
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri otomotif Indonesia berperan penting dalam sektor manufaktur di 

negara ini, karena banyak perusahaan mobil yang terkenal di dunia mendirikan 

pabriknya dan meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia. Jumlah produksi 

mobil pada tahun 2015 mencapai 1.098.780  unit.  Perusahaan manufaktur mobil 

dari Jepang tetap dominan dalam industri manufaktur mobil Indonesia. Lebih dari 

setengah jumlah total mobil yang dijual secara domestik adalah mobil yang 

diproduksi oleh perusahaan manufaktur dari Jepang tersebut (Gaikindo 

2015).  Berdirinya industri mobil tersebut ikut mendorong bermunculannya 

industri pendukung untuk memproduksi komponen, yang akhirnya akan membuka 

kesempatan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi 

lapangan pekerjaan tersebut tentu saja adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

kompeten memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang 

keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen utama organisasi 

dibandingkan elemen lain seperti modal, teknologi dan uang, sebab manusia yang 

mengendalikan sumber daya yang lain. Oleh Karena itu, pengelolaan SDM dalam 

organisasi menjadi satu hal yang sangat penting (Hariandja 2002). Dalam upaya 

pencapaian tujuan perusahaan, masalah yang dihadapi manajemen bukan hanya 

terdapat pada bahan baku, mesin – mesin produksi, uang dan lingkungan kerja 

saja, tetapi juga menyangkut karyawan yang mengelola faktor – faktor produksi 

tersebut. Perlu diingat bahwa Sumber Daya Manusia sendiri adalah sebagai faktor 

produksi, yang merupakan masukan (input) yang diolah oleh perusahaan dan 

menghasilkan keluaran (output). Karyawan baru yang belum mempunyai keahlian 

dilatih, sehingga menjadi karyawan yang ahli. Apabila terus dilatih dan diberikan 

pengalaman dan motivasi, dia akan menjadi karyawan yang matang (Rivai 2004). 

Faktor penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi adalah faktor sumber 

daya manusia. Penanganan sumber daya manusia harus dilakukan secara 

menyulurh dalam kerangka sistem pengelolaan sumber daya manusia yang 

bersifat strategis, integrated, interrelated dan unity. Organisasi sangat 

membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kompetensi 

tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan 

pekerjaannya (Hadi 2012). Mengingat pentingnya sumber daya manusia, maka 

yang harus dihadapi organisasi adalah bagaimana dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam dunia yang semakin competitive 

ini. 

PT. TD Automotive Compressor Indonesia (TACI) adalah perusahaan 

Penanaman Modal Asing (PMA) yang sahamnya dimiliki oleh Toyota Industries 

Corporation Jepang 50,1%, Astra Otoparts 25,7%, Denso International Asia 20% 

dan Toyota Tsusho Indonesia 4,2%. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan 

pembuat suku cadang kendaraan bermotor, dengan jumlah karyawan sebanyak 

1869 orang dengan komposisi seperti dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Komposisi jumlah karyawan PT. TD Autmotive Compressor 

Indonesia 

 Sumber : Data perusahaan HRD Departemen April 2016 

 

Operator adalah karyawan yang secara langsung melakukan kegiatan 

produksi sehari – hari dan memiliki keterampilan terhadap proses tertentu. 

Operator melakukan pekerjaan atas instruksi leader. Seorang leader memimpin 

15 – 20 operator dalam unit kerjanya, sedangkan seorang supervisor memimpin  

satu atau dua unit kerja. Manajer memimpin skala yang lebih besar, yaitu 

departemen dalam perusahaan. Tantangan untuk menghadapi perkembangan 

dunia industri mengakibatkan adanya tuntutan terhadap kinerja Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang tinggi. Terdapat tiga faktor utama yang mempenaruhi 

individu dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya. Faktor – faktor tersebut 

adalah kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan, tingkat usaha dan 

dukungan organisasi. (Mathis dan Jackson 2003). Kinerja individu akan 

meningkat ketika kemampuan individu meningkat, ada dorongan atau usaha dari 

individu dan adanya dukungan dari organisasinya.  

Training atau pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan 

kinerja karyawan dalam pekerjaan yang diserahkan kepada mereka. Pelatihan 

dilakukan secara sistematis dengan metode yang sudah baku serta dijalankan 

secara sungguh – sungguh dan teratur. Pelatihan diberikan sesuai kebutuhan setiap 

fungsi, misalnya untuk fungsi manajer diberikan pelatihan yang bersifat 

manajerian sedangankan untuk fungsi operator diberikan pelatihan yang bersifat 

operasional. Dengan mendapat pelatihan yang sesuai, karyawan diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja mereka. Berkat pelatihan itu kepercayaan disi dan semangat 

kerja dapat ditingkatkan (Hardjana 2001). 

Perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan 

sangat menunjang kelancaran tujuan perusahaan. PT. TD Automotive Compressor 

Indonesia menetapkan program untuk meningkatkan kinerja, agar perusahaan 

dapat memiliki sumber daya manusia yang memiliki skill, ability dan job 

NO Fungsi Jumlah Keterangan 

1 Operator 1599 Orang Operator adalah karyawan yang secara 

langsung melakukan kegiatan produksi 

sehari – hari dan memiliki keterampilan 

terhadap proses tertentu. 

Operator melakukan pekerjaan atas 

instruksi leader  

2 Leader     104 Orang Seorang leader  memimpin 15 – 20 

operator dalam unit kerjanya,  

3 Supervisor     98 Orang Supervisor memimpin  satu atau dua 

unit kerja.  

4 Manager      77 Orang Manajer memimpin skala yang lebih 

besar, yaitu departemen dalam perusahaan 

Total :  1878 Orang  
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knowledge  yang baik, Salah satu program yang dapat meningkatkanan dan 

memperbaiki kinerja perusahaan ini adalah dengan melaksanakan program 

pelatihan karyawan, karena program ini merupakan suatu usaha yang terencana 

yang dilakukan perusahaan untuk memberikan fasilitas pembelajaran tentang 

pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku karyawan. 

Program pelatihan yang dilakukan internal perusahaan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Program pelatihan PT. TD Autmotive Compressor Indonesia 

NO Program Pelatihan Peserta Durasi 

1 Blue Card Education Karyawan Baru 5 hari 

2 Proses Kerja Operator 7 hari 

3 TI-JI : TICO Job Instruction  

Pengajaran standar kerja yang efektif 

dan efisien 

Leader  1 hari 

4 TIBP : Toyota Industries Business 

Practice  

Bagaimana menyelesaikan 

permasalahan secara sistematis dan 

melakukan improvement 

Supervisor  - Manajer 2 hari 

Sumber : Data perusahaan HRD Departemen April 2016 
 

Berdasarkan wawancara tahap awal, yang mendasari perusahaan membuat 

program pelatihan tersebut adalah ketidak percayaan diri seorang leader dalam 

mengajarkan anggotanya, sehingga yang terjadi adalah penyimpangan – 

penyimpangan seperti kecelakaan kerja, produk tidak sesuai standard dan jumlah 

yang di produksi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Seorang leader memiliki 

tugas dan tanggung jawab khusus untuk bisa melatih dan mengajarkan 

anggotanya, oleh karena itu, perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawan 

tingkat leader mengenai langkah – langkah dasar untuk mengajar secara efektif 

dan efisian karena pada dasarnya leader harus mampu mangajarkan anggotanya 

agar dapat melakukan pekerjaannya. Mintzberg (1975)  mengemukakan berbagai 

macam peran pemimpin berdasarkan kewenangan dan status formal yang didapat 

dari organisasi. Menurutnya, kewenangan dan status formal yang didapat dari 

organisasi melahirkan tiga macam peran antar manusia. Peran antar manusia ini 

selanjutnya melahirkan tiga macam peran informatif. Selanjutnya peran informatif 

melahirkan empat macam peran pembuat keputusan. 

Pelatih dalam sebuah pelatihan harus mampu memotivasi dan pelatihan itu 

harus dapat meningkatkan moral dan semangat kerja serta meningkatkan motivasi 

kerja (Mangkunegara 2009). Tabassi et al. (2012) menyatakan bahwa pelatihan 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Selain program pelatihan, perusahaan 

juga memberikan perhatian dalam memberikan motivasi kepada karayawannya, 

karena motivasi terkait erat dengan perilaku dan prestasi kerja (Gibson 2006). 

Motivasi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan motivasi diduga kuat 

berhubungan derat dengan kinerja. kinerja (prestsi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan (Mangkunegara 2005) 

Motivasi diberikan kepada karyawan agar karyawan mengerahkan seluruh 

kemampuan, tenaga dan waktunya untuk menunaikan kewajiban dalam rangka 
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mencapai tujuan perusahaan (Robbins 2006). Berdasarkan wawancara tahap awal 

yang dilakukan dengan pihak manajemen, bahwa dengan rata – rata usia 

karyawan yang 30 tahunan, manajemen menyadari peran motivasi dalam 

peningkatan kinerja karyawan juga sangat penting, karena dengan motivasi kerja 

dapat memberi energi yang menggerakkan segala potensi yang ada, menciptakan 

keingingan yang tinggi, serta meningkatkan semangat kebersamaan, sehingga 

karyawan bekerja menurut aturan yang ditetapkan dengan saling menghormati, 

menghargai dan menikmati dalam melaksanakan pekerjaannya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, studi kinerja karyawan di PT. TD 

Automotive Compressor Indonesia perlu dilakukan untuk dapat menganalisis 

seberapa besar faktor pelatihan dan motivasi mempengaruhi kinerja karyawan. 

Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan yang memiliki jabatan sebagai leader 

dan telah mendapatkan pelatihan TI-JI (TICO Job Instruction). 

 

 

Perumusan Masalah 

Program pelatihan dan motivasi kerja diharapkan akan sangat membantu 

dalam meningkatkan kemampuan kerja yang terampil dan berkualitas, sehingga 

karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien yang diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelatihan yang dilakukan PT. TD Automotive Compressor 

Indonesia terhadap karyawannya akan mempengaruhi motivasi 

karyawan tersebut ? 

2. Bagaimana pelatihan yang dilakukan PT. TD Automotive Compressor 

Indonesia terhadap karyawannya akan mempengaruhi kinerja karyawan 

tersebut ? 

3. Bagaimana motivasi akan mempengaruhi kinerja karyawan PT. TD 

Automotive Compressor Indonesia ? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap motivsi kerja karyawan PT. 

TD Automotive Compressor Indonesia 

2. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan PT. TD 

Automotive Compressor Indonesia 

3. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT. TD 

Automotive Compressor Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 




