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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia dituntut dapat mengerjakan tugas yang sudah diberikan

dengan baik agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan dapat mencapai

tujuan perusahaan. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, maka perlu

adanya peningkatan produktivitas kerja karyawan. Produktivitas yang baik

akan membantu perusahaan untuk meningkatkan keuntungan, kualitas dalam

operasional perusahaan dan membantu tercapainya tujuan perusahaan dengan

mudah dan sesuai tujuan perusahaan.

Menurut Wibowo (2014) “Produktivitas merupakan ukuran kinerja, termasuk

efektivitas dan efesiensi. Efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan.

Sementara itu, efisiensi adalah rasio keluaran yang efektif terhadap masukan

yang diperlukan untuk mencapainya”. Menurut Wibowo (2014)

“Produktivitas juga dapat dilihat dari hubungan antara hasil dan waktu yang

diperlukan untuk menyelesaikannya. Semakin singkat waktu yang diperlukan

untuk mencapai hasil yang diinginkan, sistem tersebut semakin produktif.

Produktivitas dapat berarti berbeda bagi orang yang berbeda, tetapi konsep

dasarnya selalu merupakan hubungan antara kuantitas dengan kualitas barang

dan jasa yang dihasilkan dan jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk

menghasilkan”.

Persaingan pada penjualan mobil saat ini semakin tinggi karena kebutuhan

dan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, maka dari itu

perusahaan saat ini harus memiliki sumber daya yang baik dan dapat

memajukan perusahaan. Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung yang

beralamat di Jl. Raden Intan No. 61 A, Tanjung Karang – Lampung (35118).

Merupakan perusahaan cabang yang cukup besar di Kota Bandar Lampung

yang merupakan perusahaan besar dalam bidang otomotif khususnya mobil,

keberhasilan dari perusahaan ini tentu didukung bukan hanya dengan kualitas
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produknya saja tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang ada di

dalam perusahaan. Dalam menghadapi persaingan Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung mampu menghadapi persaingan yang cukup ketat dalam

bidang otomotif, maka dari itu Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung

harus memiliki produktivitas yang baik.

Tabel 1.1

Data Jumlah Karyawan

Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung

No. Deskripsi Pekerjaan Jumlah Karyawan

1. Mekanik 60 orang

2. Sales 50 orang

3. Admin, kasir, dan pelayanan STNK 30 orang

4. Washing 15 orang

5. Penyiapan mobil sebelum serah terima

konsumen

15 orang

6. Spare Part 10 orang

Jumlah 180 orang

Sumber : Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung 2019.

Berdasarkan data di atas Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung memiliki

60 orang karyawan bagian mekanik, 50 orang karyawan bagian sales, 30

orang karyawan bagian admin, kasir, dan pelayanan STNK, 15 orang

karyawan bagian washing, 15 orang karyawan bagian penyiapan mobil

sebelum serah terima konsumen, dan 10 orang karyawan bagian spare part,

dengan total 180 orang karyawan yang dimiliki Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung. Namun pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada

karyawan bagian sales yang ada pada Auto 2000 Raden Intan Bandar

Lampung yang berjumlah 50 orang karyawan, dengan demikian tentu dapat

menghasilkan produktivitas yang tinggi.



3

Tabel 1.2

Data Pencapaian Target Karyawan Bagian Sales

Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung

No. Bulan Jumlah

Karyawan

Target Realisasi

1. Januari 50 70 unit 41 unit

2. Februari 50 80 unit 28 unit

3. Maret 50 60 unit 30 unit

4. April 50 90 unit 58 unit

5. Mei 50 70 unit 41 unit

6. Juni 50 90 unit 57 unit

7. Juli 50 90 unit 72 unit

8. Agustus 50 70 unit 32 unit

9. September 50 70 unit 45 unit

10. Oktober 50 80 unit 29 unit

11. November 50 70 unit 19 unit

12. Desember 50 60 unit 20 unit

Total 920 unit 472 unit

Sumber : Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung, 2019.
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Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat data pencapaian target terendah

terjadi pada bulan November yaitu hanya sebanyak 19 unit saja yang terjual,

dan sangat jauh dari target yang sudah ditentukan. Penjualan tertinggi terjadi

pada bulan Juli yaitu sebanyak 72 unit yang terjual, namun hasil tersebut

belum mencapai target yang telah ditentukan perusahaan. Dari target

perusahaan sebanyak 920 unit yang di targetkan dapat terjual dalam watu satu

tahun, namun perusahaan hanya dapat menjual 472 unit dan masih sangat

jauh dari target perusahaan yang sudah ditentukan.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas selanjutnya adalah

sikap dan etika kerja. Tingkat absensi karyawan bagian sales pada Auto 2000

Raden Intan Bandar Lampung memiliki tingkat absensi yang cukup tinggi

yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan itu sendri, apabila seorang

karyawan sering tidak masuk kerja maka karyawan dapat melakukan

pekerjaan dengan tidak produktif.

Tabel 1.3

Data Absensi Karyawan Bagian Sales Pada

Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung

No. Bulan Absen/Tanpa

Keterangan

Terlambat Mangkir

1. Januari 10 karyawan 7 karyawan 5karyawan

2. Februari 13 karyawan 4 karyawan 6karyawan

3. Maret 11 karyawan 7 karyawan 7 karyawan

4. April 13 karyawan 8 karyawan 6 karyawan

5. Mei 14 karyawan 2 karyawan 3 karyawan

6. Juni 15 karyawan 6 karyawan 5 karyawan

7. Juli 11 karyawan 7 karyawan 6 karyawan

8. Agustus 13 karyawan 3 karyawan 6 karyawan

9. September 9 karyawan 6 karyawan 2 karyawan

10. Oktober 15 karyawan 7 karyawan 3 karyawan
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11. November 7 karyawan 9 karyawan 5 karyawan

12 Desember 13 karyawan 5 karyawan 7 karyawan

Sumber : Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung, 2019.

Berdasarkan pada tabel 1.3 data di atas dapat diketahui bahwa tingkat absensi

karyawan pada PT. Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung cukup tinggi,

hal ini termasuk kedalam sikap dan etika karyawan itu sendiri. Di dalam

suatu perusahaan pasti ada saja permasalahan yang timbul, seperti pada Auto

2000 Raden Intan Bandar Lampung yang masih memiliki kekurangan seperti

produktivitas karyawan yang rendah dengan dilihat dari pencapaian terget

penjualan yang belum tercapai dan tingkat absensi kayawan yang cukup

tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan bagian sales

pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung, yang menjadi salah satu

faktor penyebab rendahnya produktivitas karyawan pada Auto 2000 Raden

Intan Bandar Lampung disebabkan oleh pelatihan dan pengawasan yang

masih kurang baik, pelatihan dan pengawasan yang kurang efektif bagi

karyawan. Pelatihan sangat dibutuhkan oleh seorang karyawan agar dapat

bekerja dnegan baik, karena sebelum seorang karyawan benar-benar masuk

ke dunia kerja karyawan perlu  mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan

pekerjaannya. Menurut Rozalena dan Dewi (2016) “Pelatihan yakni

serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman

keterampilan, keahlian, penambahan pengetahuan, serta perubahan sikap

seorang individu”. Pelatihan sangat diperlukan dalam suatu perusahaan

karena dirancang untuk karyawan dalam membenahi produktivits mereka,

memperoleh sikap, kemampuan, dan pengetahuan yang berhubungan dengan

pekerjaan sehingga dengan adanya pengetahuan dari pelatihan yang dimiliki

tersebut secara langsung karyawan dapat melaksanakan aktivitas atau

pekerjaan tertentu yang nantinya akan berdampak pada peningkatan

produktivitas yang baik oleh karyawan. Berikut merupakan jenis pelatihan

yang digunakan dalam pelatihan karyawan bagian sales pada Auto 2000

Raden Intan Bandar Lampung.
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Tabel 1.4

Jenis Pelatihan Karyawan Bagian Sales Pada

Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung

No. Jenis

Pelatihan

Keterangan Tujuan

Waktu dan

Tempat

Pelaksanaan

1. Customer

Experience

Management

Ilmu untuk

membangun

pengalaman

yang

menyenangkan

ketika sales

marketing

berinteraksi

dengan

konsumennya.

Melatih cara

berkomunikasi

dengan konsumen,

mengenali interaksi

dinamis saat

berhadapan dengan

pelanggan, membuat

inovasi dan progres

yang berkelanjutan.

Peserta yang

diikuti oleh

seluruh

karyawan

bagian sales

yang

berjumlah 43

orang yang

diadakan

pada bulan

Mei 2015

bertempat di

Auto 2000

Raden Intan

Bandar

Lampung.

2. Pemasaran

Kreatif

Untuk

menghadapi

perkembangan

dan perubahan

pasar,

marketing

harus memutar

otak untuk bisa

Membangun pola

pikir atau mindset

yang kreatif,

keterampilan

melihat sesuatu yang

biasa menjadi luar

biasa, membuat

strategi pemasaran

Pelatihan

yang diikuti

oleh seluruh

karyawan

bagian sales

dengan 63

orang

karyawan
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melakukan

pemasaran dan

produknya

dapat dikenal

karena berbeda

dari produk

yang sejenis.

yang kreatif. yang

diadakan

pada

September

2016 di Auto

2000 Raden

Intan Bandar

Lampung

3. Pelatihan

Digital

Marketing

Untuk

mengikuti tren

bisnis dan

pemasaran

pelatihan ini

sangat

dibutuhkan dan

menjadi media

lanjutan dari

pemasaran

kreatif.

Membuat online

marketing

berdasarkan tren

digital,

mengembangkan

website dan juga

mengoptimalkannya,

teknik promotion di

sosial media seperti

Facebook, Instagram

dan lain-lain. Teknik

meningkatkan

konversi penjualan

melalui online, dan

membuat email

marketing yang

baik.

Pelatihan

yang diikuti

48 orang

karyawan

bagian sales

pada bulan

Agustus

2017 di Auto

2000 Raden

Intan Bandar

Lampung.

Sumber : Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung, 2019.

Dalam masalah pelatihan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan

beberapa karyawan bagian sales Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung

adalah dalam materi pelatihan, kurang jelasnya materi yang diberikan kepada

karyawan, materi yang diberikan bersifat teoritis dan kurangnya nilai praktek
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dalam memberikan pelatihan. Dalam metode pelatihan, beberapa metode

yang diberikan kepada karyawan kurang tepat bahkan ada beberapa metode

pelatihan yang menggunakan biaya. Dalam masalah pelatih, dalam

menyampaikan materi pelatih memiliki waktu yang sedikit sehingga

terkadang menghapus bagian penting dalam materi yang disampaikan. Peserta

pelatihan kurang bersemangat saat sedang melaksanakan pelatihan, dan

terkadang karyawan tidak fokus dan tidak memperhatikan apa yang

disampaikan pelatih saat dalam pelatihan. Dan salah satu penyebab lainnya

adalah sarana pelatihan, sarana/fasilitas yang digunakan saat pelatihan kurang

memadai, kondisi lingkungan yang kurang nyaman dan kondisi yang kurang

kondusif. Sebab kenyataanya masih terdapat karyawan yang kurang

memahami prosedur kerja sehingga masih ada pekerjaan yang tidak sesuai

dengan pencapaian target perusahaan.

Selain pelatihan, dalam suatu perusahaan ataupun organisasi pengawasan juga

sangat penting bagi perusahaan. Pengawasan dalam perusahaan harus

dilakukan agar dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan dan produktivitas

karyawan. Menurut Sondang P Siagian (2011) “Pengawasan adalah suatu

proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Maka dari itu

pengawasan sangat di butuhkan dalam perusahaan agar dapat meningkatkan

produktivitas seorang karyawan. Berikut adalah data pengawasan berdasarkan

indikator pengawasan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh karyawan

bagian sales dan dari bagian supervisi pada Auto 2000 Raden Intan Bandar

Lampung.
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Tabel 1.5

Data Pengawasan Karyawan Bagian Sales Pada

Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung

No. Pengawasan Tujuan

Pengawasan

Waktu

Pengawasan

Hasil

Pengawasan

1. Standar

Pekerjaan

Standar

pekerjaan

berupa

pengawasan

langsung dan

terarah untuk

mengukur

standar

pekerjaan dalam

kegiatan

karyawan.

Apakah sudah

memenuhi

standar

operasional atau

belum.

Pengawasan

dalam standar

pekerjaan

yang terarah

dan

pengawasan

ini

dilaksanakan

setiap bulan

pada awal

bulan dan

akhir bulan.

Kurangnya

pengawasan

langsung dan

terarah yang

dilakukan oleh

atasan atau

bagian

supervisi

dalam proses

pelaksanaan

pekerjaan

2. Kegiatan

Supervisi

Bertujuan untuk

mengamati

pekerjaan

karyawan saat

di tempat kerja

apakah sesuai

dengan harapan

atau tidak

Dalam

kegiatan ini

bagian

supervisi

melakukannya

selama satu

kali dalam dua

hari

Namun dalam

pengamatan

yang

dilakukan, saat

melakukan

pengamatan di

tempat kerja,

pekerjaan/cara

kerja dan hasil
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kerja tidak

sesuai dengan

harapan.

Dalam

mengamati

seringnya

karyawan

datang

terlambat dan

pulang

sebelum jam

kerjanya habis.

3. Pembanding Pembanding

adalah kegiatan

penilaian dan

pembandingan

hasil dan

standar kerja.

Dalam

tindakan

pembandingan

akan diadakan

setiap bulan

pada akhir

bulan

Kegiatan

penilaian dan

pembandingan

hasil kerja dan

standar kerja

masih sangat

rendah.

4. Tindakan

Perbaikan

Untuk menilai

koreksi dan

kesalahan

pekerjaan

Dalam

tindakan

perbaikan

hanya

dilakukan

ketika

karyawan

melakukan

kesalahan dan

apabila ada

konumen yang

Dalam

tindakan

perbaikan,

dalam

mengoreksi

kesalahan

pekerjaan

karyawan

masih sangat

rendah dan

tindakan
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komplain. perbaikan

masih sangat

slow respon

apabila ada

kesalahan

Sumber : Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung, 2019.

Dalam hubungannya antara pelatihan dan pengawasan terdapat proses yang

nantinya bila dilakukan dengan baik akan mempengaruhi produktivitas

karyawan, maka upaya meningkatkan produktivitas karyawan akan membuat

tercapainya tujuan perusahaan dengan baik. Dengan pelatihan dan

pengawasan secara maksimal diharapkan karyawan dapat bekerja secara

produktif agar produktivitas karyawan selalu baik. Oleh karena itu sumber

daya manusia memiliki peran penting dalam mengerjakan tugas dan tanggung

jawab yang sudah dibebankan kepadanya, dengan demikian peningkatan

pelatihan dan pengawasan sangat diperlukan.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “PENGARUH PELATIHAN DAN PENGAWASAN

TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN BAGIAN SALES PADA

AUTO 2000 RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian diatas, maka

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan bagian

sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung?

2. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan bagian

sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung?

3. Apakah pelatihan dan pengawasan berpengaruh terhadap produktivitas

karyawan bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung?
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah pelatihan dan

pengawasan terhadap produktivitas karyawan bagian sales pada Auto

2000 Raden Intan Bandar Lampung.

1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah produktivitas

karyawan bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung.

1.3.3 Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Auto 2000 Raden Intan

Bandar Lampung.

1.3.4 Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilakukan pada bulan

November 2019-Februari 2020.

1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah pada pelatihan dan

pengawasan terhadap produktivitas karyawan bagian sales pada Auto

2000 Raden Intan Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap produktivitas karyawan

bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap produktivitas karyawan

bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung.

3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengawasan terhadap

produktivitas karyawan bagian sales pada Auto 2000 Raden Intan Bandar

Lampung.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut

1. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberi saran

dan masukan yang bermanfaat mengenai pelatihan dan pengawasan di

Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung.

2. Bagi Penulis

Menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi yang dipergunakan

dalam penulisan penelitian ini.

3. Bagi Penelitian Lanjutan

Sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan

penelitian pada bidang yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai

isi skripsi ini agar jelas dan terstruktur, maka dibawah ini disajikan secara

garis besar sistematika skripsi, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang ada pada penelitian,

rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, sistematika penulisan yang meliputi tentang Pengaruh Pelatihan

dan Pengawasan Terhadap Produktivitas Karyawan Bagian Sales Pada Auto

2000 Raden Intan Bandar Lampung.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan secara ringkas tentang teori-teori pada penelitian, kerangka

pemikiran, dan hipotesis.
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BAB III METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, devinisi

operasional variabel, uji persyaratan instrument, metode analisis data, dan

pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Meliputi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu

Perngaruh Pelatihan dan Pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain dan

bahan-bahan yang dijadikan refrensi dalam peneliti skripsi.

LAMPIRAN


