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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang penting bagi 

perusahaan. Sumber daya manusia adalah karyawan bagi perusahaan yang 

kadang kala sering diabaikan sebagai aset yang berharga. Tak jarang, 

perusahaan hanya menganggap bahwa karyawan sebagai beban yang harus 

ditekan untuk mengurangi biaya dalam produksi. Namun, itu merupakan 

pandangan yang kurang tepat. Karyawan merupakan satu-satunya aset yang 

tidak dapat digandakan dan dijiplak oleh manusia lain karena pada hakekatnya 

tiap-tiap orang adalah mahkluk unik yang diciptakan oleh maha pencipta 

dengan karekteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, karyawan harus 

selalu dijaga dan dikembangkan supaya memberikan output yang optimal bagi 

perusahaan. 

Dalam suatu perusahaan atau organisasi, sumber daya manusia 

memegang peranan yang sangat penting karena faktor manusia (man) 

menentukan kelangsungan hidup dari pada perusahaan atau organisasi sehingga 

tidak ada satupun perusahaan yang tidak melibatkan manusia dalam 

merealisasikan tujuannya. Manusia merupakan faktor yang sangat sulit 

dikendalikan, hal ini disebabkan oleh adanya ciri dan sifat khusus seseorang 



2 

 

 

 

sehingga, sering kali menimbulkan kesulitan-kesulitan apabila tidak dipahami 

dengan baik. 

Tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi tidak hanya tergantung 

pada sumber daya manusia saja, suatu organisasi akan berjalan lancar apabila 

semua jasa yang disumbangkan oleh tiap-tiap individu kedalam organisasi 

mendapat perhatian dan imbalan yang seimbang. Selain itu mereka mempunyai 

tujuan untuk memuaskan kebutuhannya. Dan kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas dicapai oleh seseorang karyawan dalam melakasanakan 

tugasnya sesuai dengan  tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan faktor yang mutlak 

diperlukan dalam suatu organisasi sumber daya manusia mempunyai peranan 

penting dalam perusahaan karena manusia mampu menciptakan berbagai 

macam inovasi dan merupakan komponen utama yang menjadi penggerak 

dalam setiap kegiatan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang 

mempengaruhi dominan terhadap kinerja seseorang. Oleh karena itu 

perusahaan harus bisa mengelolah sumber daya manusia yang dimiliki dengan 

baik demi kemajuan perusahaan. 

Tantangan kualitas menjadi bagian yang penting dalam merencanakan 

sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia diwujudkan dalam bentuk 

peningkatan produktivitas melalui efektifitas dan efesiensi organisasi yang 

mendorong terciptanya daya saing. Jadi perlu tenaga kerja yang produktif, 

terampil dan berpengalaman di bidangnya. Karena sumber daya manusia yang 
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berperang penting. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hasil 

kinerja karyawan salah satunya. 

 Komunikasi internal merupakan faktor yang diperlukan dalam suatu 

perusahaan atau didalam organisasi karena mempunyai peranan penting dalam 

perusahaan agar  mempermudah  hubungan antara atasan dan bawahan atau 

antara orang satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan komponen utama 

yang menjadi pengerak dalam setiap kegiatan. Komunikasi merupakan faktor 

yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kemajuan perusahaan maupun di 

dalam organisasi. Serta komunikasi mampu mempererat hubungan yang baik 

dengan pentransferan makna yang mudah untuk dimengerti dan mudah untuk 

dipahami. 

Suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila karyawan yang 

dimilikinya mempunyai keahlian yang dimumpuni oleh setiap individu-

individu yang melakukan kegiatan maupun aktivitas-aktivitas yang ada 

didalam perusahaan maupun didalam organiasasi demi untuk mencapai hasil 

yang maksimal. Dengan cara melakukan pelatihan kerja terhadap karyawan-

karyawan baru untuk meningkatkan kinerja karyawan nanti. 

Pelatihan ini bagian penting dalam merencanakan sumber daya manusia 

pada era sekarang ini. Karena pelatihan merupakan sebuah proses yang 

sistematis untuk mengembangkan keahlian individu yang bertujuan untuk 

mewujudkan peningkatan kinerja karyawan yang efektif dalam perusahaan 

maupun dalam organisasi. Jadi, perlu pelatihan kerja yang baik, terampil di 

bidangnya masin-masing demi kemajuan perusahaan tersebut. 
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Dan pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk 

mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan pembelajaran sehingga mereka 

segera akan dapat menggunakan dalam pekerjaannya. Pada dasarnya pelatihan 

diperlukan karena adanya kesenjangan antara ketrampilan pekerja sekarang 

dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menempati posisi baru. 

Kemudian apabila mampu melaksanakan dengan pekerjaan yang sudah 

diharapkan oleh perusahaan maka manajer harus bisa melakukan penilaian-

penilaian terhadap para karyawannya dengan melihat kemampuan yang 

dimiliki oleh masing-masing indvidu demi mendukung dan mendorong 

kemajuan karyawan. Karena kemampuan merupakan sebuah proses evaluasi 

seberapa jauh karyawan mencapai kinerja dengan dibandingkan standart yang 

telah ditetapkan dan dikomunikasikan kepada karyawan yang dinilai. 

Dalam kegiatan didalam perusahaan maupun didalam organisasi tidak 

lepas dari karyawan hal itu dikarena yang sangat penting untuk melancarkan 

kegiatan didalam lingkungan perusahaan tersebut. Dengan karyawan yang giat 

bekerja maka akan cepat pula pekerjaan yang diselesaikan apabila karyawan itu 

terdidik dengan baik hingga mampu menjadi karyawan yang profesional yaitu 

dengan karyawan yang memiliki komunikasi yang baik antara atasan dan 

bawahan, serta pelatihan kerja yang efektif didalam organisasi maupun didalam 

perusahaan dan kemampuan yang baik sehingga mampu bekerja lebih 

produktif pasti akan  mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan dari bacaan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengaji lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 
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Komunikasi Internal, Pelatihan Kerja dan Kemampuan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan CV. Tirto Agung Lodoyo”. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

untuk meningkatkan usaha yang dilakukan di setiap perusahaan tidak terlepas 

dari permasalahan yang timbul. Adapun permasalahan yang dialami oleh 

CV.Tirto Agung lodoyo adalah karyawan kurang terpuaskan hatinya dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang ada di tempat kerja tersebut hal itu disebabkan 

karena informasi yang diberikan untuk melakukan prosedur-prosedur kerja 

yang disampaikan oleh pimpinan CV.Tirto Agung tersebut kurang dapat 

dipahami maupun tidak dapat dimengerti. Sehingga karyawan cenderung 

merasa khawatir, segan, dan takut dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena 

itu, akan mengakibatkan kinerja karyawan menjadi menurun. Dalam setiap 

perekrutan tenaga kerja baru, semua memulai pekerjaan dari awal dan 

memerlukan proses adaptasi dalam lingkungan kerja tersebut. Namun apa yang 

diharapkan tidak sesuai. Seperti dalam pelatihan banyak calon atau karyawan 

baru belum bisa mengembangkan ketrampilannya. Karena mereka belum bisa 

bersosialisasi antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Sehingga untuk 

membantu kelancaran dalam melakukan kegiatan operasional dari karyawan 

itupun kurang baik. Selain itu, karyawan harus bisa menguasai semua bidang 

yang ada didalam lingkungan kerja tersebut. Namun kenyataannya dalam 

tempat kerja tersebut banyak karyawan yang belum mampu melakukan 
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pekerjaannya. Hal itu dikarenakan kemampuan yang dimiliki tidak sesuai 

dengan pekerjaannya. Seperti, bagian administrasi merangkap menjadi bagian 

pemasaran atau penjualan. Sehingga banyak karyawan CV.Tirto Agung tidak 

dapat melakukakn pekerjaan dengan baik yang berdampak pada penurunan 

kinerja karyawan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk menghadapi permasalahan yang telah diuraikan dalam 

permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana komunikasi internal yang disampaikan oleh pimpinan dapat 

dipahami terhadap kinerja karyawan CV. Tirto Agung Lodoyo? 

2. Bagaimana pelatihan kerja  dalam  mengembangkan ketrampilan terhadap 

kinerja karyawan CV. Tirto Agung Lodoyo?  

3. Bagaimana kemampuan kerja yang tidak sesuai terhadap kinerja karyawan  

CV. Tirto Agung Lodoyo?  

 

D. Tujuan Permasalahan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui komunikasi internal yang disampaikan oleh pimpinan 

dapat dipahami terhadap kinerja karyawan CV. Tirto Agung Lodoyo. 

2. Untuk mengetahui pelatihan kerja dalam mengembangkan ketrampilan 

terhadap kinerja karyawan CV. Tirto Agung Lodoyo. 
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3. Untuk mengetahui kemampuan kerja yang tidak sesuai terhadap kinerja 

karyawan CV. Tirto Agung Lodoyo. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

mengenai seberapa besar pengaruh komunikasi internal, pelatihan kerja dan 

kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak perusahaan 

untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi kinerja karyawan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2. Bagi Peneliti 

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga dapat menambah 

khasanah ilmu khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu manajemen dan 

melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari 

perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam dunia bisnis. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 


