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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Manusia merupakan sumber daya paling utama yang harus dimiliki 

setiap organisasi, karena manusia merupakan asset penting dalam sebuah 

organisasi. Sumber daya manusia sangat penting untuk diperhatikan 

khususnya dalam organisasi karena sumber daya manusia merupakan 

aktivitas penggerak organisasi. Dalam mencapai suatu tujuan organisasi 

maka dibutuhkan kerjasama antara sumber daya mausia dengan fasilitas 

yang diberikan oleh organisasi untuk menunjang kinerjanya. Manajemen 

sumber daya manusia adalah proses mengelola sumber daya manusia 

(pengetahuan, keterampilan dan sikap) untuk mencapai tujuan organisasi 

(Snell dan Bohlander, 2013). Sedangkan menurut Handoko (2008), 

manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, 

pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik 

tujuan-tujuan individu maupun organisasi. 

Hasibuan (2003) mengungkapkan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 

dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua 

keputusan dan praktik manajemen yang berdampak langsung atau 

berpengaruh ke semua orang, atau sumber data manusia yang bekerja bagi 
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organisasi (Fisher et.al, 1993). Menurut Mathis dan Jackson (2006) 

manajemen sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal 

dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia 

secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. 

Kinerja karyawan tentunya sangat membawa dampak postif terhadap 

suatu organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi. Salah satu faktor keberhasilan pengelolaan sumber daya 

manusia di dalam suatu organisasi ialah kinerja karyawan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Snell dan Bohlander (2013), kinerja karyawan merupakan 

hasil kombinasi dari kemampuan, motivasi, dan lingkungan kerja karyawan 

dan teknologi yang mereka gunakan untuk bekerja. Kinerja merupakan 

perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (Rivai 

2009).  

Sedangkan menurut Prawirosentono (1999), kinerja adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, 

tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika. 

Mangkunegara (2011) mengemukakan bahwa istilah kinerja berasal dari 

kata job performance yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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Hal penting yang harus dilakukan oleh organisasi adalah pelatihan, 

karena dengan adanya pelatihan kinerja karyawan dapat meningkat jika 

karyawan dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan pekerjaan. 

Sehingga, karyawan membutuhkan pelatihan untuk menguasai pengetahuan 

dan keterampilan pekerjaan. Hal serupa dengan yang dikemukakan oleh 

Snell dan Bohlander (2013), yaitu pelatihan merupakan upaya organisasi 

yang digunakan sebagai alat pembelajaran para anggota yang terfokus dan 

berorientasi pada kinerja jangka pendek untuk memperluas kemampuan 

individu dalam memegang tanggung jawab pekerjaan mereka. Pelatihan 

adalah sebagian pendidikan yang berkaitan dengan proses belajar untuk 

memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang 

berlaku dalam jangka waktu yang singkat dan lebih mengutamakan praktik 

dari pada teori (Rivai, 2015).  

Sedangkan menurut Armstrong (2014), pelatihan adalah penggunaan 

kegiatan instruksi sistematis dan terencana untuk meningkatkan 

keterampilan. Menurut Dessler (2008), pelatihan adalah proses mengajar 

keterampilan yang dibutuhkan karyawan baru untuk melakukan 

pekerjaannya. Dari beberapa pengertian pelatihan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pelatihan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk 

meningkatkan ketrampilan karyawan dan kinerja karyawan saat ini maupun 

dimasa yang akan datang. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di 

dukung dengan adanya penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Pangarso dan Mulyaningsih pada tahun 2014 
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yang berjudul Effect of Training on Employee Performance at Electronics 

State Owned Company in Bandung, yang menemukan bahwa secara parsial 

pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Nasution dan Lesmana pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Disiplin 

dan Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Hermes Realty 

Indonesia dimana ditemukan bahwa secara simultan disiplin kerja dan 

pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT. Hermes Realty Indonesia. 

Keterikatan Karyawan telah didefinisikan sebagai keadaan kognitif, 

emosional, dan perilaku karyawan individu yang diarahkan pada hasil 

organisasi yang diinginkan (Shuck & Wollard 2010). Keterikatan Karyawan 

adalah pandangan optimis yang dimiliki karyawan terhadap organisasi dan 

nilai-nilainya. Karyawan yang terlibat sadar akan keadaan bisnis dan bekerja 

dengan rekan kerja untuk meningkatkan kinerja di pekerjaan, sehingga dapat 

mempromosikan organisasi lebih jauh. Keterlibatan adalah hubungan dua 

arah antara majikan dan karyawan, organisasi harus bekerja untuk 

membangun dan menumbuhkan keterlibatan (Robinson et al., 2004). 

Schaufeli et al. (2002) mendefinisikan keterlibatan sebagai keadaan pikiran 

yang positif, memuaskan, yang berhubungan dengan pekerjaan yang 

ditandai dengan semangat, dedikasi, dan penyerapan.  

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nazir dan Islam pada tahun 2017 

yang berjudul Enhancing organizational commitment and employee 
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performance through employee engagement membuktikan bahwa 

Keterikatan Karyawan memiliki hubungan positif terhadap kinerja 

karyawan. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian yang berjudul 

Determinants of Employee Engagement and Their Impact on Employee 

Performance yang dilakukan oleh Anitha pada tahun 2014 yang 

menghasilkan bahwa Keterikatan Karyawan memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam kinerja karyawan. Adapun didalam penelitian lain 

menjelaskan pendapat yang sama yang di teliti oleh Meswantari dan 

Awaludin pada tahun 2018 yang berjudul Determinant of Employee 

Engagement and its Implications on Employee Performance, bahwa variabel 

kepemimpinan transformasional, penempatan, kompetensi, dan Keterikatan 

Karyawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kineja 

baik secara parsial maupun simultan. 

Baik atau buruknya kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh lingkungan 

kerja. Seperti yang dikemukakan oleh Spector (1997), bahwa sebagian besar 

bisnis mengabaikan lingkungan kerja dalam organisasi mereka yang 

berakibat buruk pada kinerja karyawan mereka. Menurutnya, lingkungan 

kerja terdiri dari keselamatan kepada karyawan, keamanan kerja, hubungan 

baik dengan rekan kerja, pengakuan atas kinerja yang baik, motivasi untuk 

berkinerja baik dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

perusahaan. Spector lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah karyawan 

menyadari bahwa perusahaan menganggap mereka penting, mereka akan 



6 
 

memiliki komitmen tingkat tinggi dan rasa kepemilikan untuk organisasi 

mereka. 

Menurut Sedarmayanti (2009) lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang di hadapi, lingkungan sekitarnya dimana seorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjannya baik sebagai 

perseorangan maupun kelompok. Lingkungan adalah lembaga-lembaga atau 

kekuatan diluar yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi (Robbins, 

2002). 

Seperti yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya yang berjudul The 

Effect of Organizational Culture, Environmental Work, Leadership Style on 

Job Satisfaction and Its Impact of Teaching in State Community Academy 

Bojonegoro yang dilakukan oleh Indrasari pada tahun 2017 menunjukkan 

bahwa budaya organisasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja dosen Perguruan 

Tinggi Negeri Bojonegoro Community. Serta budaya organisasi, lingkungan 

kerja, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan pengaruh positif signifikan 

kinerja dosen Perguruan Tinggi Negeri Bojonegoro.  

Adapun didalam penelitian lain menjelaskan pendapat yang sama yang 

di teliti oleh Riyanto, Sutrisno dan Ali pada tahun 2017 yang berjudul The 

Impact of Working Motivation and Working Environment on Employees 

Performance in Indonesia Stock Exchange dan Juliarti dan Sudja pada tahun 

2018 yang berjudul Effect of Compensation and Work Environment on 

Employee Performance with Employee Job Satisfaction as an Intervening 
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Variable menjelaskan pendapat yang sama dengan peneliti sebelumnya yang 

mengungkapkan bahwa lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. 

 

Selain lingkungan kerja, kepuasan kerja merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja. Seperti yang diijelaskan oleh Handoko (2012) 

bahwa kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja didefinsikan dengan suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari 

sebuah evaluasi karakteristiknya (Robbins, 2008).  

Sedangkan menurut Luthans (2011), kepuasan kerja adalah hasil dari 

persepsi karyawan dari seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal-hal 

yang dianggap penting. Ketika karyawan merasa mendapatkan kepuasan 

dalam bekerja, mereka juga akan meningkatkan kinerjanya. Menurut Rivai 

(2015) kepuasan kerja merupakan bentuk evaluasi yang menggambarkan 

seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak 

puas dalam bekerja.  

Berdasakan latar belakang diatas dari kelima variabel tersebut yaitu 

pelatihan, Keterikatan Karyawan, lingkungan kerja, kinerja karyawan dan 

kepuasan kerja, maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil 

judul “Pengaruh Pelatihan, Keterikatan Karyawan dan Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai 
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Variabel Intervening (Studi Kasus di Grand Inna Malioboro 

Yogyakarta)” 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah Keterikatan Karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah pelatihan bepengaruh terhadap kepuasan kerja? 

5. Apakah Keterikatan Karyawan berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

6. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

7. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

8. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara pelatihan terhadap 

kinerja karyawan melalui kepuasan kerja? 

9. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara keterikatan karyawan 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja? 

10. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Keterikatan Karyawan terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja. 
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5. Untuk mengetahui pengaruh Keterikatan Karyawan terhadap kepuasan 

kerja. 

6. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. 

7. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

8. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara 

pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 

9. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara 

keterikatan karyawan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 

10. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Sebagai kesempatan untuk menambah wawasan serta 

pengalaman untuk menerapkan teori dalam bidang sumber daya manusia 

terkait pelatihan, keterikatan karyawan, lingkungan kerja, kinerja 

karyawan serta kepuasan kerja. 

2. Bagi Akademis 

Sebagai bahan referensi yang dapat dimanfaatkan oleh para 

akademisi yang ingin meneliti terkait dengan bidang atau variabel yang 

sama dengan penelitian ini. 

 

3. Bagi Organisasi 
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Penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi sebagai masukan 

mengenai pelatihan, Keterikatan Karyawan dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sehingga dapat 

membantu dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


