
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era globalisasi, seluruh organisasi dituntut untuk menunjukkan 

kinerjanya yang terbaik agar dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar 

international. Untuk dapat meningkatkan produktivitas, suatu organisasi 

dapat melakukan perbaikan kinerja dan perbaikan kualitas sumberdaya 

rnanusia. Kualitas sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam 

menggerakkan sumberdaya modal, material maupun sumberdaya lainnya di 

suatu organisasi. 

Mengingat karyawan merupakan modal utarna yang terpenting bagi 

organisasi, maka karyawan tidak dianggap sebagai salah satu unit produksi 

saja, melainkan harus dianggap sebagai manusia-rnanusia yang utuh yaitu 

sumberdaya. Perlakuan karyawan sebagai sumberdaya maka pada 

pendayagunaannya pun dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu 

kualitas sumberdaya rnanusia perlu dikernbangkan secara 

berkesinambungan. 

Kualitas sumberdaya manusia dalam suatu organisasi menentukan 

efisiensi dan efektifitas organisasi tersebut. Pengembangan sumberdaya 

manusia merupakan investasi jangka panjang bagi suatu organisasi. 

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan kunci untuk 

pengembangan organisasi bersangkutan. 

Akibat kian ketatnya kompetisi dunia bisnis, dewasa ini banyak 

perusahaan yang menginvestasikan sumber daya keuangannya dalam 

jumlah besar pada program pengembangan sumberdaya manusia melalui 

kegiatan pelatihan. Suatu penelitian yang diaadakan oleh American Society 

o f  Training and Development mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan 



kini rnernbelanjakan untuk per tahunnya lebih dari 1.500 dolar Arnerika per 

individu pekerja guna rnengikuti pelatihan dan pengernbangan (Tall and Hall, 

1998). Fenornena tersebut menunjukkan kornitrnen kuat kalangan 

pengusaha untuk rneningkatkan skills, knowledge dan ability pekerja guna 

kepentingan adanya kornitrnen. Untuk rnernastikan keberhasilan pelatihan 

dapat dilakukan rnelalui evaluasi. Secara sisternatlk rnanajemen pelatihan 

rneliputi tahap perencanaan yaitu training need analysis, tahap irnplernentasi 

dan tahap evaluasi. 

PT Karinda Kharisrna adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

industri sepatu, khususnya sepatu olahraga. Perusahaan tersebut 

rnerupakan perusahaan yang rnelakukan produksi untuk sepatu rnerek Ellise, 

yang rnenjadi partner kerja dari perusahaan Ellise International. Produksi 

yang dihasilkan oleh PT Karinda Kharisrna diekspor ke beberapa negara 

khususnya Eropa. 

Kegiatan pengernbangan surnberdaya rnanusia yang dilakukan oleh 

PT Karinda Kharisrna diantaranya adalah pelatihan. Pelatihan dalarn ha1 ini 

dilakukan untuk rneningkatkan kualitas dalam ha1 kemarnpuan teknis dan 

rnanajerial. Kernarnpuan teknis tersebut dapat berupa teknis produksi, 

sehingga bagi perusahaan akan dapat rnemberikan rnanfaat dalarn 

rnenjalankan kegiatan operasional. Pelatihan yang diberikan kepada 

karyawan diharapkan akan rnarnpu rnendorong dan rnernotivasi karyawan 

untuk bekerja lebih baik. 

Menurut Munir (2000), suatu penelitian kebutuhan pelatihan 

rnerupakan suatu tahapan dalarn rangka rnenentukan penyebab rnasalah 

organisasi dan pernecahan rnasalah yang dihadapi oleh organisasi. Pada 

proses tersebut dilakukan suatu pernbahasan dengan rnelakukan analisis, 

pengurnpulan data, dan wawancara untuk rnelakukan identifikasi 



pengetahuan, keterampilan serta perilaku kerja yang meliputi tingkat 

organisasi, pekerja dan individu pekerja. 

Oleh karena itu, dalarn rangka rnengantisipasi era globalisasi yang 

menyebabkan tingkat persaingan yang sernakin ketat dan berimplikasi juga 

terhadap peningkatan tuntutan surnberdaya manusia yang berkualitas, maka 

perlu dilakukan analisis dan sintesis terhadap sistem pelatihan dalam 

pengembangan sumberdaya manusia pada PT Karinda Kharisrna. 

B. ldentifikasi Masalah 

Latar belakang yang telah disarnpaikan sebelumnya telah 

rnemberikan inforrnasi mengenai peranan pelatihan bagi pengembangan 

karyawan. PT Karinda Kharisma rnemandang bahwa pelatihan bagi 

karyawan merupakan ha1 terpenting untuk peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia. Pelatihan rnemiliki peranan yang sama pentingnya dengan fungsi- 

fungsi organisasi lainnya seperti produksi, keuangan dan marketing. 

Oleh karena itu perlu dikaji kebutuhan pelatihan seperti apa yang 

telah ada di PT Karinda Kharisma. Perusahaan akan rnerasa kesulitan 

dalarn menentukan materi dan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan 

dan sumberdaya manusia yang dirniliki oleh perusahaan. Perrnasalahan 

yang ada dapat digambarkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perusahaan merancang program pelatihan yang dapat 

menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. 

2. Faktor-faktor apa yang rnempengaruhi keberhasilan suatu program 

pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan. 

3. Apakah pelatihan yang dilakukan telah sesuai dengan sasaran yang ingin 

dicapai. 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan pada PT Karinda Kharisma adalah : 

1. Melakukan kajian kesesuaian antara program pelatihan di PT Karinda 

Kharisma saat ini dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan yang 

diinginkan perusahaan. 

2. Merumuskan program pelatihan yang sesuai dengan sasaran yang ingin 

dicapai PT Karinda Kharisma berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan 

dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Karinda Kharisma untuk mengkaji 

kebutuhan pelatihan pada tingkat supervisor. Hal ini didasarkan pada kondisi 

yang ada, bahwa 80% kegiatan operasional PT Karinda Kharisma adalah 

produksi dan berhubungan langsung dengan proses produksi adalah 

supervisor. 




