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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan sumber daya manusia menurut Gouzali dalam 

Kadarisman (2013:5) adalah merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan 

organisasi, agar pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan 

keterampilan (skill) mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka 

lakukan. Dengan kegiatan pengembangan ini, maka diharapkan dapat 

memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan 

dengan lebih baik, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang 

digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, menurut Malayu S.P Hasibuan 

(2008:69) pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. 

Konsep pengembangan menurut Andrew F. Sikula dalam Malayu S.P 

Hasibuan (2008:70) mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu 

proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang 

sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan 

konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.  

Pengembangan pengetahuan dimaksudkan untuk memperbesar 

kemampuan para SDM dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Contohnya, 

apabila selama ini SDM yang ada hanya mampu bekerja secara efektif selama 
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5 jam per hari, setelah pengembangan ia mampu bekerja secara efektif selama 

6-7 jam per hari dengan kuantitas maupun kualitas yang semakin tinggi dan 

sebagainya. Kemampuan ini dapat berkembang biasanya dipacu oleh 

pengembangan pengetahuan , yaitu pengetahuan memahami tujuan bekerja, 

pengetahuan dalam melaksanakan kiat-kiat jitu dalam melaksanakan pekerjaan 

yang tepat, cepat, aman, nyaman, murah, dan baik. Pemahaman betapa 

pentingnya disiplin dalam organisasi agar semua aturan dapat berjalan dengan 

baik, dan untuk apa bekerja keras, dan sebagainya. Oleh sebab itu, 

pengembangan kemampuan ini berkaitan erat dengan pengembangan 

pengetahuan. Dengan bertambahnya pengetahuan, akan menumbuhkan 

kemampuan dan keterampilan SDM. 

  Kemudian I Komang Ardana, Ni Wayan Mujiati dan I Wayan 

Mudiartha Utama (2012:90) menyatakan konsep pengembangan ini  adalah 

fungsi operasional kedua dari manajemen sumber daya manusia. 

Pengembangan karyawan baru atau lama perlu dilakukan secara terencana dan 

berkesinambungan. Untuk dapat melaksanakan pengembangan dengan baik, 

terlebih dahulu harus ditetapkan suatu program pengembangan karyawan. 

Program pengembangan karyawan ini hendaknya disusun secara cermat dan 

didasarkan pada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan 

yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun untuk masa depan. 

Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, teknis, teoritis, 

konseptual, moral karyawan supaya prestasi kerjanya baik, dan mencapai hasil 

yang optimal.  
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Pada umumnya pengembangan sumber daya manusia selalu diiringi 

dengan pelatihan tenaga kerja. Bahkan tidak sedikit pula yang mennyamakan 

keduanya. Henry Simamora dalam Ambar Teguh Sulistiyani Rosidah 

(2009:220) menjelaskan bahwa pelatihan (training) diarahkan untuk membantu 

karyawan menunaikan kepegawaian mereka saat ini secara lebih baik; 

sedangkan pengembangan (development) adalah mewakili suatu investasi yang 

berorientasi ke masa depan dalam diri pegawai. Pelatihan mempunyai fokus 

yang agak sempit dan memberikan keahlian secara cepat, namun 

pengembangan adalah investasi jangka panjang.  

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka pengembangan sumber 

daya manusia dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan secara konseptual 

maupun teoritis melalui pelatihan dan berorientasi untuk investasi jangka 

panjang di masa depan. 

1.2. Pelatihan Tenaga Kerja 

1.2.1. Pengertian Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari sistem pengembangan sumber daya manusia. Menurut Undang-undang 

Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pelatihan tenaga kerja merupakan 

keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos 

kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 

kualifikasi jabatan atau pekerjaan.  
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Pelatihan berasal dari kata dasar ”latih” yang berarti belajar dan 

membiasakan  diri  agar  mampu  (dapat)  melakukan  sesuatu  ( Kamus  Besar 

Bahasa Indonesia ). Selanjutnya disebutkan bahwa pelatihan adalah proses, 

cara, perbuatan melatih; kegiatan atau pekerjaan melatih. 

Jusmaliani (2011: 99) mengatakan pelatihan adalah proses melatih 

karyawan baru atau karyawan yang akan memperoleh penempatan baru dengan 

keterampilan dasar yang diperlukannya untuk melaksanakan pekerjaan. Tujuan 

dari pelatihan adalah agar peserta latih dapat mencapai suatu standar, baik 

dalam keterampilan, dalam pengetahuan maupun dalam tingkah laku. 

Menurut Umar (2004) program pelatihan juga bertujuan untuk 

memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja 

tertentu untuk kebutuhan sekarang. Menurut Dale dalam Kaswan (2013: 3) 

proses pelatihan difokuskan pada pelaksanaan pekerjaan dan penerapan 

pemahaman serta pengetahuan pada pelaksanaan tugas tertentu. Umumnya 

hasil yang diinginkan dari pelatihan adalah penguasaan atau peningkatan 

keterampilan. Proses pelatihan dikendalikan oleh pemilik keahlian yang 

diajarkan atau ahli yang membantu mengembangkan keterampilan melalui 

pengalaman instruktur. 

Menurut Oos M. Anwas (2014 : 24) pelatihan merupakan upaya yang 

dirancang secara khusus (by desain) untuk meningkatkan kompetensi 

seseorang. Bentuknya adalah pendidikan formal lanjutan dan kegiatan 

pelatihan. Dalam proses belajar ini setiap individu memiliki ketergantungan 
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dari pihak lain. Misalnya proses belajar dalam pendidikan formal bergantung 

pada guru atau dosen, begitu pula dalam kegiatan pelatihan bergantung pada 

instruktur dan pengelolanya. 

Sementara itu pelatihan menurut Bernardin dan Russell dalam M,Yani 

( 2013:7) adalah sebagai berikut untuk memperbaiki penguasaan berbagai 

keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, rutin, dan yang 

dibutuhkan sekarang. Pelatihan tidak diprioritaskan untuk membina 

kemampuan melaksanakan pekerjaan di masa yang akan datang saja, tetapi 

juga meningkatkan motivasi kerja. 

Dari beberapa pendapat teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang dilakukan oleh tenaga 

profesional untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang 

pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam 

suatu organisasi serta mengembangkan kemampuan menjadi keterampilan 

khusus, pengetahuan atau sikap tertentu. 

1.2.2. Tujuan Pelatihan 

Berkaitan  dengan  pelatihan,  Sendjun  H.  Manullang  (2001:  29) 

mengemukakan tujuan diselenggarakannya pelatihan yaitu : 

“Latihan kerja bertujuan menyiapkan tenaga kerja untuk mengisi 

kesempatan kerja dengan memberikan serta meningkatkan     ketrampilan     

dan     keahlian     peserta pelatihan kerja guna membentuk sikap kerja, mutu 

kerja dan produktivitas kerja” 



 19 

Oemar Hamalik (2005:16-17) mengemukakan tujuan pelatihan yaitu : 

”Secara umum bertujuan mempersiapkan dan membina tenaga  kerja,  baik  

struktural  maupun  fungsional,  yang memiliki  kemampuan   dalam  

profesinya,  kemampuan melaksanakan    loyalitas,    kemampuan    

melaksanakan dedikasi    dan    kemampuan berdisiplin    yang    baik. 

Kemampuan profesional mengandung aspek kemampuan keahlian     dalam     

pekerjaan,     kemasyarakatan     dan kepribadian agar lebih berdaya guna dan 

berhasil guna. Secara khusus pelatihan bertujuan untuk : 

a. Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja yang memiliki 

ketrampilan produktif dalam rangka pelaksanaan program organisasi 

di lapangan. 

b. Mendidik,  melatih  serta  membina  unsur-unsur ketenagakerjaan   

yang   memiliki   kemampuan   dan hasrat belajar terus untuk 

meningkatkan dirinya sebagai  tenaga  yang tangguh,  mandiri,  

profesional, beretos kerja tinggi dan produktif. 

c. Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja sesuai dengan   bakat,   

minat,   nilai   dan   pengalamannya masing-masing (individual) 

d. Mendidik,   melatih   tenaga   kerja   yang   memiliki derajat 

relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan. (2000:16-17). 

Tujuan pelatihan tersebut sesuai dengan pasal 9 UU No.13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan yang mengemukakan bahwa pelatihan kerja 

diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan 

mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, 
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produktivitas,  dan  kesejahteraan.  Upaya  pelatihan  pada  akhirnya  bermuara 

pada pasar kerja sehingga tidak satupun peserta pelatihan menjadi 

pengangguran.  Menurut UPT-LK pelatihan kerja ditujukan untuk 

meningkatkan   ketrampilan   dan  pruduktivitas   tenaga   kerja  agar  mampu 

bersaing dalam pasar kerja lokal, regional maupun internasional, serta dapat 

menciptakan  lapangan  pekerjaan sendiri sehingga dapat mengurangi  angka 

pengangguran. 

Adapun tujuan pelatihan menurut Henry Simamora (Teguh 

Sulistiyani, Ambar dan Rosidah, 2009:221) meliputi: 

a) Memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian karyawan sejalan 

dengan kemajuan teknologi; 

b) Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi 

kompeten dalam bekerja; 

c) Membantu memecahkan persoalan operasional; 

d) Mempersiapkan karyawan untuk promosi; 

e) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi. 

1.2.3. Pelaksanaan Pelatihan  

Dalam rangka mencapai tujuan pelatihan, dikenal adanya tahap 

pelatihan. Menurut Cardoso Gomes (2003:204) terdapat 3 tahap utama dalam 

pelatihan yaitu : 
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1) Penentuan kebutuhan pelatihan 

Tujuannya  adalah untuk mengumpulkan  sebanyak  mungkin 

informasi yang relevan guna mengetahui dan atau menentukan perlu tidaknya 

pelatihan dalam organisasi tersebut (identifikasi kebutuhan).  

Pada tahap pertama,  dalam menentukan  kebutuhan  pelatihan  

kerja diarahkan  agar pelatihan  kerja mampu  berfungsi  memenuhi  tuntutan  

pasar kerja. Pasar kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku yang 

mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja. 

Dengan membandingkan perkiraan kesempatan kerja atau kebutuhan 

dengan penyediaan tenaga kerja untuk tiap-tiap sektor akan diketahui ada 

tidaknya keseimbangan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran 

tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja untuk kategori tertentu pada dasarnya 

dapat  dipenuhi  melalui  program  pendidikan  dan  latihan.  Dalam  pelatihan 

kerja diperlukan  strategi  pembinaan  pelatihan  agar  pelatihan  kerja  

mampu berfungsi memenuhi tuntutan pasar kerja. Hal ini diperlukan sesuai 

dengan tuntutan  dunia  kerja,  perkembangan  teknologi  dan  perkembangan 

pembangunan. Strategi pelatihan kerja menggunakan pendekatan system 

dan dibina secara terpadu, berkesinambungan, berperan secara optimal dan 

menghasilkan tenaga kerja siap pakai, terampil, disiplin dan produktif. 

Dalam strategi  pembinaan  pelatihan  dikenal  adanya  trilogi  latihan  

kerja  sebagai berikut : 

1) Latihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan 

kesempatan kerja 
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2) Latihan  kerja  harus  senantiasa  mutakhir  sesuai  dengan  

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

3) Latihan kerja merupakan kegiatan yang bersifat terpadu dalam arti 

proses kaitan dengan pendidikan, latihan dan pengembangan satu 

dengan yang lain. 

Pada dasarnya kebutuhan itu adalah untuk memenuhi kekurangan 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan atau sikap, masing-masing bisa 

dengan kadar yang bervariasi. Kebutuhan menurut Veithzal Rivai (2009:312) 

dapat digolongkan menjadi: 

1. Kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang. Kebutuhan ini dapat dilihat 

dari hasil pekerjaan maupun kemampuan yang tidak sesuai dengan 

standar pada saat sekarang. 

2. Memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya. Tidak selamanya 

seseorang berada pada kondisi atau jabatan yang sama. Misalnya 

saja dalam instansi dan perusahaan tertentu, suatu waktu bisa saja 

diadakan rotasi jabatan. 

3. Untuk memenuhi tuntutan perubahan. Perubahan-perubahan baik 

instern (perubahan sistem dan struktur organisasi), maupun ekstern 

(perubahan teknologi atau orientasi bisnis perusahaan) seringkali 

memerlukan adanya tambahan pengetahuan baru. 

Setelah diketahui tingkat kebutuhan terhadap pelatihan, hal lain yang 

perlu diperhatikan adalah semua hal yang berkaitan dengan faktor pendukung 
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untuk melakukan sebuah program pelatihan seperti sarana dan prasarana, 

instruktur, peserta, materi dan kurikulum pelatihan. 

Menurut Veithzal Rivai (2009:326) ada beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan dan berperan dalam pelatihan, yaitu: 

1. Efektivitas biaya, merupakan besaran dan sumber dana pelatihan 

2. Materi program pelatihan yang dibutuhkan, merupakan kurikulum 

yang ditetapkan dalam pelaksanaan pelatihan. 

3. Prinsip-prinsip pembelajaran, merupakan aturan-aturan pelaksanaan 

program yang ada dalam rancangaan kegiatan. 

4. Ketetapan dan kesesuaian fasilitas, merupakan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan dalam proses pelatihan. 

5. Kemampuan dan preferensi peserta pelatihan, hal ini dapat diketahui 

melalui serangkaian tes atau  seleksi peserta. 

6. Kemampuan dan preferensi instruktur. 

Mengenai kemampuan instruktur, Anwar Prabu Mangkunegara 

(2009:64) pelatih/instruktur yang akan memberikan materi pelatihan harus 

memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai berikut: 

1. Mempunyai keahlian yang berhubungan dengan materi pelatihan. 

2. Instruktur luar yang profesional dalam bidang yang ada hubungan 

dengan materi pelatihan. 

3. Pelatih/instruktur yang mampu membangkitkan motivasi dan 

penggunaan metode partidipatif. 
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2) Mendesain program pelatihan (designing a training program) 

Tujuan untuk memutuskan program pelatihan yang tepat untuk 

memutuskan  program pelatihan  yang tepat untuk dijalankan.  Ketepatan 

metode pelatihan  tertentu tergantung pada tujuan  yang hendak dicapai. 

Dalam kaitannya dengan mendesain program pelatihan tersebut harus pula 

diperhatikan   tersebut   harus   pula   diperhatikan   unsur-unsur   program 

pelatihan yang meliputi : 

a) Peserta; 

b) Pelatih (instruktur); 

c) Lamanya latihan; 

d) Bahan latihan; 

e) Bentuk latihan. 

Pada   tahap   yang   kedua   dalam   program   pelatihan   kerja   

perlu ditetapkan  ketepatan  metode  atau  cara  pelatihan  tertentu  tergantung  

pada sasaran  yang hendak  dicapai.  Berkaitan  dengan  metode  pelatihan,  

dalam konsep ini dikenal adanya 4 (empat) metode dasar yang digunakan 

dalam program pelatihan yaitu : 

1) Pelatihan di tempat kerja (on the job training) 

Metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan  karena 

mempunyai kelebihan dalam memberi motivasi kepada peserta pelatihan. 

Keberhasilan pelatihan di tempat kerja tergantung pada instruktur dalam 

menjelaskan  seperangkat  prosedur  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu 

yang dikembangkan dari pengalaman dan penelitian. 
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2) Sekolah vestibule 

Metode pelatihan ini berupa kursus singkat yang direkayasa sehingga 

kondisi dan fasilitas kursus mendekati situasi kerja yang sebenarnya. Kursus 

dilakukan secara terpisah dengan tempat kerja, dan memerlukan instruktur 

khusus. 

3) Magang (apprenticeship) 

Program  magang  (apprenticeship)  dirancang  untuk  ketrampilan 

yang lebih tinggi yang mengutamakan pengetahuan dalam melaksanakan 

suatu ketrampilan atau serangkaian pekerjaan yang berhubungan. 

4) Kursus-kursus khusus 

Pelaksanaan kursus dapat dikaitkan dengan jenis pekerjaan khusus 

bagi seseorang. 

Menurut Jusmaliani (2011: 105-106) ada beberapa metode 

penyampaian materi yang dapat digunakan dalam pelatihan, yaitu: 

1. Metode Presentasi 

Adalah metode dimana peserta pelatihan menerima secara pasif 

informasi yang disampaikan. Sebagai contoh adalah instruksi dalam kelas 

secara tradisional, pembelajaran jarak jauh (distance learning), tenik 

audiovisual. 

2. Instruksi yang Dipandu 

Dengan cara ini, metode kuliah/presentasi ditunjang dengan sesi 

tanya-jawab, sesi diskusi ataupun dengan membahas studi kasus yang 

menuntut adanya partisipasi aktif. Dengan adanya partisipasi aktif, akan 
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semakin banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan kerja yang dapat dibagi 

antar peserta latih. 

3. Pembelajaran Jarak Jauh 

Digunakan oleh perusahaan yang secara geografis terpisah untuk 

memberikan informasi tentang produk baru, kebijakan, prosedur. 

4. Metode Hands-on 

Metode ini mensyaratkan peserta latih terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran. Termasuk di sini adalah pelatihan di tempat kerja, simulasi, 

business-game, studi kasus, modeling perilaku, video interaktif, e-learning. 

5. Adventure Learning 

Adalah metode pembelajaran yang difokuskan pada pengembangan 

kelompok dan keterampilan kepemimpinan dengan menggunakan aktivitas-

aktivitas outdoor. 

3) Evaluasi efektivitas program pelatihan (evaluating training 

program effectiveness) 

Tujuannya adalah menguji apakah pelatihan tersebut efektif dalam 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.  

Pada tahap yang ketiga dalam mengevaluasi efektivitas program 

pelatihan yang dilakukan adalah dengan memberikan penilaian proses 

pelaksanaan program pelatihan yang dilaksanakan secara terpadu. 

Penilaian ini diarahkan  untuk  mengontrol  pencapaian  tujuan kurikulum  

bidang studi tersebut dan taraf penguasaan materi oleh peserta pelatihan. 

Dengan penilaian dapat  diketahui  efektivitas  kegiatan  pelatihan  yang telah  
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dilaksanakan  dan media pembelajaran yang digunakan oleh pelatih. Selain itu 

penilaian memberikan gambaran-gambaran tentang keberhasilan peserta, 

hambatan- hambatan  yang  ada  dan  kelemahan-kelemahan  pelatihan  yang 

diselenggarakan. 

Mengevaluasi pelatihan dapat dilakukan dengan membuat rancangan 

percobaan. Peserta diberikan tes sebelum pelatihan (pretest), dan kemudian 

setelah pelatihan diberikan kembali tes penempatan (postest) (Anwar Prabu 

Mangkunegara, 2009:59). Postest ini berupa tugas-tugas, ujian tertulis dan 

ujian praktek. Setelah menjalani serangkaian evaluasi dan pelaksanaan 

pelatihan, diharapkan peserta secara mandiri mampu melaksanakan apa yang 

diperolehnya selama pelatihan kerja. Tetapi tampaknya secara psikologis ada 

sebagian peserta masih membutuhkan bantuan terapan agar mereka lebih 

mampu menerapkan dari hasil pelatihan kerja tersebut. oleh karena itu, 

pelaksanaan monitoring dan bantuan terapan akan lebih bermanfaat baik bagi 

peserta yang bersangkutan maupun bagi organisasi khususnya dalam 

pengembangan sumber daya manusia di unit kerjanya. 

Menurut Dessler (Jusmaliani, 2011:108) terdapat empat hal yang 

dapat dijadikan ukuran keberhasilan program pelatihan, yaitu: 

1. Reaksi. Evaluasilah reaksi peserta latih terhadap program pelatihan 

yang diberikan. apakah mereka menyenangi program tersebut? apakah 

menurut mereka bermanfaat? Jadi, ukurannya di sini diperoleh dari 

peserta latih itu sendiri. 
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2. Pembelajaran. Peserta latih dapat di uji untuk menentukan apakah 

mereka telah mempelajari prinsip, keterampilan, dan fakta yang 

seharusnya mereka peroleh dari program pelatihan. 

3. Perilaku. Apakah  perilaku peserta latih berubah setelah mengikuti 

program pelatihan? Misalnya, apakah sekarang pelanggan tidak lagi 

menggerutu dan mengeluhkan berbagai hal? 

4. Hasil. Apakah hasil akhir dalam bentuk tujuan pelatihan tercapai? 

2.3 Tenaga Kerja 

Pengertian tenaga kerja dapat dilihat dalam rumusan peraturan 

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Menurut pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan 

pengertian tenaga kerja: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” 

Dikemukakan oleh Imam Soepomo pengertian tenaga kerja adalah 

sangat luas, yaitu tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan 

kerja maupun di luar hubungan kerja yang secara kurang tepat oleh sementara 

orang disebut buruh bebas (Soepomo, 1995:26).  

Istilah tenaga kerja menurut Irawan dan M Suparmoko adalah 

penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai dengan 64 tahun. Penduduk 

dalam usia kerja ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan 

bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan 

penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang mencari 

pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Penduduk yang bekerja adalah 
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mereka yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk 

memperoleh penghasilan, baik bekerja penuh maupun tidak bekerja penuh 

(2001: 83). 

Sendjun Manulang (2001: 4) secara singkat dapat dikatakan tenaga 

kerja adalah bagian dari penduduk yaitu penduduk dalam usia kerja. Tenaga 

kerja (manpower) terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

Angkatan kerja terdiri dari: 

1. Golongan yang bekerja 

2. Golongan yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan 

Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari: 

1. Golongan yang bersekolah 

2. Golongan yang mengurus rumah tangga, dan 

3. Golongan lain-lain atau penerima pendapatan, terdiri atas dua macam, 

yaitu: 

a) Penerima pendapatan, yaitu mereka yang tidak melakukan suatu 

kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan 

pensiun, bunga atas simpanan uang, atau sewa atas milik dan 

b) Mereka yang hidupnya tergantung orang lain misalnya karena lanjut 

usia (orang-orang jompo, cacat atau sakit kronis. 

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa tenaga kerja pada 

dasarnya adalah pekerja potensial, artinya seseorang yang memiliki potensi 

untuk bekerja dengan mendapatkan penghasilan. Berdasarkan beberapa 

pengertian tersebut pula dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tenaga 

kerja adalah setiap orang laki-laki maupun wanita yang memiliki potensi untuk 
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melakukan suatu pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar 

hubungan kerja. 

Dilihat dari kemampuan yang dimiliki, maka tenaga kerja dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

4) Tenaga kerja terampil 

Yaitu tenaga kerja yang memiliki bekal keterampilan yang diperoleh 

baik dari lembaga formal seperti sekolah-sekolah maupun lembaga informal 

seperti tempat-tempat kursus. 

5) Tenaga kerja tidak terampil 

Yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus yang 

menunjang pekerjaan (Irawan dan Suparmoko, 2001: 88). 

2.4 Pengangguran 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indicator 

ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi 

sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau 

penduduk yang tidak mencari pekerjaan yang karena sudah diterima bekerja 

tetapi belum mulai bekerja.  

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi 

manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan 

orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan rekanan 

psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topic yang 

sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim 

bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan 

kerja (Mankiw, 2003:150). 
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Pengangguran juga didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labor force) tidak 

memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 

2001:253). Seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan 

tidak dapat digolongkan sebagai pengangguran. Selain itu pengangguran 

diartikann sebagai keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan 

kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya 

(Sukirno, 2000: 472) 

Menurut Rusli Zaili (2012: 54) pengangguran dapat dibedakan dalam 

beberapa jenis, yaitu: 

a. Pengangguran Friksional 

Pengangguran Friksional adalah bagian pengangguran yang 

disebabkan oleh kerja normalnya pasar tenaga kerja. Pengangguran friksional 

juga merupakan jenis pengangguran sebagai akibat adanya perubahan dalam 

syarat-syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika 

ekonomi yang terjadi. Jenis pengangguran ini dapat pula terjadi karena 

berpindahnya orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu 

pekerjaan ke pekerjaan lain, dan akibatnya harus mempunyai tenggng waktu 

dan berstatus sebagai penganggur sebelum mendapatkan pekerjaan. 

b. Pengangguran musiman 

Pengangguran ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi 

jangka pendek, terutama terjadi pada sektor pertanian. Yang dimaksud dengan 

pengangguran musiman yaitu pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu 
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tertentu didalam satu tahun. Biasanya pengangguran ini seperti ini berlaku pada 

waktu dimana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya. 

Dengan demikian pengangguran ini terjadi sementara waktu. 

c. Pengangguran siklis 

Pengangguran siklis atau pengangguran konjungtur adalah 

pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam kegiatan 

ekonomi. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-

perusahaan harus mengurangi kegiatan produksi. Dalam artian jam kerja 

dikurangi, sebagian mesin produksi tidak digunakan, dan sebagian tenaga kerja 

diberhentikan. 

d. Pengangguran structural 

Dikatakan pengangguran structural karena sifatnya yang mendasar. 

Pencari kerja tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk lowongan 

pekerjaan yang tersedia. Dilihat dari sifatnya, pengangguran structural lebih 

sulit diatasi daripada pengangguran friksional. Ada dua kemungkinan yang 

menyebabkan pengangguran structural sebagai akibat dari kemerosotan 

permintaan sebagai akibat dari semakin canggihnya teknik memproduksi. 

Faktor kedua memungkinkan suatu perusahaan menaikkan produksi dan pada 

waktu yang sama mengurangi pekerja.  

2.5. Tenaga Kerja Lokal 

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 

tentang ketenagakerjaan pasal 1 menyebutkan bahwa Tenaga kerja lokal adalah 

tenaga kerja yang berasal dan lahir di Kota Pekanbaru yang secara turun 
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temurun dana dalam waktu tertentu tinggal di Kota Pekanbaru atau memiliki 

Kartu Keluarga dan atau KTP Kota Pekanbaru. 

2.6. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riki Ertanto pada tahun 2012 yang 

berjudul Kompetensi Instruktur Balai Pelatihan Tenaga Kerja (BPTK) 

Provinsi Riau dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Provinsi 

Raiu, dan hasil penelitiannya adalah: tingkat kompetensi Instruktur 

Balai Pelatihan Tenaga Kerja (BPTK) Provinsi Riau adalah sangat 

mampu. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi angket, sebagaimana 

yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu, berada pada persentase 

92,46% dan ukuran standar yang dijelaskan pada bab III, hasil akhir 

yang berada pada posisi 81% - 100%. Dan instruktur di Instruktur 

Balai Pelatihan Tenaga Kerja (BPTK) Provinsi Riau dapat 

mengurangi pengangguran. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yandhi Grantika pada Tahun 2010 

dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 

51 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Latihan 

Kerja (UPT-LK) Wilayah I Pekanbaru Dinas Tenaga Kerja 

Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau dengan hasil 

penelitian: pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di Balai Pelatihan 

Tenaga Kerja di Provinsi Riau dikategorikan kurang terlaksana secara 

optimal sehingga mempengaruhi kemampuan tenaga kerja yang 

mengikuti pelatihan di BPTK, peserta yang telah mengikuti pelatihan 
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belum dapat diterima pada perusahaan manapun. Dan bagi yang 

dinyatakan lulus tidak langsung bekerja. Hal ini terbukti dari tingkat 

penerimaan tenaga kerja peserta yang telah mengikuti pelatihan masih 

cukup relatif rendah, dan ini juga disebabkan oleh kurangnya 

hubungan dengan perusahaan yang ada di Provinsi Riau. 

2.7. Pandangan Islam Tentang Pelatihan Tenaga Kerja 

Manusia sebagai tenaga kerja merupakan faktor produksi mempunyai 

arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak 

diekploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan 

kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan 

tersimpan. Banyak Negara di Asia timur, Timur Tengah, Afrika dan Amerika 

Selatan yang kaya akan sumber daya alam tapi karena mereka belum mampu 

mengalinya maka mereka tetap miskin dan terbelakang, oleh karena itu 

disamping adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang bekerja sungguh-

sungguh, tekun dan bijaksana agar mampu mengambil sumber alam untuk 

kepentingannya. 

Sumber daya alam diolah dan digunakan untuk kesejahteraan umat 

manusia. Dalam teori ekonomi konvensional mengansumsikan bahwa manusia 

pada intinya adalah makhluk ekonomi yang mementingkan diri sendiri. Namun 

Islam tidak memandang manusia seperti itu yang terbatas pada pemenuhan 

aspek duniawi dan bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan lahiriah. 

Jusmaliani (2011: 10) mengatakan bahwa Islam tidak hanya memandang 

manusia sebagai makhluk ekonomi, namun juga sebagai makhluk termulia, 

sehingga pengelolaannya pun tidak merendahkan derajatnya seperti asumsi 
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homo economicus atau asumsi teori X (manusia itu malas, tidak menyukai 

bekerja, perlu diawasi ketat) dan Y (senang bekerja, rajin) dari McGregor. 

Al Qur’an telah memberi penekanan yang lebih terhadap tenaga 

manusia dan satu-satunya cara untuk mendapatkan sesuatu dari alam ini ialah 

melalui kerja keras. Ini dapat dilihat dari petikan surat An Najm yang artinya: 

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 

diusahakannya. (An Najm : 39). 

Siapa yang bekerja keras akan mendapat ganjaran masing-masing 

yang sewajarnya. Prinsip tersebut berlaku bagi individu dan juga Negara. Al 

Qur’an menunjukkan prinsip asas tersebut dalam surat Al Anfaal “Demikian 

itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat 

yang telah dianugrahkan terhadap suatu kaum hingga kaum itu merubah apa 

yang ada pada mereka sendiri dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi 

maha mengetahui”. (Al Anfaal : 53) 

Pelatihan konvensional lebih ditekankan pada keterampilan pekerja. 

Pelatihan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan adalah yang sangat 

diutamakan dalam Al Quran sehingga ayat yang pertama turun adalah perintah 

untuk membaca. Dengan membaca yang secara luas berarti juga belajar, 

menyerap pengetahuan dan kemudian mengamalkannya dapatlah ditafsirkan 

bahwa umat Islam disuruh untuk menjadi profesional, karena inilah hasil akhir 

dari membaca, memahami, dan mengaplikasikan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

Memperkaya diri dengan ilmu pemgetahuan juga meningkatkan 

kompetensi diri untuk menghadapi persaingan, karena pada dasarnya manusia 

adalah makhluk yang penuh kekurangan yang perlu meningkatkan kemampuan 
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dengan membaca atau dengan melakukan pelatihan-pelatihan seperti yang 

disebutkan dalam Al-Quran surat Ad-Dhuha ayat 8 berikut ini. “Dia 

mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan 

kecukupan”. 

2.8. Defenisi konsep 

Menurut Moh. Nazir (2005:126) definisi konsep adalah suatu defenisi 

yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau 

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Guna memudahkan dalam 

penelitian ini, maka penulis membatasi konsep yang dioperasikan. Dalam 

penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:  

a) Pemberdayaan mengandung makna adanya aktivitas/usaha untuk 

menjadikan sesuatu dari keadaan yang tidak berdaya, tidak bertenaga, 

tidak berkekuatan menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya, 

bertenaga, atau kuat. 

b) Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) merupakan unit 

pelaksana teknis di bawah Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan 

Kependudukan yang bertugas melaksanakan tugas pelatihan kerja di 

Kota Pekanbaru. 

c) Pelatihan adalah proses pendidikan jangka pendek yang 

mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga tenaga 
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kerja nonmanajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis 

untuk tujuan tertentu. 

d) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat 

e) Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir di Kota 

Pekanbaru yang secara turun temurun dana dalam waktu tertentu 

tinggal di Kota Pekanbaru atau memiliki Kartu Keluarga dan atau 

KTP Kota Pekanbaru. 

2.9. Konsep Operasional 

Adapun Konsep Operasional yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah: 

No Variabel Indikator Sub Indikator 

1 Pelaksanaan 

pelatihan 

tenaga kerja 

(Faustino 

Cardoso 

Gomes, 

2003:204)  

 

1) Pra pelatihan a) Penyusunan rencana pelaksanaan 

kegiatan 

b) Standarisasi instruktur 

c) Sarana dan prasarana pelatihan 

d) Penyebaran informasi 

e) Pendaftaran dan persyaratan peserta 

f) Seleksi peserta 

 

2) Pelaksanaan 

pelatihan 

a) Penyampaian materi pelatihan 

3) Evaluasi 

pelatihan  

a) Tugas harian 

b) Ujian tertulis 

c) Ujian praktek 

d) On The Job Training 

e) Monitoring pelatihan 
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2.10.    Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Pelatihan 

(Faustino Cardoso Gomes, 

2003:204 

1.Pra pelatihan 

2.Pelaksanaan Pelatihan 

3.Evaluasi Pelatihan 

Angkatan kerja 

(sudah bekerja 

atau belum 

bekerja) 

Pelatihan 

UPT-LK 

Pelatihan berkualitas, 

tenaga kerja 

berkualitas dan 

penyerapan tenaga 

kerja maksimal. 


