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Abstrak 

Pelatihan kerja tidak hanya diberikan kepada karyawan baru saja, pelatihan 

kerja juga bermanfaat bagi pegawai yang telah lama bekerja di perusahaan 

dan seharusnya juga diberikan pelatihan kerja. Meskipun para karyawan 

lama telah memiliki pengalaman dari pekerjaan yang telah mereka lakukan 

namun karyawan tersebut masih memerlukan pelatihan untuk mengurangi 

atau menghilangkan kebiasaan kerja yang jelek atau untuk mempelajari 

keterampilan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kinerja karyawan 

tersebut (Tarigan,Tesis,2018:12).  

Menurut Rivai (2010:212) Pelatihan adalah proses secara sistematis 

mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk 

melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan 

membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar 

berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya.  

Menurut Fathoni (2006:97) pelatihan merupakan upaya untuk menstransfer 

keterampilan dan pengetahuan kepada para peserta pelatihan sedemikian 

rupa sehingga para peserta menerima dan melakukan pelatihan pada saat 

melaksanakan pekerjaan.  

Menurut (Sastrohardiwiryo:2001) Pelatihan merupakan peroses membantu 

para tenaga kerja untuk memperoleh afektivitas dalam pekerjaan mereka 

yang sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan 

tentang pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap yang layak.  

Pelatihan merupakan proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

karyawan (Kaswan, 2016:2). Sinambella juga menjelaskan bahwa pelatihan 

adalah suatu proses yang sistematis dari organisasi untuk mengembangkan 

keterampilan individu, kemampuan,pengetahuan,atau sikap yang dapat 

merubah perilaku karyawan utnuk mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

 Keys :  Pelatihan, Pengembangan Karir, Motivasi Kerja, Kinerja 
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1. PENDAHULUAN 

Berkembangnya suatu badan usaha atau perusahaan tidak akan terlepas dari 

peranan tenaga kerja (karyawan). Salah satu kekuatan untuk mengalahkan 

persaingan antar perusahaan adalah kebutuhan adanya sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas dan bertalenta (Suparyadi,2015:241). Para karyawan 

merupakan bagian dari sumber daya yang sangat penting didalam perusahaan 

atau instansi dan merupakan salah satu asset yang sangat menentukan 

keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi persaingan yang semakin 

ketat.  

Landasan yang sesungguhnya  dalam suatu organisasi adalah kinerja. Kinerja 

karyawan adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,target, sasaran atau kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama 

(Basri,2005,hal.50).  

Dalam suatu instansi sering kali hanya menuntut kinerja yang tinggi pada para 

karyawan, tanpa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi. Padahal faktor 

mendasar dalam menunjang kinerja seperti pelatihan,pengembangan karir, dan 

motivasi kerja harus diperhatikan juga demi meningkatnya produktivitas 

karyawan. Karyawan yang baru diterima oleh perusahaan yang belum 

mempunyai keterampilan dan keahlian kerja diberikan pelatihan kerja 

sehingga pegawai tersebut dapat menjadi pegawai yang terampil dan ahli 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Namun, pelatihan kerja tidak hanya 

diberikan kepada karyawan baru saja, pelatihan kerja juga bermanfaat bagi 

pegawai yang telah lama bekerja diperusahaan dan yang seharusnya juga 

diberikan pelatihan kerja.  

Menurut Rivai (2010:212) Pelatihan adalah proses secara sistematis 

mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan 

memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian 

dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Pelatihan merupakan proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
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karyawan  (Kaswan,2016:2). Selanjutnya karyawan sangat memperhatikan 

posisi dan jenjang karirnya dalam sebuah perusahaan apakah mampu 

meningkat lebih tinggi sehingga dapat memperoleh gaji yang lebih besar, hal 

ini merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

Menurut Hady (2013) bahwa pengembangan karir dapat dikatakan suatu 

kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang 

dalam organisasi dalam jalur karir yang ditetapkan dalam organisasi yang 

bersangkutan. Samsudin,(2006:141) menyatakan bahwa Pengembangan karir 

adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya  peningkatan status seseorang 

dalam suatu organisasi pada jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi 

yang bersangkutan. Pengembangan karir merupakan serangkaian aktivitas 

yang berperan pada pemantapan keberhasilan, dan pencapaian karir seseorang 

(Dessler,2019:5).    

Salah satu cara agar fungsi manajerial efektif maka manajemen harus 

memberikan motivasi kepada karyawannya, Siagain sondang (2002:102) 

menyatakan Motivasi merupakan daya dorong bagi seseorang untuk 

memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi 

mencapai tujuannya. Dengan pengertian, bahwa tercapainya tujuan organisasi 

berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. 

Dengan Motivasi kerja yang tinggi, karyawan akan bekerja lebih giat dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan motivasi kerja yang rendah, 

karyawan tidak memiliki semangat bekerja, mudah menyerah, dan kesulitan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Bank Syariah Mandiri KC Jatiasih adalah sebuah perusahaan yang  bergerak 

dibidang keuangan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah 

Mandiri KC Jatiasih merupakan salah satu bank yang berada dikota Bekasi 

dengan tingkat persaingan yang tinggi dengan bank-bank pesaing lainnya. 

Pencapaian target yang telah ditetapkan tergantung dari baik buruknya kinerja 

karyawan. Untuk itu masing-masing bank tentunya memiliki strategi sendiri 

untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga konsumen tertarik untuk 

menjadi nasabah di bank tersebut.  
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Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M.Faisal Afif 

Tarigan  dengan judul yaitu Pengaruh Pelatihan, Pengembangan Karir dan 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang 

Sibolga ditemukan bahwa kondisi dan keadaan  PT.Bank Syariah Mandiri 

Cabang Sibolga yaitu kompetensi yang dimiliki karyawan masih terbatas 

karna pelatihan-pelatihan yang jarang  diadakan, kemudian ditemukan keluhan 

karyawan bahwasanya jenjang karir pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang 

Sibolga yaitu memiliki peluang yang cukup sulit, hal ini dikarenkan 

keterbatasan jumlah posisi karir yang ada dan tingkat persaingan yang ketat 

antar karyawan. Kemudian penghargaan-penghargaan untuk karyawan yang 

berprestasi dalam pencapaian target dinilai kurang untuk memotivasi 

karyawan. 

Dan dilihat  berdasarkan hasil  dari penelitian tersebut bahwa pengaruh 

pelatihan terhadap kinerja karyawan tidak signifikan, pengaruh pengembangan 

karir terhadap kinerja karyawan tidak signifikan, motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan pelatihan, pengembangangan karir, 

dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk 

menemukan permasalahan tersebut apakah sama/tidak, dan ataukan hasilnya 

sama atau tidak maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian dengan 

judul: Pengaruh Pelatihan, Pengembangan Karir, dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri KC 

Jatiasih). 

A. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kesempatan pelatihan pada karyawan masih kurang dilakukan 

2. Susahnya karyawan untuk naik posisi jabatan, terlalu ketat dengan 

persaingan 
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3. Kurangnya pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi 

dalam pencapaian target.  

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah  

1. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi 

penelitian ini menggunakan variabel pelatihan, pengembangan karir 

dan motivasi kerja karyawan yang berhubungan dengan kinerja Bank 

Syariah Mandiri KC Jatiasih. 

2. Perumusan Masalah  

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitan ini adalah: 

a. Apakah Pelatihan berpengaruh  terhadap kinerja karyawan  

Bank Syariah Mandiri KC Jatiasih ? 

b. Apakah Pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan  Bank Syariah Mandiri KC Jatiasih? 

c. Apakah Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja  

karyawan Bank Syariah Mandiri KC Jatiasih? 

d. Apakah Pelatihan, pengembangan karir, dan motivasi kerja 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Bank Syariah Mandiri KC Jatiasih ? 

II. PEMBAHASAN 

Kinerja karyawan adalah hasil dari sebuah pekerjaan yang ditugaskan dalam 

suatu organisasi (Fattah,2017:9). Sedangkan Sinambela (480) mengemukakan 

bahwa kinerja karyawan didefinisikan sebagai kemampuan karyawan dalam 

melakukan secara keahlian tertentu. Sedangkan Rivai (2009:532) kinerja 

diartikan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan suatu 

kegiatan, dan menyempurnakannya sesuai tanggung jawabnya dengan hasil 

seperti yang diharapkan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil 

atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja,target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu telah disepakati bersama (Basri,2005:50) Pekerjaan seseorang tidak akan 
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terlihat hasilnya jika tidak dilakukan suatu penilaian. Artinya apakah karyawan 

sudah melakukan pekerjaan secara baik atau belum. Penilaian kinerja merupakan 

suatu sistem yang dilakukan secara periodik untuk meninjau dan mengevaluasi 

kinerja individu(Kasmir.2016,:184).  

   Sedangkan Fahmi (2015,:65) menjelaskan bahwa penilaian kinerja adalah 

suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan baik para 

karyawan maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya. 

Penilaian yang dilakukan tersebut akan menjadi masukan yang berarti untuk 

melakukan perbaikan selanjutnya. 

a. Kinerja Dalam Islam  

Didalam Al’Qur’an dan Hadits juga membahas tentang kinerja karyawan 

yang baik, seperti dijelaskan dalam Surat As-Saff  ayat 4 : 

ْم بُْىيَاٌن َمْسُصُصٌ  ٍُ ًِ َصفًّا َكأَوَّ َ يُِحبُّ الَِّريَه يُقَاتِلَُُن فِي َسبِيِل   إِنَّ َّللاَّ

 

Artinya : 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun 

kokoh”.  

 

Surat As’Saff ayat 4 yang isinya tentang bagaimana Allah memberikan 

petunjuk kepada kaum-Nya untuk berperang dengan barisan yang teratur, dengan 

orang-orang yang masuk (bekerja dalam) organisasi tertentu. “dalam barisan yang 

teratur” dapat dijelaskan bahwa ketika masuk didalam sebuah barisan (organisasi) 

haruslah melakukan sesuatu yang dengannya diperoleh keteraturan untuk 

mencapai tujuan, standar-standar kinerja organisasi kearah yang lebih baik. 

Sehingga organisasi tersebut menjadi kuat.  

 

Sedangkan Kinerja karyawan Dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 97  : 

ُ َحيَاةً َطيِّبَتً ۖ  َُ ُمْؤِمٌه فَلَىُْحيِيَىًَّ ٌُ ََ َْ أُْوثَٰى  َمْه َعِمَل َصاِلًحا ِمْه ذََكٍس أَ

ٌُْم بِأَْحَسِه َما َكاوُُا يَْعَملُُنَ  ْم أَْجَس ٍُ لَىَْجِزيَىَّ ََ  
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Artinya : 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.  

Maksud dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 97 ialah di dalam dunia 

kerja seorang Karyawan / Pegawai harus bekerja dengan baik dan ikhlas, supaya 

mendapatkan balasan yang baik pula sesuai dengan kinerja yang telah mereka 

lakukan .  

Dalam sebuah hadits HR. Thabrani diterangkan tentang kinerja karyawan 

sebagi berikut: 

 إِنَّ هللا َيُِحبُّ إذَا َعَمَل أََحدًُكُم اْلعََمَل أَْن يَتْقَىًَُ )زَاي الطبسان(

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yg jika melakukan suatu pekerjaan, 

dilakukan secara itqan (tepat,terarah dan tuntan) (HR.Thabrani).  

Maksud dari hadits tersebut adalah karyawan dengan penyelesaian 

pekerjaan (tepat,terarah, dan tuntas ) akan dapat membawa organisasi kearah yang 

lebih baik. Didalam proses tersebut seorang manajer berperan penting dalam 

menilai dan menyeleksi para pegawainya dengan baik dan adil sesuai dengan 

kemampuannya.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi  Kinerja karyawan 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Keith Davis (2000; dalam Mangkunegara, 2010) yang merumuskan bahwa: 

Human Performance = Ability + Motivation 

Motivation = Attitude + Situation 

Ability = Knowlage + Skill 

1. Faktor Kemampuan (Ability) 
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Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). 

Artinya, pemimpin dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 

110-120) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari,maka ia akan lebih mudah mencapai 

kinerja maksimal. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the Right man on the place, the 

Right man on the right job).  

2. Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi kerja, Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).  

 

 

 

c. Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan 

Adapun tujuan penilaian kinerja sebagai berikut: 

1) Untuk mengukur kinerja secara fair dan obyektif berdasarkan 

persyaratan pekerjaan.  

2) Untuk meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan 

perkembangan yang lebih spesifik.  

3) Untuk mengembangkan tujuan karir sehingga karyawan dapat 

menyesuaikan diri dengan tuntunan dinamika perusahaan.  

Dapat disimpulkan bahwa tujuan penilaian kinerja untuk 

mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam penilaian kinerja dengan 

teratur dan sistematis. 

d. Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan  

Kontribusi hasil penilaian adalah sesuatu yang sangat berguna untuk 

merencanakan kebijakan organisasi adapun dengan terperinci penilaian 

kinerja untuk organisasi yaitu : 

1. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 
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Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam 

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi 

lainnya 

2. Memperbaiki kinerja  

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer dan 

departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan – kegiatan mereka 

untuk meningkatkan prestasi. 

 

3. Keperluan latihan dan pengembangan 

Prestasi kerja atau kinerja yang jelek mungkin menunjukkan perlunya 

latihan. Demikian pula sebaliknya, kinerja yang baik mungkin 

mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. 

4. Mengambil keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi 

pemecatan, pemberhentian, dan merencanakan tenaga kerja Promosi 

dan transfer biasanya didasarkan atas prestasi kerja atau kinerja masa 

lalu atau antisipasinya. 

5. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai 

Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan tanda kesalahan dalam 

desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnose kesalahan- 

kesalahan tersebut. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap 

karyawan suatu perusahaan memiliki berbagai manfaat, baik bagi 

perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri. Bagi karyawan, dapat 

menjadikan suatu motivasi dan semangat berkompetensi untuk menjadi 

lebih baik ke depannya. 

e. Indikator Kinerja Karyawan  

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 

lima indikator, yaitu (Robbins, 2006, hal.260) : 

1. Kualitas, Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. 



9 
 

2.  Kuantitas, Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu, Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4. Efektivitas, Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi  

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

5.  Kemandirian, Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan tugas kerjanya. 

6.  Komitmen kerja, suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen 

kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.  

 Seperti telah dijelaskan bahwa yang memegang peranan penting 

dalam suatu organisasi tergantung pada kinerja karyawannya. Agar 

karyawan dapat bekerja sesuai yang diharapkan, maka dalam diri seorang 

karyawan harus ditumbuhkan Sikap bekerja untuk meraih segala sesuatu 

yang diinginkan. Apabila semangat kerja menjadi tinggi maka semua 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan lebih cepat dan tepat selesai.  

1. Pelatihan 

a) Pengertian Pelatihan 

Pelatihan kerja tidak hanya diberikan kepada karyawan baru saja, pelatihan 

kerja juga bermanfaat bagi pegawai yang telah lama bekerja di perusahaan 

dan seharusnya juga diberikan pelatihan kerja. Meskipun para karyawan lama 

telah memiliki pengalaman dari pekerjaan yang telah mereka lakukan namun 

karyawan tersebut masih memerlukan pelatihan untuk mengurangi atau 

menghilangkan kebiasaan kerja yang jelek atau untuk mempelajari 

keterampilan keterampilan baru yang dapat meningkatkan kinerja karyawan 

tersebut (Tarigan,Tesis,2018:12).  

Menurut Rivai (2010:212) Pelatihan adalah proses secara sistematis 

mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan 

berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan 

pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu 
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pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil 

dalam melaksanakan pekerjaannya.  

Menurut Fathoni (2006:97) pelatihan merupakan upaya untuk 

menstransfer keterampilan dan pengetahuan kepada para peserta pelatihan 

sedemikian rupa sehingga para peserta menerima dan melakukan pelatihan 

pada saat melaksanakan pekerjaan.  

Menurut (Sastrohardiwiryo:2001) Pelatihan merupakan peroses membantu 

para tenaga kerja untuk memperoleh afektivitas dalam pekerjaan mereka yang 

sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan tentang 

pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan, dan sikap yang layak.  

Pelatihan merupakan proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

karyawan (Kaswan, 2016:2). Sinambella juga menjelaskan bahwa pelatihan 

adalah suatu proses yang sistematis dari organisasi untuk mengembangkan 

keterampilan individu, kemampuan,pengetahuan,atau sikap yang dapat 

merubah perilaku karyawan utnuk mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan bukanlah tujuan, 

melainkan suatu alat dari manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

mana merupakan usaha dan dan tanggung jawab pimpinan tertinggi terhadap 

karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan adanya pelatihan akan 

dapat menimbulkan perubahan dalam kebiasaan bekerja, perubahan 

sikap,tingkah laku,keterampilan serta pengetahuan karyawan. Dan pelatihan 

tersebut harus dilakukan secara terus-menerus agar dapat menyesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini. 

b)   Tujuan Pelatihan 

Menurut Sedarmayanti (2010:164) pelatihan bertujuan mempersiapkan 

karyawan yang akan segera diberi tugas mengerjakan pekerjaan yang telah 

ada dalam lembaga (proses pendidikan jangka pendek). Adapun tujuan dari 

pelatihan yaitu : 

1. Untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan 

perubahan teknologi 

2. Untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi  
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3. Untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru agar menjadi 

kompeten 

4. Untuk membantu masalah operasional 

5.  Memberi wawasan kepada para karyawan untuk lebih mengenal 

organisasinya 

6. Meningkatkan kemampuan peserta latihan mengerjakan tugasnya yang 

sekarang 

7.  Kemampuan menumbuhkan sikap empati dan melihat sesuatu dari 

kacamata orang lain 

8. Meningkatkan kemampuan meninterprestasikan data dan daya nalar 

para karyawan 

9. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para karyawan dalam 

menganalisis suatu permasalahan serta pengambilan keputusan. 

c) Manfaat Pelatihan  

Menurut Suparyadi (185-186) Pelatihan memiliki beberapa manfaat, yaitu: 

1) Meningkatkan kemandirian  

Karyawan yang telah menguasai pengetahuan dan memiliki keterampilan 

dibidang pekerjaannya akan lebih mandiri dan hanya memerlukan sedikit 

bantuan dari atasan maupun rekan kerja untuk melaksanakan tugasnya.  

2) Meningkatkan Motivasi 

Motivasi yang telah dilatih sesuai dengan bidang pekerjaannya akan 

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, 

bahwa dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan, maka karyawan 

akan menjadi lebih yakin dan percaya diri dalam melaksankan tugasnya 

dengan baik. Kedua, bahwa pelatihan memberikan kesadaran kepada 

karyawan karena telah menjadi bagian dan diperlakukan kontribusinya 

oleh perusahaan, sehingga mereka merasa dihargai oleh perusahaan. 

3) Menumbuhkan Rasa Memiliki 

Rasa yang telah diakui keberadaanya sangat diperlukan oleh perusahaan 

serta pemahamannya tentang tujuan-tujuan perusahaan yang diperoleh 

selama pelatihan dapt menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri setiap 

karyawan terhadap masa depan perusahaan.  
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4) Mengurangi Keluarnya Karyawan  

Karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang 

pekerjaannya akan merasa nyaman. Kenyamanan dalam bekerja dapat 

disebabkan dengan adanya rasa dihargai dan perusahaan akan merasa 

puas, sehingga mereka tidak ada berpikir untuk keluar dari pekerjaannya 

sekarang dan mencari pekerjaan diperusahaan lainnya.  

5) Meningkatkan Laba Perusahaan  

Karyawan yang terlatih dengan baik akan mampu memproduksi barang 

atau jasa yang dapat memuaskan konsumen, sehingga hal ini dapat 

mendorong konsumen menjadi setia dan loyal terhadap perusahaan. 

Konsumen yang setia dan loyal akan melakukan pembelian kembali dan 

bahkan merekomendasikan kepada orang lain untuk mengkonsumsi 

barang atau jasa seperti mereka. Dengan demikian sangat mungkin 

penjualan menjadi lebih banyak, sehingga laba perusahaan dapat 

meningkat.  

Dengan adanya pelatihan terhadap karyawan, diharapkan kemampuan karyawan 

dapat meningkat sehingga dapat memberikan manfaat bagi kemajuan perusahaan. 

Selain perusahaan, pelatihan juga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

memperoleh kemampuan dibidang tertentu sesuai dengan keahliannya. 
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