
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi dan perdagangan bebas mulai diberlakukan pada tahun 

2003 untuk kawasan ASEAN dan pada tahun 2020 untuk seluruh dunia. Hal ini 

menyebabkan tingkat persaingan ekonomi antar negara menjadi sangat ketat. 

Kondisi ini  memaksa setiap negara untuk memiliki keunggulan dan kemampuan 

daya saing yang tinggi untuk dapat bersaing dalam pasar global. Untuk itu perlu 

mempersiapkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing tinggi. 

Untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang 

potensial dan berkualitas diperlukan pendekatan yang terarah dan tidak terlepas 

dari lingkup Manajemen Sumber Daya Manusia. Salah satu aspek Manajemen 

Sumber Daya Manusia yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan perusahaan 

adalah aspek pengembangan sumber daya manusia. 

Aspek pengembangan sumber daya manusia ini penting bagi perusahaan 

dalam menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan handal yang mampu 

menopang kelangsungan hidup perusahaan serta membantu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Pengembangan sumber daya manusia memungkinkan 

perusahaan untuk mengurangi kebergantungan pada penarikan-penarikan 

karyawan baru. Selain itu pengembangan sumber daya manusia pun bermanfaat 

dalam hal peningkatan kualitas operasional perusahaan serta menumbuhkan rasa 

keterikatan karyawan yang semakin besar terhadap perusahaan. 

Manfaat fungsi pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan 

tidak hanya dirasakan oleh pihak perusahaan sendiri, melainkan juga turut 
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dirasakan oleh karyawan yang bersangkutan. Selain memungkinkan karyawan 

untuk mengasah keterampilan dan menambah pengetahuan dalam bekerja, fungsi 

pengembangan sumber daya manusia pada akhirnya akan menghindarkan 

karyawan dari kemungkinan melakukan kesalahan. Karyawan pun tidak akan 

mengalami kesulitan yang berarti ketika dihadapkan pada tugas-tugas baru. 

Pengembangan sumber daya manusia yang profesional salah satunya dapat 

dicapai dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang 

bersangkutan. Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mengurangi 

kesenjangan antara sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dengan 

sumber daya manusia yang diharapkan agar perusahaan dapat mencapai 

tujuannya. 

Secara umum, pelatihan (training) sumber daya manusia dimaksudkan 

untuk menanggulangi segala persoalan kinerja yang mengalami defisiensi 

(performance deficiencies). Kinerja yang mengalami defisiensi akan 

menyebabkan karyawan tidak dapat menunjukkan performa kerja pada level yang 

telah distandarisasikan perusahaan. Oleh karena itu, karyawan menjadi tidak 

produktif sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami stagnasi dan bahkan 

penurunan rates of productivity. 

Dalam konteks yang demikian itulah, pelatihan memiliki posisi strategis 

guna meningkatkan kinerja dan kapabilitas karyawan. Pelatihan merupakan sarana 

peningkatan skills, knowledge, dan ability. Untuk meningkatkan efektifitas 

pelatihan, salah satu tahap training need analysis (TNA) menjadi fundamen 

informasi bagi manajer dalam menetapkan program pelatihan dalam segala 

formatnya. 
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PT. Unitex, Tbk merupakan sebuah perusahaan patungan Indonesia-

Jepang yang bergerak dalam bidang tekstil terpadu (Fully Integrated Textile 

Manufacture) yang mengolah bahan baku kapas dan polyester menjadi benang 

dan bahan jadi kain. Perusahaan ini menjual produknya di dalam negeri, ekspor 

langsung dan ekspor tidak langsung. Sebagai tanggapan dan peran serta terhadap 

program pemerintah Indonesia,  PT. Unitex, Tbk  berusaha meningkatkan ekspor 

secara intensif. Ekspor langsung berjumlah sekitar 65% dari jumlah produksi 

dengan tujuan Australia, Amerika Serikat, Eropa dan lain-lain. Ekspor tidak 

langsung melalui industri pakaian jadi (garmen) berjumlah 15% ke Amerika dan 

Eropa, maka jumlah ekspor langsung dan tidak langsung berjumlah 80%. Dengan 

demikian, untuk meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan di pasar lokal 

maupun internasional tersebut, PT. Unitex, Tbk perlu untuk memperhatikan aspek 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang ada di dalam perusahaan karena 

keberlangsungan dan perkembangan perusahaan tidak terlepas dari peran sumber 

daya manusia yang menjalankan perusahaan saat ini. 

Penentuan kebutuhan pelatihan perlu dilakukan oleh suatu organisasi 

sebagai bentuk upaya peningkatan atau perbaikan kinerja yang telah dihasilkan. 

Hal ini tentunya harus didasari oleh hasil kinerja yang jelas. Ketepatan dalam 

penentuan kebutuhan pelatihan akan dapat meningkatkan kinerja pada masa yang 

akan datang. Sedangkan kesalahan dalam menentukan kebutuhan pelatihan akan 

berdampak kepada tindakan yang tidak berguna yang dilakukan oleh organisasi 

tersebut, bahkan akan mengakibatkan kerugian akibat biaya yang dikeluarkan oleh 

organisasi dalam melakukan kegiatan pelatihan karyawan. 
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Kebutuhan pelatihan seorang karyawan dapat dilihat dari hasil kerja yang 

telah dihasilkannya, apakah diperlukan pelatihan untuk memperbaiki kinerjanya 

atau kebutuhan pengembangan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh 

karyawan tersebut. Pengembangan sumber daya manusia di PT. Unitex, Tbk 

selama ini hanya didasarkan pada pengalaman kerjanya saja dan pemilik 

perusahaan masih beranggapan bahwa dengan sumber daya manusia yang ada 

sekarang ini sudah cukup menunjang kelancaran perusahaan. Jadi bisa dikatakan 

bahwa jarang sekali dilakukan kegiatan pelatihan baik dalam rangka untuk 

memperbaiki kinerja maupun untuk pengembangan kinerja karyawannya.  

Kurangnya pelatihan yang diberikan perusahaan kepada karyawan 

membuat PT. Unitex, Tbk sulit untuk bangkit dari permasalahan yang sedang 

dihadapinya. Hal tersebut juga diperparah dengan adanya beberapa claim dari 

pihak konsumen karena mutu dan kualitas produk yang tidak sesuai standar. Oleh 

karena itu perusahaan berusaha untuk memperbaiki kondisi yang telah 

menimpanya, salah satunya dengan memperbaiki kinerja karyawan dengan 

melakukan pelatihan yang tepat kepada karyawan khususnya di bagian produksi. 

Dilihat dari struktur organisasi perusahaan, supervisor memiliki peran 

yang sangat strategis. Disebut strategis karena supervisor memikul tugas yang 

tidak ringan. Supervisor juga sangat menentukan berhasil tidaknya tugas para 

pelaksana di lapangan. Keberhasilan tugas supervisor pada akhirnya sangat 

menentukan produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Pengawas atau supervisor adalah suatu jabatan yang sangat strategis dalam 

suatu organisasi, termasuk dalam golongan manajemen tetapi pada tingkat paling 

bawah. Seorang supervisor mempunyai peran ganda yang harus membimbing, 
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memotivasi dan mengendalikan para karyawan dan di sisi lain merupakan wakil 

dari manajemen yang harus mempertanggung jawabkan semua tugas yang 

diberikan pada bagiannya dari manajemen di atasnya. Pada posisi ini seorang 

supervisor diharuskan bukan hanya menguasai keterampilan teknis tetapi juga 

keterampilan manajerial. Keberhasilan supervisor adalah merupakan keberhasilan 

perusahaan (Bittel dan Newstrom, 1994). 

Dalam situasi seperti sekarang ini dimana persaingan bisnis semakin ketat 

dan perubahan begitu cepat, setiap perusahaan termasuk di dalamnya para 

supervisor  dan para pelaksana di lapangan dituntut untuk mampu bekerja secara 

optimal. Produktivitas, kualitas, dan efisiensi merupakan kunci yang harus terus 

diperhatikan jika ingin unggul dalam persaingan. Meningkatnya persaingan dalam 

dunia prindustrian berimplikasi pada tuntutan kompetensi SDM, demikian juga 

halnya dengan supervisor dituntut untuk mempunyai kompetensi dibidangnya. 

Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan 

dengan pelaksanaan tugas dan jabatan. Kompetensi SDM yang diintegrasikan 

dengan kompetensi perusahaan merupakan sumber nilai perusahaan. Kompetensi 

karyawan dapat ditingkatkan melalui program pelatihan, pendidikan dan 

pengembangan. Upaya meningkatkan kompetensi karyawan dapat dilakukan 

dengan menciptakan sebuah sistem yang mengintegrasikan antara kebutuhan 

individu dengan program pelatihan. 

Dengan melihat tuntutan persaingan yang semakin ketat dan besarnya 

peranan supervisor dalam perusahaan, maka supervisor perlu mengikuti pelatihan 

berbasis kompetensi untuk meningkatkan kecakapan dan keahlian dalam bidang 
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kerjanya. Dimana salah satu tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan 

kemampuan karyawan yang berimplikasi kepada peningkatan kinerja dari 

karyawan. 

Pelatihan kepada supervisor perlu dilaksanakan secara terencana dan 

berkesinambungan. Agar program pelatihan tersebut berhasil maka terlebih 

dahulu ditetapkan suatu program pelatihan karyawan, dan diharapkan pelatihan 

tersebut dapat mengantisipasi tantangan dalam persaingan yang terjadi di masa 

yang akan datang sehingga karyawan dapat lebih kreatif dan inovatif. 

Akan tetapi program pelatihan yang bagaimana yang sesuai dengan 

kebutuhan PT. Unitex, Tbk masih menjadi tanda tanya, mengingat pelatihan yang 

dilakukan selama ini kurang terencana dan tidak berkesinambungan. Oleh karena 

itu perlu dilakukan analisis kebutuhan pelatihan bagi supervisor di PT. Unitex, 

Tbk. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil terpadu 

(Fully Integrated Textile Manufacture) yang mengolah bahan baku kapas dan 

polyester menjadi benang dan bahan jadi kain, PT. Unitex, Tbk terus berusaha 

memenuhi pesanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan 

pesanan produk secara kuantitas maupun kualitas menjadi target utama terutama 

di divisi produksi dan divisi lain yang terkait langsung demi tercapainya tujuan 

tersebut. 

Dalam beberapa tahun  terakhir,  PT. Unitex, Tbk terus mengalami 

penurunan penerimaan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya berupa  

persaingan dalam industri tekstil yang semakin meningkat terutama dengan 
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adanya kompetitor dari negara-negara lain yang jauh lebih kompetitif serta 

ditambah dengan adanya kenaikan harga bahan bakar membuat penerimaan 

perusahaan menurun.  Ditinjau dari sisi perusahaan juga terdapat  penyebab 

terjadinya penurunan penerimaan, seperti produktivitas karyawan yang menurun, 

dan juga tingginya tingkat claim dari konsumen.  

Dalam menanggulangi permasalahan yang sedang dialami oleh PT. 

Unitex, Tbk tersebut maka pihak manajemen perlu memperhatihan aspek sumber 

daya manusianya, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan 

memberikan pelatihan yang ditujukan bagi pengawas atau supervisor. Pemilihan 

supervisor didasari karena perusahaan menganggap supervisor sebagai ujung 

tombak dalam proses produksi di PT. Unitex, Tbk dan merupakan penghubung 

bagi perusahaan, antara pihak manajemen dan bawahan. Perusahaan memiliki 

sasaran jangka pendek yaitu memenuhi target produksi yang harus dipenuhi oleh 

para pengawas. Pihak manajemen melihat bahwa target produksi belum terpenuhi 

secara maksimal. Selain itu, pengawas melaksanakan tugasnya tanpa 

memperhatikan efisiensi dan hasil yang memuaskan. Tidak terpenuhinya target 

produksi ini diidentifikasi karena para pengawas kurang dapat mengontrol 

pekerjaan para operator, tidak ada motivasi, komunikasi dan koordinasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan tersebut maka PT. 

Unitex, Tbk menganggap pelatihan bagi karyawan terutama karyawan tingkat 

supervisor merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas  

karyawan yang nantinya akan berimplikasi kepada peningkatan kinerja dari 

karyawan. Oleh karena itu perlu dikaji kebutuhan pelatihan apa yang diperlukan 

oleh supervisor terutama di divisi produksi dalam rangka meningkatkan 
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kompetensinya. Menurut Hardjana (2001), bahwa perusahaan dalam merancang 

program pelatihan hendaknya menyusun rancangan program yang benar-benar 

dibutuhkan oleh karyawan, karena pelatihan karyawan membutuhkan dana yang 

besar. Apabila pelatihan yang dilaksanakan tersebut tidak bermanfaat bagi 

karyawan atau tidak tepat sasaran, maka perusahaan melakukan pemborosan yang 

sebenarnya dapat dihindari. Demikian juga halnya yang terjadi pada PT. Unitex, 

Tbk, sebelum menetapkan pelatihan yang akan diberikan kepada supervisor dalam 

rangka meningkatkan kompetensinya maka terlebih dahulu perlu dilakukan 

analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi agar pelatihan yang akan 

diberikan nantinya tepat sasaran. Namun sebelumnya, juga perlu diketahui 

bagaimana gambaran pelatihan yang selama ini telah dilakukan oleh PT. Unitex, 

Tbk dilihat dari sudut pandang supervisor agar diketahui hal apa saja yang perlu 

diperbaiki sehingga pelatihan yang akan diberikan selanjutnya lebih bermutu dan 

berkualitas. 

Dari latar belakang dan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, maka 

dapat disusun suatu perumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana persepsi supervisor terhadap pelatihan yang selama ini telah diikuti. 

2. Adakah hubungan antara pelatihan yang telah diikuti dengan peningkatan 

kinerja supervisor di Divisi Produksi PT. Unitex, Tbk. 

3. Apakah pelatihan yang dilaksanakan oleh PT. Unitex, Tbk telah berdasarkan 

pada analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi. 

4. Pelatihan apa yang akan ditetapkan bagi supervisor di Divisi Produksi PT. 

Unitex, Tbk guna meningkatkan kompetensinya. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, maka dapat disusun suatu 

tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah : 

1. Menganalisis persepsi supervisor terhadap pelatihan yang selama ini diikuti. 

2. Menganalisis hubungan pelatihan dan peningkatan kinerja supervisor di Divisi 

Produksi PT. Unitex, Tbk. 

3. Menganalisis kebutuhan pelatihan bagi supervisor yang berbasis kompetensi di 

Divisi Produksi PT. Unitex, Tbk. 

4. Merekomendasikan jenis pelatihan khususnya bagi supervisor yang berada di 

Divisi Produksi PT. Unitex, Tbk. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan, penulis dan juga 

masyarakat umum. 

1. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

perusahaan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia khususnya 

pada jajaran supervisor di Divisi Produksi secara optimal, agar terwujud 

perbaikan mutu kinerja dan kepuasan karyawan yang kondusif dalam rangka 

pencapaian visi dan misi persusahaan serta persiapan menghadapi tantangan di 

masa mendatang. 

2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberi pengalaman praktis 

serta pengaplikasian teori-teori tentang ilmu manajmen sumber daya manusia 

(MSDM) yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. 
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3. Bagi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan 

informasi bagi pihak-pihak yang tertarik melakukan penelitian tentang analisis 

kebutuhan pelatihan bagi supervisor. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Pengkajian masalah ini dibatasi pada aspek manajemen sumber daya 

manusia yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, 

khususnya bidang pelatihan dan pengembangan karyawan. Kajian dititik beratkan 

pada analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi pada jajaran supervisor di 

Divisi Produksi PT. Unitex, Tbk. 

Dipilihnya supervisor pada Divisi Produksi karena posisi ini sangat 

menentukan kualitas dari produksi tekstil yang dihasilkan atau dapat dikatakan 

bahwa posisi supervisor dalam departemen ini sebagai kunci untuk kualitas 

produksi tekstil. Posisi ini juga sebagai penghubung antara manajer departemen 

dan operator pabrik. 
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