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BAB   I 

 
 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Pesatnya  kemajuan teknologi di era globalisasi harus diimbangi 

dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal untuk mengikutinya. 

Profesionalisme terhadap suatu bidang harus dipenuhi oleh perusahaan dengan 

diadakannya pelatihan tenaga kerja, diharapkan dengan penelitian tenaga kerja 

dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan  perusahaan dengan jalan 

peningkatan kualitas tenaga kerja dan kuantitas produksi yang dihasilkan.  

Dalam melaksanakan suatu kegiatan  atau usaha, setiap perusahaan 

atau organisasi selalu melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan serta 

usaha untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Setiap perusahaan 

dalam menjalankan usahanya akan mempergunakan faktor-faktor produksi 

yang ada seperti tenaga kerja, kekayaan alam, faktor modal dan 

pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan 

profesional  guna terwujudnya tujuan yang akan dicapai. 

Dari faktor produksi yang ada, faktor penting  yang turut menentukan 

berhasil atau  tidaknya suatu perusahaan adalah faktor tenaga kerja. Karena 

faktor tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya yang memegang  
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peranan penting di dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut, setiap perusahaan berusaha mendapatkan tenaga kerja yang 

trampil guna kemajuan perusahaan tersebut. 

Untuk itu, setiap perusahaan berusaha mengadakan suatu program 

pelatihan tenaga kerja guna meningkatkan dan mengembangkan keahlian serta 

ketrampilan bagi karyawannya. Pelatihan tenaga kerja merupakan salah satu 

faktor terpenting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan 

peningkatan volume produksi, sebab dalam pelatihan tenaga kerja  tidak hanya 

menambah ilmu pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keahlian serta 

ketrampilan bekerja. 

Produktivitas  kerja dapat dicapai apabila tenaga kerja mempunyai 

ketrampilan dan kedisiplinan yang dapat diterapkan dalam melakukan 

pekerjaannya sehari-hari. Kurangnya keahlian serta ketrampilan tenaga kerja 

tersebut antara lain disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah serta  

tenaga kerja yang murah dan kekayaan alam Indonesia perlu mengembangkan 

keunggulan komparatif yang dinamis. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi 

masalah rendahnya kualitas tenaga kerja  yaitu melalui pelatihan tenaga kerja. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti di  

UD. Ambar Jati di Klaten, yaitu dengan mengambil judul :  “PENGARUH 

KETRAMPILAN DAN KEDISIPLINAN KERJA TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA :  STUDI  PADA KARYAWAN UD. AMBAR 

JATI DI  KLATEN.” 

 
B. Perumusan Masalah 
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 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis 

mencoba merumuskan  permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah perubahan tingkat ketrampilan dan kedisiplinan mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan ? 

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara volume produksi yang 

dihasilkan karyawan sebelum pelatihan dengan sesudah pelatihan  ? 

C. Tujuan Penelitian   

 
Pada sub bab ini  dapat diungkapkan beberapa hal yang berkaitan 

dengan tujuan penulis mengadakan penelitian tentang pengaruh ktrampilan 

dan kedisiplinan karyawan dengan produktivitas kerja karyawan  seperti 

berikut ini : 

a. Untuk menguji  pengaruh tingkat  ketrampilan dan kedisiplinan terhadap 

produktivitas  kerja karyawan. 

b. Untuk menguji adanya perbedaan volume produksi yang dihasilkan 

karyawan sebelum dan sesudah pelatihan. 

 
D. Manfaat Penelitian  

 
Manfaat  yang  diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Penulis 

      Untuk dapat menerapkan  ilmu pengetahuan dalam bidang Sumber Daya 

Manusia yang telah diperoleh dan diharapkan dapat berguna bagi peneliti 

dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. 

b. Bagi Manajer 
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     Untuk dapat digunakan sebagai bahan  pertimbangan dan evaluasi bagi 

manajer personalia dalam menentukan kebijakan pelatihan karyawan. 

Selain itu dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

mengenai perencanaan produksi di masa yang akan datang. 

 

 
E. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut  : 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar   1.1    Skema Kerangkan Pemikiran  

 

Keterangan   : 

Dalam meningkatkan produktivitas karyawan  dipengaruhi dua faktor 

yaitu  tingkat ketrampilan dan kedisiplinan. Untuk meningkatkan ketrampilan 

kerja karyawan diberikan pelatihan serta diberikan pengetahuan tentang 

produksi dan operasi meliputi perencanaan produksi, persediaan bahan baku, 

  
Kedisiplinan 

(X2) 
 

 
Ketrampilan 

(X1) 

 
Produktivitas 
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penggunaan bahan baku. Sedangkan untuk faktor kedisiplinan, diberikan 

pengarahan tentang absensi dan ketepatan waktu kerja. 

Karyawan yang telah diberikan pelatihan maka akan meningkatkan 

ketrampilan dan kedisiplinan sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. 

 

F. Hipotesa Penelitian  

 
Dari  hasil telaah teori maupun berdasarkan penelitian sebelumnya, 

maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut  : 

Hipotesis        1.a.   :  Tingkat    ketrampilan   berpengaruh   positif   terhadap   

                                    produktivitas. 

     1.b. : Tingkat kedisiplinan  berpengaruh positif terhadap     

produktivitas. 

Hipotesis      2   :  Produktivitas karyawan setelah pelatihan  lebih tinggi 

dibandingkan dengan sebelum pelatihan. 

 
G. Metodologi Penelitian 

 
1.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan yang berada di  UD. Ambar Jati di Klaten. Dengan 

pertimbangan sebagai berikut  : 

a. UD. Ambar Jati  sudah lama dan teerorganisir secara rapi, data-

data dari tahun ke tahun diagendakan secara tertib dan teliti, 
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sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan data dan 

analisis data. 

b. Lokasi perusahaan yang strategis dan mudah dijangkau, sehingga 

hemat waktu, tenaga dan biaya. 

2.  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap data yang 

diperlukan dengan membagikan kuesioner pada responden. 

1. Jenis Data yang Diperlukan 

        Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data responden sebelum dan sesudah diadakan pelatihan 

b. Data tentang pengetahuan, ketrampilan, dan kedisiplinan sebelum 

dan sesudah pelatihan.  

4.  Sumber Data  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh untuk pertama 

kalinya dan merupakan segala informasi yang diamati serta dicatat 

oleh peneliti. Data ini diperoleh dari  penyebaran quesioner pada 

UD. Ambar Jati di Klaten. 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan pada waktu 

sebelum dan selama penelitian berlangsung. Data sekunder ini 

kemudian digunakan sebagai dasar menentukan daerah penelitian. 

Juga untuk mendukung pembahasan masalah dan sebagai bahan 
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perbandingan, data ini diperoleh dari instansi-instansi terkait yang  

lain. 

5.  Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam penelitian ini quesioner yang disebarkan berjumlah 100 

responden.  Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive random sampling,  karena sumber 

data yang diteliti  jumlahnya belum pasti. 

Purposive random sampling adalah sampel yang dipilih dengan 

cermat  hingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan 

berusaha agar dalam  sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala 

lapisan populasi.  Sedangkan besarnya sampel yang akan diambil dalam 

penelitian ini sebanyak  49  responden. 

6. Definisi Operasional Variabel  

 Pada definisi operasional variabel, akan dijelaskan tentang 

variabel-variabel yang digunakan serta ukurannya dan dalam 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah : 

a. Tingkat Ketrampilan 

Yaitu kemahiran, dimana yang hanya dapat dicapai sesudah masa 

pelatihan/pengajaran dan pengalaman kerja yang panjang. Dalam 

hal ini nilai skor ketrampilan karyawan dapat diukur dengan 

menggunakan  pernyataan berikut ini : 

Sangat baik   1 

Baik    2 
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Kurang baik   3 

Tidak baik   4 

Sangat tidak baik  5 

b. Tingkat Kedisiplinan 

Yaitu sifat yang dimiliki individu yang bervariasi yang 

dipengaruhi oleh lingkungan yang bersangkutan yang 

berhubungan dengan ketepatan waktu. sedangkan nilai skor 

kedisiplinan karyawan dapat diukur dengan menggunakan 

pernyataan berikut ini : 

Sangat baik   1 

Baik    2 

Kurang baik   3 

Tidak baik   4 

Sangat tidak baik  5 

c. Produktivitas Kerja Karyawan 

Produktivitas kerja karyawan sebagai suatu konsep yang 

menunjukkan adanya keterikatan antara hasil kerja yang 

produktif yaitu tenaga kerja yang cekatan dan mampu 

menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan tujuan yang 

direncanakan.   

7. Teknik  Analisis Data 

a.  Pengujian Istrumen 

berhubung data  yang dipakai dalam penelitian ini adalah daa 

perilaku, maka perlu diadakan uji kelayakan data (validitas dan 

reliabilitas). 
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1. Uji Validitas 

Validitas berhubungan dengan kesesuaian antara alat ukur yang 

kita gunakan dengan konsep yang hendak kita jelaskan. 

(Riswandha Imawan, 2000 : 1). Suatu alat ukur dapat dikatakan 

sesuai bila memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a) Appropriate (memadai), yakni satuan pengukur yang kita 

gunakan sesuai dengan sifat/karakter dari  obyek yang kita 

miliki. 

b) Complete (komplit), yaitu alat ukur yang kita gunakan 

merangkum seluruh aspek/dimensi yang ada pada obyek yang 

kita amati. 

Uji validitas dilaksanakan dengan teknik item to total 

correlation. Item to total correlation menghitung koefisien 

korelasi antar skor subjek pada item yang bersangkutan dengan  

skor total tes. Semakin tinggi korelasi positif antara skor item 

dengan skor total berarti semakin tinggi konsistensi item tersebut 

dengan tes keseluruhan yang berarti semakin tinggi daya beda 

yang dimiliki. 

2. Uji Reliabilitas. 

Uji reliabilitas berhubungan dengan stabilitas alat ukur yang 

digunakan. Suatu alat ukur dikatakan reliable jika apabila alat 

ukur tersebut apabila digunakan dalam waktu ke tampat yang 

berbeda, maka akan tetap menghasilkan kesimpulan yang sama. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat konsistensi internal 

berdasarkan koefisien alpha Cronbach. 
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Kriteria koefisien alpha cronbach sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien s/d 0,5 berarti lemah 

2. Nilai koefisien di atas 0,5 s/d 0,6 berarti dapat 

dipertimbangkan 

3. Nilai koefisien di atas 0,6 s/d 0,7  berarti fair 

4. Nilai koefisien di atas 0,7  s/d  0,8  berarti bagus. 

5. Nilai koefisien di atas 0,8  s/d  0,9 berarti bagus. 

3. Uji Deskriptif 

Data ini digunakan untuk memberikan gambaran (deskripsi) 

tentang suatu data, seperti berapa rata-rata, standar deviasi, 

varians dan sebagainya. Dari data-data ini nanti kita dapat 

membandingkan dan menganalisis seberapa besar pengaruh 

diskriptif ini terhadap produktivitas kerja karyawan. 

b.   Uji   Beda Dua Mean 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisa statistik  : hipotesis beda 

2 mean digunakan untuk menguji pengaruh ketrampilan dan 

kedisiplinan terhadap produktivitas kerja karyawan. Analisis ini 

digunakan untuk membandingkan kondisi keseluruhan antara 

sebelum dan sesudah pelatihan. 

1) Formula Ho  = H1 

     Ho  : µ2 = µ2  atau (µ1 - µ2) = 0 

      Ho  : µ2 ≠ µ2 ≠ atau (µ1 - µ2) ≠ 0 

2)  Menentukan level of significance (α) 

3) Rule of the best : 
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                                   Daerah terima                     Daerah tolak 

 

Ho  diterima  apabila   :  Z < Zα 

Ho  ditolak apabila      : Z  >  Zα 

4) Perhitungan nilai Z : 

                    

 
 

5) Kesimpulan : 

       Ho diterima apabila –Zt < Zh < + Zt 

     Ho ditolak apabila –Zt >Zh  atau + Zt < + Zh 

  
c. Analisis Korelasi Berganda 

Metode ini dipergunakan untuk mengukur kuat tidaknya hubungan 

antara variabel bebas (X1, X2, ) dengan variabel terikat (Y). 

Rumus: 

         Y   = a + b1.X1 + b2.X2   

Dimana: 

 Y = Produktivitas Kerja 

 a     = Konstanta 

 X1  = variabel ketrampilan. 

 X2    = variabel kedisiplinan   

 
                      Variabel kedisiplinan dan ketrampilan   : 

   Range = nilai tertinggi – nilai  terendah.  
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                          Untuk mengetahui kedisiplinan dan ketrampilan dikategorikan 3 

tingkatan (Tinggi, sedang, rendah). Setelah itu dicari kelas 

interval   = Range  :  Kategori  
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