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BAB I 

LATAR BELAKANG 

1.1	Latar	Belakang	
Indonesia merupakan negara berkembang, yang dibuktikan dengan banyaknya 

bermunculan industri baru diberbagai bidang. Hal ini dijelaskan dalam data yang 

didapatkan dari Badan Pusat Statistika (BPS) Tahun 2017 yang menyatakan bahwa 

terdapat 26,711,001 distribusi usaha. Bidang usaha yang ada di Indonesia antara lain usaha 

dibidang pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi, 

perdagangan besar/eceran dan lain sebagainya. Salah satu bidang usaha yang saat ini 

sedang berkembang pesat yakni di bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi 

penjualan spare part (Reparasi dan perawatan mobil/sepeda motor) sebesar 46,17% hal ini 

menjadikan bidang usaha ini menduduki peringkat tertinggi dari bidang usaha lainnya. Di 

Jawa Timur, usaha di bidang (Reparasi dan perawatan mobil juga sangat banyak 

bermunculan, hal ini dibuktikan dengan jumlah dan persentase paling besar dibanding 

bidang usaha lainnya yakni dengan jumlah usaha sebesar 2.082.851 dengan persentase 

sebesar 44,58%. Hal ini, secara tidak langsung akan menciptakan persaingan bisnis yang 

ketat sehingga memunculkan banyak kompetitor terutama bagi perusahaan yang bergerak 

di bidang perdagangan besar dan eceran (Reparasi dan perawatan mobil/sepeda motor). 

Pelaku usaha harus menyadari bahwa peran serta karyawan pada suatu perusahaan harus 

mengikuti perkembangan sesuai dengan tuntutan persaingan yang ada. Untuk menghadapi 

persaingan dan teknologi otomotif yang semakin kompetitif, suatu perusahaan harus 

memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dalam hal soft skill maupun hard skill yang 

unggul sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada saat ini, maka perusahaan 

membutuhkan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang andal dan 

mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perusahaan juga dituntut untuk 

dapat menjadikan karyawan memiliki keterampilan dan kemampuan agar mampu 

menyelesaikan tugasnya sehingga dapat memberikan kontribusi besar pada kemajuan 

perusahaan. Dalam konteks ini, pelatihan karyawan yang dimaksud adalah bagian dari 

pendidikan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan 

di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan 

metode yang lebih mengutamakan praktik dari pada teori (Sedarmayanti, 2013). Saat ini 

terdapat banyak metode pelatihan dan pengembangan karyawan perusahaan, sehingga 
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dapat memudahkan perusahaan untuk menetapkan metode apa yang sesuai dengan dengan 

kebutuhan perusahaan. Untuk  dapat mencetak sumberdaya manusia yang handal perlu 

adanya tahapan identifikasi sebelum melakukan pelatihan yaitu  identifikasi kebutuhan 

pelatihan di tingkat pekerjaan, identifikasi  kebutuhan di tingkat organisasi, identifikasi 

kebutuhan di tingkat kelompok dan identifikasi pelatihan di tingkat individu. Identifikasi 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan, keterampilan serta 

keterampilan perilaku yang dimiliki oleh pemegang jabatan dengan menyesuaikan antara 

tujuan perusahaan (Mangkunegara, 2014). 

CV. Adi Cipta Karya merupakan salah satu bisnis usaha yang bergerak di bidang 

perdagangan besar dan eceran yang menyediakan penjualan spare parts yang meliputi 

berbagai macam spare parts Air conditioning (AC) segala mobil dan berbagai jenis 

knalpot racing maupun standar untuk berbagai macam jenis mobil. Tidak hanya itu CV. 

Adi Cipta Karya juga menangani jasa reparasi dan perawatan AC mobil dan jasa 

pengelasan knalpot kendaraan bermotor dengan jangkauan pelayanan mencakup 

Kabupaten Gresik dan sekitarnya.  

Sebagai kota industri tidak sulit menemukan kompleks perkantoran dan 

perusahaan kecil maupun besar bahkan terdapat perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) maupun swasta yang berdiri di sana. Kebutuhan akan alat transportasi jelas 

sangat dibutuhkan untuk kegiatan organisasi. Banyaknya armada perusahaan yang 

memerlukan perawatan apalagi iklim suhu Kabupaten Gresik yang tergolong panas,  

menjadikan bidang usaha yang dijalani CV. Adi Cipta karya ini sangat berkembang pesat. 

Perkembangan ini dibuktikan dengan sebagian besar pelanggan  CV. Adi Cipta Karya 

yaitu sebanyak  60% adalah armada kendaraan yang disediakan oleh kantor atau pabrik 

dan sisanya adalah masyarakat sekitar. Banyaknya inovasi dan variasi mobil baru saat ini 

menyebabkan teknologi kendaraan bermotor terutama (mobil) terus berkembang setip 

tahunnya, termasuk perubahan dalam sistem AC atau sistem pendingin udara. Bapak 

Hartono sebagai teknisi pada CV. Adi Cipta Karya menyatakan bahwa, “Sistem pendingin 

udara mobil lama tidak sama dengan sistem pendingin udara di mobil baru saat ini, 

terdapat perbedaan dari sistem yang digunakan, mobil generasi baru sudah menggunakan 

teknologi inferter sehingga udara yang dihasilkan akan lebih aman dan bersih untuk 

digunakan, tidak hanya itu spare parts yang digunakan juga berbeda dari mobil lama 

terutama mobil di bawah Tahun 2000 menggunakan freon jenis R12, sedangkan mobil di 

atas Tahun 2000 yang lebih bagus, yaitu menggunakan freon jenis R134. Hal ini terjadi 

karena terdapat perbedaan sistem yang digunakan”. Perusahaan harus menyadari bahwa 
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teknologi otomotif terus berkembang. Untuk itu perusahaan harus meningkatkan 

pengetahuan sumberdaya manusia yang dimilikinya karena peralatan canggih yang 

dimiliki perusahaan tidak akan berfungsi secara maksimal apabila tidak adanya peran 

optimal dari sumberdaya manusia yang berkompeten dalam bidangnya. Peningkatan 

pengetahuan sumberdaya manusia dapat ditempuh dengan cara pelatihan. (Mangkunegara, 

2003) 

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu dilakukan karena sumberdaya 

manusia berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan perusahaan, serta sebagai 

pelaku dan penentu terwujudnya tujuan perusahaan. Pada saat ini, CV. Adi Cipta Karya 

belum memiliki perencanaan untuk mengembangkan sumberdaya manusianya. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sahuri selaku pimpinan perusahaan 

yang mengemukakan bahwa, “Selama ini perusahaan belum pernah melakukan 

peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), tetapi kami juga menyadari bahwa 

kompetitor di bidang yang sama saat ini sudah semakin banyak, kusunya di Kabupaten 

Gresik dan pastinya mereka juga sudah banyak yang melakukan pengembangan 

sumberdaya manusianya, sehingga saya juga merasa nantinya perlu melakukan 

pengembangan sumberdaya manusianya”. Kebutuhan akan pelatihan dirasa penting guna 

meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk 

menguraikan lebih dalam mengenai “Rancangan kebutuhan pelatihan karyawan (Studi 

pada CV. Adi Cipta Karya)”. 

1.2	Rumusan	Masalah	
Sebelum pelaksanaan pelatihan CV. Adi Cipta Karya harus mampu menganalisis 

kondisi aktual karyawannya. Analisis ini akan dapat mengidentifikasi tingkat kebutuhan 

pelatihan serta materi dan jenis pelatihan yang akan diprogramkan. Prosedur seperti ini 

akan memberikan keuntungan positif bagi perusahaan seperti keefektifan pelaksanaan 

pelatihan dan efisiensi alokasi dana program pelatihan yang disediakan perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yaitu, “Rancangan kebutuhan pelatihan karyawan apakah yang tepat 

dan efektif diterapkan pada CV. Adi Cipta Karya?”  
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1.3	Tujuan	Penelitian	
Berdasarkan uraian latar belakang masalah sumberdaya manusia yang dihadapi 

perusahaan maka penelitian ini bertujuan melakukan analisis pengembangan sistem 

pelatihan pada CV. Adi Cipta Karya. Hasil penelitian ini diharapkan diperoleh suatu 

bentuk pelatihan yang tepat bagi pengembangan sumberdaya manusia yang dapat 

meningkatkan kemampuan kompetensi dalam menghadapi kemajuan teknologi otomotif 

sehingga menciptakan kompetensi dan daya saing sumberdaya manusia perusahaan. 

Tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Merancang kebutuhan pelatihan yang tepat dan efektif  di CV. Adi Cipta Karya. 

2. Memberikan rekomendasi menyangkut kondisi sumberdaya manusia perusahaan akan 

tingkat kebutuhan karyawan yang memerlukan pelatihan. 

 

1.4 Manfaat	Penelitian	

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pihak CV. Adi 

Cipta Karya dalam memberikan usulan dan merancang kebutuhan pelatihan yang dapat 

diterapkan pada perusahaan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan. Ketika CV. 

Adi Cipta Karya mengetahui tujuan dan kebutuhan yang akan dicapai, perusahaan akan 

dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya dengan cara melakukan pengembangan 

sumberdaya manusia melalui hasil analisis yang sudah dilakukan. Diharapkan dengan 

adanya perancangan pelatihan yang sudah direkomendasikan, perusahaan dapat 

meningkatkan keterampilan karyawan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi dan pembahasan skripsi, maka skripsi 

ini dibagi menjadi 5 bab yang saling keterkaitan dan berhubungan satu sama lain. Adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:  

BAB 1 : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi 

BAB 2 :  TINJAUAN PUSTKA  

Bab ini menjelaskan teori-teori dasar maupun umum, teori-teori khusus, 

penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran penelitian.  

BAB 3 :  METODE PENELITIAN  
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Bab ini menjelaskan mengenai populasi dan sampel penelitian, deskripsi 

variabel penelitian, metode analisis data yang digunakan dan metode 

pengujian hipotesis yang dilakukan. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, penyajian data 

penelitian, pengolahan data dan pembahasan serta hasil dari penelitian yang 

dicapai.  

 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpuln yang diperoleh dari hasil penelitian 

dan saran sebagai pemecahan masalah dan pencapaian yang lebih baik.  

 


