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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya melimpah, 

dan bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui 

bidang pangan, pertambangan, energi, dan industri. Pengelolaan sumber 

daya dibantu oleh berbagai macam perusahaan baik dari pemerintah 

maupun swasta. Perusahaan dari pemerintah (BUMN) berperan sebagai 

sumber penerimaan negara, penyedia barang dan jasa bagi negara dan warga 

negara, serta penyedia lapangan pekerjaan sesuai dengan PP no. 45 tahun 

2005. Sedangkan perusahaan swasta (BUMS) berperan sebagai mitra 

pemerintah, membantu meningkatkan kegiatan produksi, distribusi maupun 

konsumsi nasional, menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu 

mengurangi angka pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, 

memenuhi target pendapatan negara melalui pajak (Ekonomi, 2016). Untuk 

menjalankan kegiatan pengelolaan sumber daya yang baik diperlukan ilmu 

manajemen yang tepat. Menurut Hasibuan (Soekarso, 2015), sumber daya 

yang diperlukan yaitu finansial (keuangan), manusia, material (bahan baku), 

mesin, metode dan pasar. 

Salah satu sumber daya yang tidak dapat digantikan yaitu sumber daya 

manusia. Karena sumber daya manusia merupakan unsur penggerak di 

dalam perusahaan untuk menjalankan unsur-unsur lain. Menurut Mahatir 

(Hamid, 2014), fokus utama yang harus dikembangkan terlebih dahulu dan 

mendasar adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Agar setiap 
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pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam perusahaan bisa dilaksanakan dan 

diselesaikan sesuai prosedur yang memberikan hasil terbaik. Upaya untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan oleh pihak 

perusahaan melalui manajemen SDM yaitu berupa pelatihan serta disiplin 

kerja. 

Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan 

keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja 

(Simamora, 2006). Pelatihan lebih mengarahkan pada peningkatan 

kemampuan dan keahlian SDM yang dimiliki perusahaan serta berkaitan 

dengan fungsi dari tanggung jawab individu saat ini. Sasaran pencapaian 

program pelatihan yaitu peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau 

fungsi saat ini. Agar dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan bisa 

memberikan peningkatan kinerja, sehingga meningkatkan nilai perusahaan 

sebagai timbal balik. Untuk menunjang keberhasilan program pelatihan 

diperlukan peraturan-peraturan atau kebijakan perusahaan yang berfungsi 

sebagai disiplin kerja. 

Disiplin kerja merupakan tindakan manajer untuk mendorong 

karyawan memenuhi tuntutan dari berbagai ketentuan yang sudah disetujui 

oleh petinggi perusahaan (Siagian, 2008). Disiplin kerja dilakukan untuk 

mendorong karyawan memiliki kemauan untuk bekerja secara suka rela dan 

kooperatif dengan karyawan lain sesuai dengan peraturan yang sudah 

ditentukan oleh perusahaan. Tujuan lain dari disiplin kerja yaitu untuk 

melatih karyawan dalam hal memperbaiki maupun membentuk 

pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan di dalam perusahaan. Tanpa 
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adanya disiplin kerja, maka segala kegiatan perusahaan yang sudah disusun 

sesuai rencana tidak akan bisa memberikan hasil yang memuaskan dan tidak 

sesuai dengan harapan perusahaan. Oleh sebab itu, disiplin kerja harus 

diterapkan di lingkungan kerja dan diterapkan kepada semua pegawai sejak 

memasuki atau mengenal perusahaan tersebut melalui pembinaan-

pembinaan dari pihak perusahaan. Pembinaan dilakukan terhadap seluruh 

karyawaun lama, baru, maupun karyawan outsourching. Pembinaan-

pembinaan inilah yang dilaksanakan secara bersamaan dengan pelatihan 

yang diterima oleh karyawan. Setelah menerapkan pelatihan dan disiplin 

kerja terhadap karyawan, perusahaan  akan menilai kinerja karyawan 

tersebut sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang di dalam suatu 

organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan tanggung 

jawab masing-masing karyawan (Moeheriono, 2009). Faktor mendasar 

yang menentukan tinggi-rendahnya  kinerja dari suatu perusahaan yaitu 

kualitas dari SDM yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan faktor tingkat 

kinerja perusahaan tersebut, perusahaan harus menentukan standar kinerja 

yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan demi tujuan utama 

perusahaan. Atas kinerja karyawan yang baik, perusahaan memberikan 

reward berupa bonus, tunjangan, jabatan atau penghargaan lainnya. Hal ini 

sebagai bentuk untuk membangun semangat kerja karyawan. Sebagaimana 

yang diterapkan oleh salah satu organisasi yang bergerak di bidang 

perekonomian yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). 
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Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah 

yang pernah menerima penghargaan sebagai salah satu BUMN terbaik di 

tanah air. Penghargaan tersebut diterima setelah adanya perubahan secara 

besar-besaran pada tahun 1998 dengan dibentuknya Tim Budaya Kreatif 

yang bekerjasama dengan PT Service Quality Center Indonesia. Tim ini 

berhasil melakukan perubahan dengan cara mengembangkan lima 

kebudayaan dasar yang dianut oleh BRI yaitu Integritas, Profesionalisme, 

Kepuasan Nasabah, Keteladanan, dan Penghargaan kepada Sumber Daya 

Manusia. BRI juga melakukan pengembangan melalui pelatihan dalam segi 

SDM agar bisa bersaing dengan para pesaing di dunia perbankan. Sistem 

pelaksanaan yang digunakan berupa rekrutmen, seleksi, dan pelatihan bagi 

calon karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh karyawan yang 

bekerja di BRI sudah mengikuti program pelatihan yang ditetapkan. Selain 

itu, dilakukan juga perencanaan kebutuhan SDM supaya bisa memenuhi 

tujuan utama dalam segi SDM. 

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan SDM pertama dengan 

mengadakan rekrutmen bagi para calon karyawan setiap tahunnya dengan 

kuota tertentu, yaitu sebanyak kurang lebih 13.000 orang yang akan 

diletakkan pada divisi yang berbeda-beda. Tahap kedua yaitu dengan 

melakukan seleksi. Pada tahap seleksi, para calon akan diberi sebuah 

program pelatihan dari BRI yang disebut dengan Program Pengembangan 

Staf (PPS). 

Program PPS diterapkan demi mendapatkan karyawan dengan kinerja 

yang baik dan berkompeten juga disertai dengan program disiplin melalui 
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peraturan-peraturan dan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pejabat BRI 

dan diimplikasikan secara menyeluruh pada kantor-kantor BRI di wilayah 

manapun. Program PPS ini juga menerapkan upgrading pada training setiap 

tahunnya. Calon karyawan yang menerima training akan melalui 

serangkaian program kerja kedisiplinan yang memberi andil pada kinerja 

calon karyawan setelah penempatan kerja berikutnya. Jadi, calon karyawan 

yang sudah melalui program PPS akan benar-benar memahami visi dan misi 

yang diusung oleh BRI, bukan hanya sekedar memahami secara teori namun 

juga mengimplementasikan cara kerja dari visi dan misi tersebut. 

Program pelatihan yang disertai disiplin kerja tersebut tidak hanya 

diimplementasikan kepada karyawannya, melainkan juga 

diimplementasikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya sebagai salah satu program kerjasama. Selain 

pelatihan dalam rangka memfasilitasi mahasiswa FEB-UB, juga dilakukan 

perekrutan mahasiswa FEB-UB menjadi tenaga kerja BRI area Jawa Timur. 

Berbagai bentuk kerjasama ini sudah sering dilakukan oleh BRI, khususnya 

bentuk kerjasama yang dilakukan antara BRI dengan FEB-UB ditangani 

oleh BRI Kantor Cabang Kawi Malang secara langsung. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memutuskan untuk 

menggunakan judul “Pengaruh Pelatihan dan Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan” dan melaksanakan proses penelitian di Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Kawi Malang, untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pelatihan dan disiplin kerja yang sudah diterapkan oleh BRI. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kawi Malang? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kawi Malang? 

3. Apakah pelatihan dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kawi 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari diadakannya penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak, baik bagi Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kawi Malang maupun bagi 

mahasiswa sendiri serta untuk memperoleh pengetahuan tentang pengaruh 

pelatihan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan yang ada di 

perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kawi Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Berdasarkan dari tujuan umum tersebut, maka tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kawi Malang 
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2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kawi 

Malang 

3. Untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya latihan dan disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Kantor Cabang Kawi Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi 

beberapa pihak, yaitu: 

a. Bagi peneliti 

1. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh pelatihan dan 

disiplin kerja yang diberikan perusahaan terhadap kinerja 

karyawannya. 

2. Hasil penelitian bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan 

sejauh mana teori-teori perkuliahan bisa diterapkan pada 

perusahaan dan kehidupan nyata dalam berbagai aspek. 

b. Bagi perusahaan 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

pengambilan keputusan, terutama dalam memenuhi kebutuhan 

perusahaan dan karyawan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan evaluasi pelatihan dan disiplin 

kerja yang telah diterapkan kepada karyawan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 
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c. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Khususnya Jurusan Manajemen 

1. Dapat digunakan sebagai pengembangan dari ilmu manajemen, 

khususnya di dalam bidang manajemen sumber daya manusia. 

2. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu bahan 

referensi untuk menambah pengetahuan dan informasi 

pendukung untuk penelitian selanjutnya, terutama bagi pihak 

yang tertarik terhadap topik yang digunakan.  


