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ABSTRAKSI 

 

ERLINDA MARY YUANA, PENGARUH PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN, DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
BAGIAN PRODUKSI PADA PT SINAR DJAYA CAN GEDANGAN - 
SIDOARJO 

Perkembangan dunia industri di Indonesia yang semakin pesat saat ini 
sangat mempengaruhi gerakan usaha perusahaan untuk tetap bertahan didalam 
persaingan industri. Saah satu usaha yang dilakukan PT Sinar Djaja Can 
Gedangan-Sidoarjo dalam menghadapi persaingan ini adalah dengan memperbaiki 
kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Namun tidak semua karyawan 
yang berkualitas dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan. 
Hal ini dikarenakan karyawan belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Setiap 
karyawan akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan bilamana terpenuhi 
keinginan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan 
pelatihan, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Data penelitian ini 
menggunakan data primer. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu karyawan 
bagian produksi pada PT Sinar Djaja Can Gedangan-Sidoarjo yang berjumlah 
178. Penarikan sample menggunakan teknik simple random sampling. Teknik 
pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan kuisioner. Untuk 
menganalisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data bahwa secara simultan dari variabel bebas 
terhadap variabel terikat yaitu pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja mempunyai 
pengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan secara parsial variabel 
pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, pada 
variabel disiplin kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Kesimpulan secara simultan yaitu pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja 
mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Adapun saran yang perlu 
dipertimbangkan berdasarkan kesimpulan diatas yaitu pihak perusahaan 
hendaknya terus meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ada 
karena dapat meningkatkan kinerja karyawan, serta meningkatkan disiplin kerja 
karyawan agar dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan.    

Keyword : Pendidikan dan Pelatihan, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia meruakan salah satu aset yang sangat penting bagi 

kemajuan dan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu agar sumber daya 

manusia dapat menjadi masukan yang akan memberi hasil yang optimal bagi 

organisasi atau perusahaan, maka diperlukan suatu pengelolaan dan setiap tugas 

akan dapat berhasil dengan baik tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri 

sebagai pelaksana kegiatan didalam suatu perusahaan. Menyadari akan pentingnya 

sumber daya manusia maka suatu perusahaan harus memperhatikan kebutuhan 

karyawan yang berbeda-beda antara individu satu dengan yang lainnya. Karena 

pada dasarnya karyawan merupakan penggerak utama dalam segala kegiatan 

perusahaan. Perusahaan yang semakin berkembang akan selalu memikirkan 

pekerjaan yang efektif dan efisien agar mudah dikendalikan dan dinilai 

pelaksanaannya sehingga mudah dalam menetapkan kinerja karyawan.   

Suatu organisasi sangat bergantung pada baik buruknya pengembangan dari 

sumber daya manusia itu sendiri. Dalam perusahaan yang bertujuan mencari laba, 

tujuan ini dapat dicapai dengan baik kalau karyawan-karyawan mendapatkan 

pendidikan dan pelatihan yang memadai. Pendidikan dan pelatihan diperlukan 

setiap saat bagi karyawan-karyawan baru dan yang telah lama berada dalam 

perusahaan. Karyawan-karyawan baru yang setiap kali baru diterima oleh 
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perusahaan membutuhkan pendidikan dan pelatihan sebelum mereka menjalankan 

tugas-tugas yang menjadi kewajiban. Sedangkan untuk karyawan lama mereka 

membutuhkan pendidikan dan pelatihan karena adanya tuntutan dari tugas-tugas 

yang sekarang ataupun untuk mempersiapkan dirinya berhubung akan ditransfer 

atau dipromosikan pada jabatan yang lain. 

Kinerja karyawan merupakan faktor penting didalam suatu perusahaan, 

mengenai hal yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah pemberian pendidikan 

dan pelatihan yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan 

keahlian dan kemampuan para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi 

supaya menjadi kompeten dalam pekerjaan serta membantu operasional 

perusahaan. Untuk menetapkan kinerja yang optimal diperlukan adanya 

pemberian pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja  yang baik dimana 

kegiatan tersebut diberikan karena pada dasarnya karyawan yang bekerja terdiri 

dari orang-orang yang berbeda latar belakang pendidikan, status sosial ekonomi 

dan sebagainya yang akhirnya akan bekerja sama pada satu lingkungan kerja yang 

sama. 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam organisasi, oleh 

sebab itu perusahaan sangat memperhatikan aktifitas-aktifitas yang berkaitan 

dengan sumber daya manusia sebagai pihak yang menjadikan perusahaan sebagai 

institusi pencipta kekayaan. Kompetensi sumber daya manusia di PT Sinar Djaja 

Can Gedangan - Sidoarjo yang meliputi aspek-aspek pendidikan, pengalaman dan 

ketrampilan dituntut untuk tidak hanya sekedar terlatih secara teknis namun juga 

mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkait 
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dengan pekerjaan, bekerja secara produktif secara team dan mampu dalam 

berbagai bidang pekerjaan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesi. 

PT Sinar Djaja Can Gedangan - Sidoarjo adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang pembuatan kaleng yang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen, maka perusahaan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas 

hasil produksi dengan memakai sumber daya manusia yang memadai untuk 

menunjang produksi tersebut. 

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan sesuai 

dengan perusahaan perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan guna  membantu 

mencapai tujuan perusahaan. Pada PT Sinar Djaja Can Gedangan – Sidoarjo 

pendidikan dan pelatihan diadakan sesuai dengan kebutuhan guna kemajuan 

perusahaan tersebut. Ditinjau dari pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 

oleh perusahaan berbeda-beda setiap tahunnya, dan setiap tahunnya mengalami 

penurunan. Misalnya pada tahun 2007 sebesar 33,2 %, sedangkan pada tahun 

2008 sebesar 24,9 % dan pada tahun 2009 sebesar 16,6 %. Dari prosentase 

tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diadakan setiap 

tahunnya mengalami penurunan. 

Tingkat disiplin kerja setiap karyawan tentunya berbeda meskipun sebagian 

dari mereka bisa mencapainya. Ditinjau dari disiplin kerja karyawan cenderung 

menunjukkan ada peningkatan ketidakhadiran karyawan dari tahun 2007 sebesar 

6,6  %.  Sedangkan tahun 2008 meningkat sebesar 7,9 % untuk tahun 2009 

sebesar 8,9 %. Dari meningkatnya ketidakhadiran karyawan beberapa tahun 

sehingga melebihi batas ketentuan yaitu maksimal 6,0 %. Jadi dari pendidikan dan 
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pelatihan serta disiplin kerja yang tinggi dilakukan bukan untuk karyawan yang 

bersangkutan tetapi juga untuk perusahaan, diharapkan bisa menghasilkan kinerja 

yang maksimal maka tujuan dari perusahaan dapat terwujud. Untuk itu penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh pendidikan dan 

pelatihan, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada 

PT Sinar Djaja Can Gedangan – Sidoarjo”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Apakah pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan? 

b. Apakah pendidikan dan pelatihan, disiplin kerja berpengaruh secara parsial 

terhadap kinerja karyawan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan : 

a. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pendidikan dan pelatihan, 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Djaja Can Gedangan - 

Sidoarjo.  

b. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial pendidikan dan pelatihan, disiplin 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Djaja Can Gedangan - 

Sidoarjo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan 

informasi yang digunakan dalam memperbaiki kinerja karyawan melalui 

pendidikan dan pelatihan serta disiplin kerja sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk mahasiswa dalam 

berpikir dan menjadi bahan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan 

serta menambah literatur perpustakaan sehingga memberikan manfaat bagi 

semua pihak. 
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