
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang makin pesat sekarang ini

menyebabkan persaingan pasar semakin ketat. Persaingan pasar yang ketat ini

menuntut adanya rancangan penjuaan dan pemasaran, produk dan orang-orang yang

terlibat. Pihak manajemen menyadari bahwa peran serta karyawan pada suatu

perusahaan harus mengikuti perkembangan dan tuntutan teknologi sesuai dengan

keinginan perusahaan yang dibutuhkan. Setiap organisasi berkepentingan terhadap

kinerja terbaik yang mampu dihasilkan oleh rangkaian sistem yang berlaku dalam

organisasi tersebut. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor

kunci untuk mendapatkan kinerja terbaik, karena selain menangani masalah

ketrampilan dan keahlian, manajemen SDM juga berkewajiban membangun perilaku

kondusif karyawan untuk mendapatkan kinerja terbaik.

Tekanan kompetitif dalam dunia bisnis menuntut perusahaan untuk

memikirkan bagaimana cara perusahaan  beradaptasi dengan lingkungan yang

senantiasa berubah. Adaptasi lingkungan bisa berarti dalam hal lingkungan

administratif perusahaan yang berarti perusahaan harus melakukan restrukturisasi

dalam organisasinya. Bentuk adaptasi lainnya adalah dalam hal manajemen sumber

daya manusia, seperti pengembangan karir, pelatihan dan perencanaan pembagian

keuntungan yang fleksibel.  Seiring dengan berubahnya komposisi dari tenaga kerja
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, berubah pula nilai-nilai kolektif, tujuan dan kebutuhan sumber daya

manusia.  Perusahaan harus memonitor perubahan kebutuhan tersebut jika mereka

ingin mempertahankan tenaga kerja yang produktif.   Pada dasarnya kinerja karyawan

merupakan hasil  proses yang kompleks, baik berasal dari diri pribadi karyawan (

internal factor ) maupun upaya strategis dari perusahaan. Faktor-faktor internal

misalnya motivasi, tujuan, harapan dan lain-lain, sementara contoh faktor eksternal

adalah lingkungan fisik dan non fisik perusahaan. Kinerja yang baik tentu saja

merupakan harapan bagi semua perusahaan dan institusi yang mempekerjakan

karyawan, sebab kinerja karyawan ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan

kinerja perusahaan secara keseluruhan.Dalam upaya memberdayakan karyawan dan

pengembangan karyawan, pihak

manajerial selalu berupaya melakukan tugas fungsinya melalui planning, organizing,

staffing, directing dan controlling dengan tujuan agar bisa mencapai sasaran.

Mengeloladengan menyediakan sarana dan prasarana dimana berusaha

mewujudkan lingkungan kerja dan iklim kerja yang kondusif yang bisa mendorong

karyawan selalu berinovasi dan berkreasi termasuk membuat sistem yang  fair dan

struktur yang fleksibel dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang

jelas dan manusiawi,memperhatikan kemampuan karyawan dan usahanya dalam

mencapai tujuan karirnya.Seiring berkembangnya ilmu dan pengetahuan yang makin

maju maka perusahaan dituntut untuk lebih dapat menjadikan karyawannya lebih

terampil dan terlatih dalam mengerjakan tugasnya. Oleh karena itu perusahaan

berinisiatif untuk mengadakan progam pelatihan bagi karyawan, karena pelatihan
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membuat mereka lebih percaya diri sehingga menimbulkan rasa puas dalam bekerja

danlebih dihargai, serta mampu berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerja

karyawan bagian penjualan.

Perusahaan memiliki tujuan dan sasaran perusahaan untuk dapatmemperoleh

laba maksimal yang ingin dicapainya. Sumber daya manusia memegang peranan

paling penting dan potensial bagi keberhasilan suatu perusahaan mengingat sumber

daya manusia merupakan penentu kegiatan perusahaan baik perencanaan,

pengorganisasian, serta pengambilan keputusan. Setelah program pelatihan itu

dilaksanakan diharapkan adanya peningkatan produktivitas kerja dalam bagian

penjualan pada suatu perusahaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil

penjualan.

Program pengembangan dianggap membawa manfaat yang cukup besar bagi

perusahaan seperti  meningkatkan moral karyawan, meningkatkan efisiensi waktu

dalam melaksanakan pekerjaannya. PT.Katwara Furniture dalam suatu perkumpulan

pegawai Furniture digresik. Dengan berjalannya waktu, Usaha ini melayani Order

dan Produksi barang metah sampai menjadi barang jadi siap pakek. dengan

dikeluarkannya ijin usaha pada tanggal 27 Agustus 1990. Dengan melihat luas jaringan

kerjanya tentu saja peningkatan produktivitas kerja karyawan sangat diperlukan agar

dapat eksis di tengah persaingan yang begitu ketat. Dalam kaitannya dengan uraian

tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul: “Pengaruh Komitmen Organisasi

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Karakteristik Produktif

Karyawan PT.Katwara Furniture”
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1.2. Rumusan Masalah.

1. Apakah Komitmen Organisasi dan Pengembangan SDM secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap Karakteristik Produktiv Karyawan ?

2. Apakah Komitmen Organisasi dan Pengembangan SDM secara partial

berpengaruh signifikan terhadap Karakteristik Produktiv Karyawan?

3. Manakah diantara Komitmen Organisasi dan Pengembangan SDM yang

berpengaruh dominan secara signifikan terhadap Karakteristik Produktiv

Karyawan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi dan

Pengembangan SDM secara simultan terhadap Karakteristik Produktiv

Karyawan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi dan

Pengembangan SDM secara partial terhadap Karakteristik Produktiv

Karyawan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis diantara Komitmen Organisasi dan

Pengembangan SDM yang berpengaruh dominan secara signifikan terhadap

Karakteristik Produktiv Karyawan.

4. 1.4. Manfaat Penelitian
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1. Manfaat Teotitis

Penelitian ini merupakan kesempatan baik dalam menerapkan teori, khususnya teori

di bidang Sumber Daya Manusia ke dalam dunia praktek yang sebenarnya dan untuk

mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Merupakan pengalaman berharga yang menambah pengetahuan

dan wawasan peneliti.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Karakteristik Produktif Karyawan

Prof.Dr.Wibowo,S.E.,M.Phil.(2014) “Karakteristik Produktif Karyawan
adalah hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang
diperlukan “.Karakteristik Produktiv Karyawan dapat dikuantifikasi dengan membagi
keluaran dengan masukan.Menaikkan produktivitas dapat dilakukan dengan
memperbaiki rasio Karakteristik Produktif Karyawan,dengan menghasilkan lebih
banyak keluaran atau output. Karakteristik Produktif Karyawan sering di bandingkan
dengan standart yang sudah di tententukan sebelumnya.Apabilah lebih banyak
keluaran dihasilkan dari jumlah masukan yang sama,atau masukan lebih sedikit dapat
dipergunakan untuk mendapatkan keluaran yang sama, Karakteristik Produktif
Karyawan diperbaiki. Sebagai konsekuensinya,produktivitas yang lebih merupakan
ukuran yang berharga tentang seberapa baik sumber daya dipergunakan dalam
masyarakat. Hal itu berarti lebih sedikit masukan diperlukan untuk menghasilkan
keluaran.Lebih sedikit pemborosan dan lebih baik konservasi sumber daya.

Karakteristik Produktif Karyawan sering di ukur dalam bentuk masukan dan

keluaran ekonomi.Akan tetapi,masukan dan pengeluaran sumber daya manusia dan

socialjuga
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sebagai factor penting.Jika perilaku organisasi lebih baik,dapat memperbaiki

kepuasan kerja sehinga terjadi peningkatan hasil sumber daya manusia.

2.1.1.1. Proses Perbaikan Karakteristik Produktif Karyawan

Setiap organisasi pada umumnya ingin memperbaiki kinerjanya dengan cara

melakukan perbaikan produktivitas,namun usaha tersebut tidak selalu berhasil.

(Becher, 2014)mengungkapkan adanya kesukaran dalam pelakasaan perbaikan

produktivitas karena hal-hal berikut :

1.Perintah dari manajene puncak
2.Definisi dan Rasional tifdak jelas
3.Kmomitmen dari atas rendah
4.Peramgkap pengangkatan coordinator
5.Kegagalan menu\gukur kesiapan organisasi
6.Pengukuran menggantung
7.Ketidakjelasan tanggung jawab dan akuntabilitas rendah
8.Menyenangkan dengan teknik

2.1.1.2 Strategi Terhadap Sumber Daya Manusia.

Semakin disadari bahwa untuk meningkatkan produktivitas, perlu

memberikan perhatian lebih besar pada sumber daya manusia. Mereka ditingkatkan

perannya dengan dilibatkan dalam setiap kegiatan organisasi. Lingkungan kerjanya

perlu diperbaiki yaitu :

1.Peran sumber daya manusia

2.Quality of worklife

3.Pelibatan pekerja

4.Manajemen partisipasi
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2.1.3.Pengukuran Karakteristik Produktif Karyawan

Pengukuran merupakanm bagian integral dari proses manajemen

produktivitas.Apabilah produktivitas diintegrasikan ke dalam budaya

organisasi,monitoring progress yang memberikan umpan balik, menetapkan sasaran

yang dapat dihitung dan mengevaluasi kinerja manajerial merupakan suatu

keharusan. Status produktivitas sebagai isu strategi bagi organisasi mengajukan

bahwa monitoring merupakan hal yang penting. Perbaikan produktivitas merupakan

alat utama untuk mencapai pertumbuhan market share. Pengukuran produktivitas

mewujudkan sejumlah fungsi penguatan yang sangat berharga yaitu sebagai berikut :

1.Membangun kepedulian

2.Mengukur masalah dan peluang

3.Mengusahakan mekanisme umpan balik

4.Memfasilitasi integrasi

2.1.1.4.  Indikator Karakteristik Produktif Karyawan

Dalam kaitannya dengan produktivitas kerja karyawan, makna produktivitas

dalam peneitian ini tidak hanya sekedar rasio antara output dan input, melainkan

merupakan suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa “suatu

kehidupan hari ini harus lebih baikdari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik

dari hari ini”.Berdasarkan hasil penelitian, Prof.Dr.Wibowo,S.E.,M.Phil. (2014)

berhasil menjaring karakteristik kunci profil karyawan yang produktif.

Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Lebih dari sekedar memenuhi kualifikasi pekerjaan.

2. Bermotivasi tinggi.
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3. Mempunyai orientasi pekerjaan.

4. Dewasa.

5. Dapat bergaul dengan efektif.

Pendapat lain tentang ciri-ciri karyawan yang juga produktif  juga telah berhasil

dijaring oleh Mali (Putti, 2014:86)pengarang bukuImporving Total Productivity.

Ciri-ciri yang dimaksud adalah :

1. Mengetahui untuk menggunakan waktunya secara efektif.
2. Memahami pekerjaan dengan baik, dan berusaha meminimalisasi kesalahan

dalam bekerja.
3. Hubungan antara pribadinya dengan semua tingkatan berlangsungdengan

baik.
4. Mempunyai tingkatan kehadiran yang baik.

2.1.2. Komitmen Organisasi

Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske (2012: 182) memberikan

pengertian komitmen organisasional sebagai “perasaan identifikasi, loyalitas dan

pelibatan dinyatakan oleh pekerja terhadap organisasi atau unit dalam organisasi”.

Diantara pendapat para penulis diatas ada yang menyamakan komitmen

organisasonal loyalitas pekerja. Namu, sebagian besar menyatakan bahwa loyalitas

adalah salah satu unsure dari komitmen organisasional. unsur pertama komitmen

organisasional adalah perasaan identifikasi, perasaan individu bahwa menjadi bagian

organisasi. Unsur kedua adalah pelibatan, artinya bahwa individu merasa terlibat

dalam proses    pelaksanaan organisasi. Sedangkan unsure ketiga adalah loyalitas,

dalam arti individu loyal terhadap organisasi.
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Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa komitmen organisasional

adalah perasaan, sikap mdan perilaku individu mengidentifikasikan dirinya sebagai

bagian dari organisasi, terlihst dalam proses kegiatan organisasi dan loyal tehadap

organisasi dalam mencapai tujuan.

2.1.2.1. Tipe Komitmen Organisasional

Osborn, (2011:72) mengenalkan adanya dua tipe komitmen organisasional, yaitu

“Rational Commitment dan Emotional commitment. Rational commitmen

mencerminkan perasaan bahwa apa yang dilakukan adalah penting, dan memberi

manfaat pada orang lain”.

Meshane (2010:112) memberikan makna komitmen organisasional sama dengan

affective commitment, dan didefinisikan sebagai “pelengkap emosional pekerja pada,

identifikasi dengan,  dan keterlibatan dalam organisasi tertentu”. Berbeda halnya

dengan continuance commitment, yang merupakan pelengkap kalkulasi, pekerja

mempunyai continuance commitment tinggi ketika mereka tidak identifikasi secara

khusus dengan organisasi di mana mereka bekerja, tetapi merasa terikat untuk tetap di

sana karena akn terlalu mahal untuk keluar. Dengan kata lain, mereka memilih

tinggal karena mengkalkulasi nilai tetap tinggal lebih tinggi dari pada nilai bekerja di

tempat lainya dengan demikian, Meshanc dan von glinow hanya membedakan

komitmen organisasional dalm dua tipe, yaitu affective commitment dan continuance

commitment.

Kreitner dan kinicki  menggambarkan adanya tiga komponen komitmen

organisasional, bersumber dari pendapat(John Meyer dan Natalie Allen 2012) yaitu:



11

affective commitment, continuance commitment, dan normative commitment.
Affective commitment mencerminkan keterikatan emosional pekerja pada,
identifikasi dengan dan keterlibatan dalam organisasi. Pekerja dengan
affective commitment kuat melanjutkan bekerja dengan organisasi karena
mereka ingin melakukannya. Continuance commitment mencerminkan pada
kepedulian terhadap biaya berkaitan dengan apabila meninggalkan organisasi.
Pekerja yang terutama terkait pada organisasi di dasarkan pada continuance
commitment tetap berada dalam organisasi karena mereka perlu
melakukannya. Akhirnya, normative commitment mencerminkan perasaan
sebagai kewajiban untuk melanjutkan kesempatan kerja. Pekerja dengan
normative commitment tingkat tinggi merasa bahwa mereka harus tetap
dengan organisasi.

Colquitt, LePine dan Wesson,(2011: 70) mempunyai pandangan yang sama

tentang tipe komitmen organisasional. Mereka menamakan affective commitment

sebagai “emotion-based, continuance commitment sebagai cost-based, dan normative

commitment sebagai obligation-based. Affective commitment didefinisikan sebagai

keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi karena merasa sebagai
perlengkapan emosional pada, dan pelibatan dengan organisasi. Continuance
commitment  didefinisikan sebagai keinginan untuk tetap menjadi anggota
organisasi karena kesadaran tentang biaya yang berkaitan dengan
meninggalkannya.

Alasan cost-based untuk tetap tinggal, termasuk masalah gaji, tunjamgan dan

promosi serta kepentingan keluarga. Alasan normative commitment adalah keinginan

untuk tetap menjadi anggota organisasi karena merasa sebagai kewajiban.

Demikian pula (Newstrom, 2011) mengemukakan adanya 3 (tiga) tipe komitmen

organisasional.

Affective commitment dinyatakan sebagai tingkat emosi positif dimana pekerja
ingin menekan usaha dan memilih untuk tetap dengan organisasi. Normative
commitment merupakan pilihan untuk tetap tinggal terikat karena budaya yang kuat
atau etika yang mendorong untuk melakukan seperti itu. Mereka yakin bahwa mereka
harus mempunyai komitmen karena sistem keyakinan orang lain dan miliknya sendiri
menyesuaikan norma dan perasaan tentang tanggung jawab. Continuance
commitment mendorong pekerja untuk tinggal karena infestasi tinggi mereka dalam
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organisasi berupawaktu dan usaha dan kerugian ekonomi dan sosial yang akan
mereka derita bila mereka keluar.

Manajer perlu berhati-hati pada tingkat masing-masing tipe komitmen bagi pekerja

dan bekerja memperkuat masing –masing tipe untuk pekerja yang efektif.

Hope dan player mengintrodusir adanya dua tipe komitmen bersumber dari

pandangan Chris Argyris, yang dinamakan external commitment dan internal

commitment. External commitment adalah commitment yang mengarahkan orang

untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang ditentukan oleh pihak lain, dan dimana

tujuan kinerja mengalir dari atas ke bawah. Sedangkan internal komitmen menberikan

kesempatan kepada individu untuk mendefinisikan rencananya sendiri dan tugas yang

di perlukan untuk memenuhi mereka, dan sifatnya partisipasi , datang dari dalam

individu, dan menyerahkan pada orang untuk mengambil resiko dan menerima

tanggung jawab atas tindakan mereka.

2.1.2.2. Faktor memengaruhi komitmen organisasional

Ivancevich,(2012), “menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah perasaan

indentifikasi,perlibatab dan loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan”.

Dengan demikian,komitmen menyangkut tiga sifat yaitu:

1.Perasaan indentifikasi dengan tujuan organisasi

2.Perasaan terlibat dalam tugas organisasi

3.Perasaan loyal pada organisasi
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Rasa bangga

2.1.2.3. Indikator Komitmen Organisasi

Komitmen merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada

organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengespresikan

perhatianya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.

Menurut Luhans (2006). dalam Fuad Mas’ud, 2004) beberapa indikator untuk

mengukur kekuatan komitmen organisasional adalah sebagai berikut :

Gambar 4.3

Keterangan :

X5 = Membanggakan organisasi

X6 = Ikatan yang kuat terhadap organisasi

X7 = Menghabiskan sisa karir

X8 = Kebututuhan akan pekerjaan

Ikatan kuat organisasi

Kebutuhan pekerjaan

Rasa berkorban

Peluang kerja sedikit

Loyalitas

Kesetiaan

Komitmen Organisasi
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X9 = Rasa korban

X10= Peluang kerja yang sedikit

X11= Loyalitas

X12= Kesetiaan

2.1.3. Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia adalah meruapak kesempatan

kesempatan belajar (learning opportunities)yang didesain guna men\mbantu para

pekerja/karyawan/pegawai/atau sumber daya manusia organisai atau

perusahaan.Investasi di dalam pengembangan sumber daya manusia,merupakan

pengeluaran yang di tunjukan untuk memperbaiki kapsitas produktif dari

manusia.Untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang dan terutama untuk menjawab

tantangan masa depan,pengembangan sumber daya manusia yang baik,organisasi atau

perusahaan akan memiliki kekuatan kompotitif yang lebih berdaya guna dan mampu

bersaing secara positif dalam percaturan nasional dan global serta sulit untuk ditiru

oleh organisasi atau perusahaan lain.

Harvard Businees Essentials,(2010: 06) menghanjurkan langkah dimulai dengan

“memahami pekerja, baru kemudian mengembangkan rencana, dan akhirnya

menyusun taktik dalam mengembangkan pekerja”.

Jeffrey A.Mello, (2012:06).Pengembangan sumber daya manusia menyangkut

“pembelajaran atau learning yang akan menbantu organisasi dan kemudian sumber

daya manusia dalam kariernya”. Banyak organisasi menggunakan terminology

learning dari pada training untuk menekankan bahwa aktivitas yang terkait di
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dalamnya adalah sebagai bagian dari proses pengembangan yang bersifat luas dan

menyangkut lebih banyak hal dari pada sekadar mendapatkan keterampilan manual

atau teknisi secara langsung.

2.1.3.1. Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia

Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda dalam mendefenisikan

Manajemen Pengaruh motivasi Organisasi. Namun demikian,secara umum, intisari

pengertian yang dikemukakan oleh para ahlimemiliki kesamaan tujuan.

Pengembangan (development) menurut Sulistiyani dan Rosidah, (2013 : 220) suatu

investasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri pegawai. Perngembangan
didasarkan pada kenyataan bahwa seorang pegawai akan membutuhkan
serangkaian pengetahuan, kehalian dan kemampuan yang berkembang supaya
bekerja dengan baik dan suksesi posisi yang ditemui selama karirnya.

Rachmawati,( 2011 : 110) mengemukakan bahwa

“pengembangan didasarkan pada fakta bahwa karyawan akan membutuhkan

pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang untuk bekerja dengan

lebih baik dalam suksesi yang ada dalam rekrutmen”.Dari definisi yang telah

dikemukakan di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persiapan jenjang

karier karyawan inilah yang dimaksudkan sebagai pengembangan karyawan. Program

pelatihan dan pengembangan tidak hanya bisa dilakukan oleh departemen sumber

daya manusia di dalam organisasi sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan
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dilakukan oleh lembaga atau konsultan lain yang memang disewa oleh rekrutmen

untuk membantu program ini.”

Umar  (2013 : 27) mengemukakan bahwa “pengembangan bertujuan untuk

menyiapkan pegawainya siap memangku jabatan tertentu di masa yang akan datang.

Pengembangan bersifat lebih luas karena menyangkut banyak aspek seperti

peningkatan dalam keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian “

Sedarmayanti (2012 : 167)  mengemukakan bahwa “ pengembangan sumber

daya manusia bertujuan menghasilkan kerangka kerja yang bertalian secara logis dan

komprehensif untuk mengembagkan lingkungan di mana karyawan didorong belajar

dan berkembang “

Silalahi (2013 :20 ) mengemukakan bahwa “pengembangan sumber daya

manusia adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia

dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan”.

Pengembangan sumber daya manusia juga merupakan cara yang efektif untuk

menghadapi beberapa tantangan, termasuk keusangan atau ketertinggalan karyawan,

diversifikasi tenaga kerja domestik dan internasional. Dengan dapat teratasinya

tantangan-tantangan (affirmative action) dan turnover karyawan, pengembangan

sumber daya manusia dapat menjaga atau mempertahankan tenaga kerja yang efektif.

2.1.3.2. Jenis Pengembangan

Pengembangan karyawan (pendidikan dan latihan) perlu dilakukan setiap

perusahaan karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan
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masyarakat konsumen. Supaya pengembangan ini mencapai hasil yang baik dengan

biaya relatif kecil hendaknya terlebih dahulu ditetapkan program pengembangan.

Dalam program pengembangan harus dituangkan sasaran, kebijaksanaan prosedur,

anggaran, peserta, kurikulum, dan waktu pelaksanaannya.Program pengembangan

harus berprinsipkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja masing-masing

karyawan pada jabatannya. Program pengembangan suatu perusahaan hendaknya

diinformasikan secara terbuka kepada semua karyawan atau anggota supaya mereka

mempersiapkan dirinya masing-masing.

Hasibuan (2010 : 72) jenis pengembangan dikelompokkan atas dua jenis yaitu :

1. Pengembangan secara Informal
Pengembangan secara informal yaitu karyawan atas keinginan dan

usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-
buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya.
Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa karyawan tersebut
berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan
kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan karena produktivitas kerja
karyawan semakin besar, di samping efisiensi dan produktivitasnya juga
semakin baik.
2. Pengembangan secara Formal

Pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan perusahaan
untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan
maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan.
Pengembangan secara formal dilakukan perusahaan karena tuntutan pekerjaan
saat ini ataupun masa datang, yang sifatnya nonkarier atau peningkatan karier
seorang karyawan. Pelatihan dan pengembangan (training and development)
memang memerlukan biaya yang cukup besar, namun investasi dibidang
manusia tersebut (human investment) akhirnya akan menyumbangkan
produktivitas yang sangat tinggi bagi organisasi atau perusahaan. Untuk itu
organisasi atau perusahaan tentunya akan memetik laba yang berlipat ganda di
waktu yang akan datang. Program pengembangan karyawan hendaknya
disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta
berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun
untuk masa depan. Pengembangan harus bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan supaya
produktivitas kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal.
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2.1.3.3.. Tujuan dan Fungsi Pengembangan

Tercapai dengan baik apabila karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan

efektif dan efisien. Sehingga untuk itu usaha pengembangan sumber daya manusia

dalam organisasi/perusahaan yang bersangkutan sangat perlu. Dengan demikian dapat

ditarik kesimpulam, bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia termaksud

adalah untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja mereka dalam melaksanakan

dan mencapai sasaran program-program kerja yang telah ditetapkan.

Heidjrachman dan Husnan (2010 : 74) bahwa “

perbaikan efektivitas dan efisiensi kerja karyawan dapat dicapai dengan
meningkatkan :
a. Pengetahuan karyawan.
b. Keterampilan karyawan.
c. Sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya.

Hal ini membawa konsekuensi adanya perbedaan metode pengembangannya.

Heidjrachman dan Husnan (2010 : 74) mengemukakan bahwa

tujuan pengembangan keryawan adalah untuk perbaiki efektivitas kerja
karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan
efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan
karyawan, keterampilan karyawan maupan sikap karyawan itu sendiri
terhadap tugastugasnya. Pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat
bagi perusahaan, karyawan, konsumen, atau masyarakat yang mengkonsumsi
barang/jasa yang dihasilkan perusahaan.

Menurut Tohardi (2010 : 70) tujuan pengembangan adalah :

1. Produktivitas Kerja
Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat,

kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena technical skill
(keterampilan teknik), human skill (keterampilan karyawan), dan managerial
skill (keterampilan manajer) karyawan yang semakin baik.
2. Efisiensi
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Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan
berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan
semakin besar.
3. Kerusakan

Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan
barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan
terampil dalam melaksanakan pekerjaannya.
4. Kecelakaan

Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan
karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan
berkurang.
5. Pelayanan

Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih
baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan
yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekanan rekanan
perusahaan bersangkutan.
6. Moral

Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena
keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka
antusias untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
7. Karier

Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier
karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan produktivitas
kerjanya lebih baik Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian dan
produktivitas kerja seseorang.
8. Konseptual

Dengan pengembangan, manejer semakin cakap dan cepat dalam
mengambil keputusan yang lebih baik, karena technical skill, human skill, dan
managerial skill lebih baik.
9. Kepemimpinan

Dengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih
baik, human relationnya lebih luwes, motivasinya terarah sehingga pembinaan
kerja sama vertikal dan horizontal semakin harmonis.
10. Balas jasa

Dengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah insentif, dan benefits)
karyawan akan meningkat karena produktivitas kerja mereka semakin besar.
11. Konsumen

Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi
masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau
pelayanan yang lebih bermutu. Dengan memperhatikan tujuan pengembangan
tersebut di atas dapat disimpulkan pula manfaat atau fungsi suatu program
pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisai. Yang jelas
adalah dengan latihan dan pendidikan seseorang lebih mudah melaksanakan
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tugasnya, sehingga akan lebih positif dalam menyumbang tenaga dan pikiran
bagi organisasi.

Adapun fungsi dari pengembangan menurut John dan Thorton dalam Martoyo

(2013 : 69) adalah :

1. Menaikkan rasa puas pegawai,
2. Pengurangan pemborosan,
3. Mengurangi ketidakhadiran dan ”turnover” pegawai,
4. Memperbaiki metode dan sistem bekerja,
5. Menaikkan tingkat penghasilan,
6. Mengurangi biaya-biaya lembur,
7. Mengurangi biaya pemeliharaan mesin-mesin,
8. Mengurangi keluhan pegawai-pegawai,
9. Mengurangi kecelakaan-kecelakaan,
10. Memperbaiki komunikasi,
11. Meningkatkan pengetahuan serba guna pegawai,
12. Memperbaiki moral pegawai,
13. Menimbulkan kerjasama yang lebih baik.

Meskipun demikian luasnya fungsi latihan/pengembangan tersebut, tidaklah

berarti bahwa seluruhnya akan dapat dicapai dengan satu jenis latihan saja. Karena

tujuan latihan itu dapat berbeda-beda, tergantung dari apa yang ingin dicapai dengan

latihan tersebut.

2.1.3.4. Indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia

1..Pelatihan

Pelatihan (training) dan pengembangan (development) adalah merupakan

investasi organisasi yang penting dalam sumber daya manusia. Pelatihan, melibatkan

segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampiulan

pembelajaran sehingga mereka segera akan dapat menggunakan dalam pekerjaan.

Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan
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pekerja sekarang dengan keterampilan yang di butuhkan untuk menempati posisi

baru.

Menurut Rachmawati (2008 : 110) mengemukakan bahwa pelatihan

merupakan : ”Wadah lingkungan bagi karyawan, di mana mereka memperoleh atau

mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang

berkaitan dengan pekerjaan.”

Nawawi (2006 : 208) mengemukakan bahwa “pelatihan adalah program-

program untuk memperbaiki kemampuan melaksakan pekerjaan secara individual,

kelompok dan/atau berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi/perusahaan”.

Pengertian lain mengatakan pelatihan adalah proses melengkapi para pekerja dengan

keterampilan khusus atau kegiatan membantu para pekerja dalam memperbaiki

pelaksanaan pekerjaan yang tidak efisien. Pelatihan bukan kegiatan manajemen

sumberdaya manusia dalam rangkaian penerimaan tenaga kerja. Namun dari

pengertian terakhir mengenai pelatihan seperti disebutkan di atas, yang mengatakan

sebagai proses melengkapi para pekerja dengan keterampilan khusus, maka terdapat

keterkaitannya secara langsung dengan kegiatan rekrutmen, seleksi dan orientasi.

2.. Pengertian Pendidikan

Flippo dalam Hasibuan (2008 : 68) mengemukakan bahwa  pendidikan adalah

“berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas

lingkungan kita secara menyeluruh”.
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Simamora (2006 : 274) mengemukakan bahwa pendidikan adalah “suatu perluasan

individu sehingga dia dapat dipersiapkan untuk menilai berbagai situasi dan memilih

respon yang paling tepat”.

Menurut sifatnya, pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti yang

dikemukakan Sastrohadiwiryo (2002 : 200),  yaitu

pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pelatihan keahlian, dan pelatihan
kejuruan.

a. Pendidikan Umum
Pendidikan umum yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam dan   di

luar sekolah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dengan
tujuan mempersiapkan dan mengusahakan para peserta pendidikan memperoleh
pengetahuan umum.

b. Pendidikan Kejuruan
Pendidikan kejuruan yaitu pendidikan umum yang direncanakan untuk

mempersiapkan para peserta pendidikan mampu malaksanakan pekerjaan sesuai
dengan bidang kejuruannya.

c. Pelatihan Keahlian
Pelatihan keahlian yaitu bagian dari pendidikan yang memberikan

pengetahuan dan keterampilan yang diisyaratkan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan, termasuk di dalamnya pelatihan ketatalaksanaan.

d. Pelatihan Kejuruan
Pelatihan kejuruan yaitu bagian dari pendidikan yang memberikan

pengetahuan dan keterampilan yang diisyaratkan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan yang ada pada umumnya bertaraf lebih rendah daripada pelatihan
keahlian. Menurut sasaran, pendidikan dan pelatihan dapat dibedakan menjadi
dua jenis, yaitu pelatihan prajabatan dan pelatihan dalam jabata.
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2.2 .Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mencoba menggunakan beberapa

referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian peneliti,

untuk digunakan sebagai pijakan penelitian dan referensi tambahan.

Berikut ini uraian mapping dari penelitian terdahulu:

NO Peneliti Variabel Hasil

1 Penelitian yang dilakukan

oleh Yuliati (2012)

Pengaruh Gaya

Kepemimpinan,

Motivasi, Kompensasi

dan Komitmen

Organisasi Terhadap

Kerja Karyawan

Menyatakan

bahwa Semua

Variabel secara

simultan

berpengaruh

signifikan

terhadap

karyawan.Variabel

kompensasi

mempenyai

dominan terhadap

kinerja karyawan.
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2

Penelitian yang dilakukan

oleh Agung Widhi Kurniawan

(2012)

Pengaruh

Kepemimpinan Dan

Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Terhadap Kepuasan

Kerja, Motivasi Kerja,

Dan Kinerja Karyawan

Bank Sulselbar

Menyimpulkan

bahwa

pengembangan

sumber daya

mausia

berpengaruh

langsung positif,

dan signifikan

terhadap kepuasan

kerja, yang berarti

hipotensi dua yang

menyatakan

pengembangan

sumber daya

manusia

berpengaruh

signifikan

terhadap kepuasan

kerja, terbukti dan

diterima.
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(X2)

(Y)

3 Penelitian yang dilakukan

Ryanto Hadi Prayitno (2010)

Pengaruh Manajemen

Sistem Pengembangan

Sumber Daya Manusia

di Lingkungan Industri

(Studi tentang

pengaruh pendidikan,

kepuasan kerja,

Komitmen Organisasi,

Pelatihan dan waktu

kerja terhadap

produktivitas )

Menyimpulkan

bahwa

Pengembangan

karir belom di

laksanakan

dengan pola yang

terarah tetapi lebih

banyak dilakukan

dengan cara trial

and eror. Variabel

pengembangan

karir memberikan

pengaruh positif

secara signifikan.

2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis.

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, kerangka pikir secara

sistematik dalam penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.1.Kerangka Konseptual.

(X1)
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2.3.1.Hubungan Antar Variabel

Dimana :

X1 = KomitmenOrganisasi

X2 = Pengembangan SDM

Y  = Karakteristik Produktif Karyawan

Ryx1x2 = Korelasi antara variabel x1x2 secara simultan dengan variabel y

Ryx1    =  Korelasi Product moment antara x1 dengan y

Ryx2    =  Korelasi Product moment antara x2 dengan y

2.4.Hipotesis

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka

dikemukakan hipotesis penelitian :

1. Komitmen Organisasi dan Pengembangan SDM secara simultan mempunyai

pengaruh terhadap Karakteristik Produktif Karyawan.

2. Komitmen Organisasi dan Pengembangan SDM  secara partial mempunyai

pengaruh terhadap Karakteristik Produktif Karyawan.

3. Pengembangan SDM mempunyai pengaruh dominan terhadap Karakteristik

Produktif Karyawan.


