensi terhadap 

kinerja karyawan adalah : 

1. Apakah pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Divisi 

Produksi Instalasi Ngagel? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Divisi 

Produksi Instalasi Ngagel? 

3. Apakah pelatihan dan kompetensi berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya Divisi Produksi Instalsi Ngagel? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan dari penelitian 

adalah: 

1. Untuk menganalisis apakah pelatihan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya Divisi Produksi Instalasi Ngagel. 

2. Untuk menganalisis apakah kompetensi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya Divisi Produksi Instalasi Ngagel. 

3. Untuk menganalisis apakah pelatihan, dan kompetensi 

berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan PDAM 
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Surya Sembada Kota Surabaya Divisi Produksi Instalasi 

Ngagel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti : 

Sebagai sarana pembelajaran dan media penerapan 

pengetahuan yang selama ini diperoleh salama duduk dibangku 

kuliah, serta sebagai persyaratan akademis untuk 

menyelesaikan studi S1. 

2. Bagi perusahaan : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan rekomendasi dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

menentukan langkah yang diambil terutama yang berkaitan 

antara pelatihan dan kompetensi dengan kinerja karyawan 

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Divisi Produksi 

Instalasi Ngagel. 

3. Bagi ilmu pengetahuan : 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah bahan referensi 

dan bahan pertimbangan untuk memperluas ilmu pengetahuan 

khususnya yang berhubungan dengan manajemen sumber daya 

manusia dan kinerja pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 


