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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis saat ini semakin didominasi oleh perusahaan-perusahaan jasa. 

Akhir-akhir ini, sektor jasa merupakan area yang paling besar pertumbuhannya, 

khususnya di negara-negara berkembang (Afaq & Khan, 2008). Beberapa contoh 

sektor jasa ini antara lain bisnis pariwisata, pendidikan, transportasi, pengiriman 

barang, penyiaran berita dan hiburan, dan sebagainya. Semakin menjamurnya 

berbagai bisnis jasa ini menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi para pelaku 

bisnis, yaitu mereka dituntut untuk dapat bersaing secara ketat sekaligus sehat, 

bukan hanya dengan para kompetitor yang memiliki bisnis serupa, tetapi juga 

dengan kompetitor lain yang memiliki bisnis pada bidang yang berbeda.

Roda penggerak bisnis yang utama adalah manusia. Sekalipun misalnya 

itu perusahaan manufaktur yang memiliki peralatan canggih yang dapat 

memproduksi barangnya sendiri secara otomatis, tetapi keberadaan manusia 

tetaplah merupakan hal yang penting, baik dalam hal pengawasan, pembuatan 

peraturan, pengambilan keputusan, pengurusan kegiatan administratif, serta 

menangani hal-hal lain yang tidak dapat dilakukan oleh mesin. Bagi sebagian 

besar perusahaan jasa, satu-satunya cara untuk menciptakan keunggulan 

persaingan adalah melalui para karyawan dan kualitas pelayanan yang bisa 

disajikan (Clutterbuck, 2003: 198-199).
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Bagaimanapun, pemberdayaan (empowerment) karyawan dalam industri 

jasa merupakan urusan yang sangat riskan. Jika seorang karyawan perusahaan 

manufaktur ingin mencoba prosedur baru, maka yang dihadapinya adalah 

lingkungan yang terkendali, bahan mentah, dan sebagian waktunya. Sedangkan 

bagi karyawan jasa, mereka harus bereksperimen dalam waktu yang nyata, di 

depan pelanggan nyata, dan jika mereka keliru, maka akan sangat memungkinkan 

muncul akibat yang fatal, seperti kehilangan pelanggan dan hilangnya 

kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasanya kembali (Clutterbuck, 2003: 

199).

Dahulu, ada anggapan bahwa sektor manufaktur menghadapi persaingan 

global yang lebih sengit daripada sektor jasa yang lebih memberikan tekanan 

untuk menemukan cara-cara baru (inovasi) dalam melakukan berbagai hal. 

Namun, kecenderungan ini tampaknya siap berubah. Menurut Bowen dan Lawler 

(dalam Clutterbuck, 2003: 200), perusahaan-perusahaan jasa sekarang tengah 

menghadapi persaingan yang semakin lama semakin sengit, dan hasil-hasil 

pemberdayaan karyawannya sekarang lebih mudah diukur setelah perusahaan-

perusahaan jasa menjadi semakin canggih dalam mencermati keuntungan-

keuntungan dari kualitas jasa. 

Berbagai usaha dilakukan oleh perusahaan untuk membuat karyawannya

dapat bekerja dengan optimal sesuai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Perusahaan bersedia menginvestasikan sebagian anggarannya agar karyawannya 

memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Sebaliknya, karyawan juga membutuhkan “wadah” 
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untuk mengaktualisasikan kemampuan dirinya di perusahaan. Dapat dilihat bahwa 

disini ada hubungan timbal balik antara apa yang diharapkan organisasi dari 

karyawannya dan apa yang mampu dikerjakan karyawan untuk perusahaannya.

Kinerja karyawan ini lebih dikenal dengan sebutan performance. 

Performance secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan karyawan 

untuk mencapai tujuan organisasi (Kane, 1996, dalam Armstrong, 2009). 

Performance ini harus dibedakan antara yang disebut dengan behavior dan 

outcomes. Behavior merujuk pada apa yang dilakukan karyawan pada situasi 

kerja, sedangkan outcomes merupakan akibat atau konsekuensi yang didapatkan 

dari behavior tersebut. Meskipun berbeda, tetapi dua hal tersebut merupakan 

hubungan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. Setelah karyawan melakukan 

pekerjaannya, maka akan tampak bagaimana hasilnya.

Karyawan biasanya dinilai dapat bekerja dengan baik (perform) jika ia 

mampu selain melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaannya 

langsung, juga melakukan aktivitas-aktivitas lain yang tidak berhubungan 

langsung dengan pekerjaannya, tetapi berhubungan dengan situasi organisasional, 

sosial, dan psikologis yang ingin dicapai oleh perusahaan. Hal ini disebut oleh 

Borman dan Motowidlo (1993, 1997) sebagai task performance dan contextual 

performance. Task performance berfokus pada aktivitas karyawan yang benar-

benar berkaitan dengan tugas yang memang telah ditetapkan perusahaan sebagai 

tanggung jawabnya (ada dalam Key Performance Indicator individu maupun 

dalam job description), sedangkan contextual performance menekankan pada  

aktivitas yang berhubungan dengan situasi organisasional, sosial, dan psikologis, 
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yang mana akan mendukung tugas-tugas karyawan tersebut dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa task dan contextual

performance merupakan 2 hal yang berbeda.

PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai BUMN yang diberikan 

tugas, tanggung jawab, dan wewenang oleh pemerintah untuk mengelola sektor 

jasa perhubungan dan membawahi 7 wilayah propinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa 

Tenggara Timur) saat ini termasuk perusahaan jasa yang sedang terus melakukan 

berbagai usaha peningkatan kinerja karyawannya. Usaha ini semakin nyata 

diperlukan mengingat pada tahun 2008, melalui Undang-undang Pelayaran No.17/ 

2008, disebutkan bahwa PT. Pelindo III mengalami perubahan fungsi usaha dari 

penyedia jasa kepelabuhan menjadi operator terminal pelabuhan (port terminal 

operator) yang salah satu kegiatan utamanya melakukan aktivitas bongkar muat 

barang di pelabuhan. 

Kegiatan bongkar muat ini memiliki banyak pesaing di dalam pelabuhan 

itu sendiri. Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, tercatat ada lebih dari 125 

Perusahaan Bongkar Muat (PBM) milik swasta yang beroperasi. Hal ini 

mendorong PT. Pelindo III untuk bersaing secara sehat dengan ratusan PBM yang 

jauh lebih dahulu beroperasi dan telah dipercaya pelanggan, untuk juga dapat 

menjaring customer dan mendapatkan keuntungan finansial dari bidang usaha 

tersebut. Perubahan fungsi pelabuhan yang juga menyebabkan berubahnya visi 

dan misi perusahaan ini tentu saja membutuhkan kinerja yang prima dari seluruh 

divisi, yang dimulai dari kinerja karyawannya.
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Penelitian yang dilakukan oleh H. Gin Chong (2008) menyebutkan bahwa 

performance yang ditunjukkan oleh karyawan akan berdampak pada performance

organisasi secara keseluruhan. Penelitian performance yang dilakukan pada 5 

perusahaan jasa dan manufaktur tersebut menyebutkan bahwa ukuran-ukuran 

performance yang dijadikan patokan organisasi tersebut terdiri dari aspek 

finansial (laba bersih sebelum pajak, pertumbuhan pendapatan) dan aspek non 

finansial, yang secara jangka pendek dapat dilihat dari kepuasan pelanggan, waktu 

tunggu pelanggan dalam menerima layanan, pelanggan yang secara suka rela 

memberikan referensi kepada orang lain untuk menggunakan produk atau jasa 

perusahaan tersebut, dan secara jangka panjang dapat dilihat dari market share

dan growth rate. 

Berdasarkan data tahun 2011, tampak bahwa kinerja karyawan PT. 

Pelindo III pada beberapa divisi mengalami kesenjangan (gap) antara apa yang 

diharapkan dengan apa yang nyatanya terjadi di dalam pekerjaan mereka. Data ini 

ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan Pelanggan yang didapatkan dari survei 

kepada pelanggan yang menggunakan jasanya, seperti tampak pada tabel 1.1 

berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Survei Kepuasan Pelanggan

No Aspek
Harapan

(*)

Persepsi 
pelanggan

(*)
Gap

Jasa pelayanan kapal:
1 Kesesuaian jam pelayanan dengan 

perencanaan
4,64 3,13 1,51

2 Kecukupan pelayanan sistem online 4,49 3,13 1,36
3 Akurasi dokumen billing 4,62 3,21 1,41
4 Kecepatan penyelesaian dokumen nota 

kapal (billing)
4,60 3,07 1,53
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No Aspek
Harapan

(*)

Persepsi 
pelanggan

(*)
Gap

5 Kesesuaian antara jasa yang diterima 
dengan biaya yang dibayarkan

4,43 3,09 1,34

6 Profesionalisme petugas pandu dan tunda 
dalam memberikan pelayanan

4,61 3,03 1,58

7 Kemampuan berkomunikasi petugas pandu 
dalam memberikan pelayanan

4,56 3,30 1,26

8 Kemauan petugas pandu dalam membantu 
menyelesaikan masalah pelanggan

4,44 2,87 1,57

Jasa pelayanan barang non-petikemas:
1 Kecepatan penyelesaian nota penagihan/ 

billing
4,19 3,36 0,83

2 Profesionalisme operator alat bongkar 4,43 3,36 1,07
3 Kesediaan petugas menangani keluhan 

secara tepat
4,49 3,19 1,30

4 Kemudahan menghubungi petugas yang 
berkompeten memberikan layanan

4,32 3,36 0,96

Jasa pelayanan petikemas:
1 Profesionalisme petugas lapangan (planner/ 

supervisor/ operator)
4,45 3,27 1,18

2 Kemudahan menghubungi petugas yang 
berkompeten memberikan layanan

4,36 3,32 1,04

3 Kemampuan berkomunikasi petugas dalam 
memberikan pelayanan

4,29 3,38 0,91

4 Kemauan petugas pandu dalam membantu 
menyelesaikan masalah pelanggan

4,45 3,26 1,19

* Skala 1-5

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada aspek jasa pelayanan kapal, 

pelayanan barang non-petikemas, dan pelayanan petikemas, rata-rata 

ketidakpuasan pelanggan ada pada aspek kesesuaian antara kualitas pelayanan 

yang diterima dengan biaya yang mereka keluarkan, kecepatan pengurusan dan 

akurasi billing, profesionalisme petugas pandu dan tunda dalam menyelesaikan 

pekerjaan, kemampuan komunikasi petugas, serta kemauan petugas dalam 

membantu menyelesaikan masalah pelanggan. Rentang gap pada indeks kepuasan 

pelanggan ini antara 0,83 – 1,58. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja yang 
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diharapkan oleh pelanggan belum mampu dipenuhi oleh para karyawan, 

khususnya yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Hal ini perlu 

diperhatikan dengan seksama karena inti bisnis PT. Pelindo III adalah di sektor 

pelayanan/ jasa kepada masyarakat, sehingga sangat penting untuk terus 

meningkatkan kinerjanya ke arah yang lebih baik.

Selain gap pada kepuasan pelanggan, menurut Asisten Manajer Operasi 

Konvensional Terminal Nilam, juga terdapat pelanggaran terhadap prosedur 

kinerja yang dilakukan beberapa petugas lapangan di pelabuhan. Hal ini tampak 

pada masih terjadinya 2 kasus kecelakaan kerja pada 1 tahun terakhir yang 

mengakibatkan kematian karyawan di pelabuhan. Selain itu, ada indikasi bahwa 

kinerja karyawan pada beberapa divisi kurang memuaskan, mulai dari 

keterlambatan penyelesaian tugas hingga tidak disiplin dalam hal waktu kerja.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan kinerja 

karyawan tersebut. Armstrong (2000, dalam Afaq & Khan, 2008) menyatakan 

bahwa pelatihan (training) mempunyai hubungan langsung terhadap kinerja 

karyawan. Tujuan dari training karyawan adalah mencapai anggaran yang efektif 

dan kinerja yang tinggi, dimana kinerja yang baik akan membawa kualitas. 

Seperti yang dikemukakan Deming (1982, dalam Afaq & Khan, 2008) bahwa 

semakin tinggi kualitas training akan berdampak pada biaya yang lebih rendah 

dan meningkatnya produktifitas, dimana pada akhirnya akan memperluas pangsa 

pasar dan level kompetisi perusahaan. Pernyataan ini mendukung kesimpulan dari 

beberapa penelitian empiris terdahulu yang dilakukan pada perusahaan 

manufaktur dan jasa (Flynn et al, 1995; Kaynak, 2003; Heras, 2006, dalam Afaq 
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& Khan, 2008) yang menyatakan bahwa training mempunyai dampak terhadap 

kinerja karyawan (performance).

Beberapa studi membuktikan bahwa training yang mahal tapi efektif dapat 

menghemat anggaran perusahaan yang dikeluarkan daripada training yang murah 

tetapi tidak efektif (Ginsberg, 1997, dalam Afaq & Khan, 2008). Penelitian juga 

menyebutkan bahwa karyawan yang mengikuti beberapa training dengan sukses 

akan lebih mampu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Dan semakin 

banyak training yang diikuti karyawan, semakin tinggi kinerja mereka, dan 

sebaliknya.

Efektifitas training disini dapat dilihat setelah perusahaan (dalam hal ini 

divisi SDM) melakukan evaluasi terhadap program training yang telah berjalan. 

Evaluasi training dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data-data yang 

dibutuhkan mengenai hasil (outcomes) training untuk menentukan apakah training 

tersebut efektif atau tidak. Dengan adanya evaluasi, perusahaan akan mengetahui 

apakah waktu, biaya, dan usaha yang dikeluarkan untuk training karyawannya 

memberikan dampak atau tidak, baik kepada karyawan itu sendiri maupun bagi 

perusahaan (Noe, 2002: 178).

Membicarakan evaluasi training, maka tak lepas dari model evaluasi yang 

populer sejak beberapa dekade terakhir, yaitu model evaluasi 4-level dari 

Kirkpatrick, yaitu level reaction, learning, behavior, dan result. Kenyataannya, 

tidak banyak perusahaan yang menerapkan evaluasi ini hingga level result. 

Survey yang dilakukan terhadap 600 perusahaan menyebutkan bahwa pengukuran 

kriteria yang paling banyak dilakukan adalah level reaction (Saari, Johnson, 
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McLaughlin, & Zimmerle, 1988, dalam Goldstein & Ford, 2002: 161). Bassi dan 

Buren (1999, dalam Chen, dkk., 2005) turut menyatakan bahwa praktik evaluasi 

training saat ini banyak yang hanya berfokus pada level reaction dan learning, 

dan hanya sedikit yang mengevaluasinya hingga level behavior dan result.

Penelitian pada perusahaan di Amerika juga menyatakan bahwa evaluasi level 

reaction lah yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan dibandingkan level 

learning, behavior, serta result, dan 20% dari perusahaan bahkan tidak melakukan 

evaluasi terhadap training mereka (Noe, 2002: 189-190). Diagramnya tampak 

pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Praktik Evaluasi Pelatihan
Sumber: berdasarkan D.P. McMurrer, M.Van Buren, W.Woodwell, Jr. 

“The 2000 ASTD State of Industry Report (Washington DC, American Society for 
Training and Development, 2000)

Hal ini senada dengan praktik evaluasi training di PT. Pelindo III Cabang 

Tanjung Perak. Perusahaan menggunakan evaluasi model 4-level Kirkpatrick, 

tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang tepat. Level 1-4 (reaction hingga 

result) hanya diberikan satu kali dalam sebuah kuesioner dan dilakukan secara 

bersamaan dalam jangka waktu 3 bulan setelah training. Item-item kuesioner yang 
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diberikan pun kurang tepat mengungkap respon trainee terhadap isi dan hasil 

training, sehingga masih sangat sulit dilakukan analisis terhadap training yang 

telah berjalan, apakah benar-benar telah membawa dampak positif bagi individu 

dan perusahaan atau belum.

Berdasarkan wawancara dengan ASM Pelatihan SDM, diketahui bahwa 

setiap tahunnya, PT. Pelindo III memberangkatkan ±1800 orang karyawannya 

untuk mengikuti training. Hal ini jika dibagi dengan 7 cabang dan 1 kantor 

pusatnya, rata-rata setiap cabang memberangkatkan 225 orang karyawan untuk 

training per tahun. Anggaran yang dikeluarkan untuk biaya training juga relatif 

besar, yaitu ±20 milyar rupiah per tahun atau sekitar 2,5 milyar rupiah per cabang 

per tahun.

Evaluasi training yang dilakukan memang diakui oleh ASM Pelatihan 

SDM masih kurang optimal, karena sistem database on-line dari evaluasi training 

ini belum terbangun dengan baik. Masih sulit melakukan evaluasi training 

terhadap 1800 orang di 7 cabang. Respon karyawan dalam mengisi evaluasi 

training juga turut mempengaruhi proses evaluasi ini sendiri. Beberapa karyawan 

yang apatis cenderung enggan mengisi lembar evaluasi yang disediakan. Padahal, 

evaluasi training yang baik dan integratif sangat diperlukan oleh PT. Pelindo III 

karena setiap tahunnya perusahaan menganggarkan dana yang cukup besar untuk 

program training. Apalagi untuk Cabang Tanjung Perak sebagai Pelabuhan Kelas 

Utama yang skala usahanya paling besar di wilayah timur Indonesia dan dijadikan 

pelabuhan percontohan oleh pelabuhan yang lain.
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Selain penerapan evaluasi yang masih banyak dilakukan pada level 

reaction saja, setidaknya disini dapat dilihat 3 keterbatasan dari model 4-level 

Kirkpatrick (Bates, 2004), yaitu (a) model ini terlalu menyederhanakan efektifitas 

training, tanpa mempertimbangkan pengaruh individual, desain pelatihan, dan 

kondisi organisasi sebelum, selama, dan setelah pelatihan, (b) asumsi mengenai 

hubungan sebab-akibat yang linear antar keempat level tidak terbukti. Artinya, 

reaksi positif belum tentu menghasilkan pembelajaran yang lebih banyak, lalu 

menghasilkan penerapan training yang lebih besar ke dalam pekerjaan, dan 

akhirnya memberikan hasil yang lebih positif bagi perusahaan, (c) asumsi bahwa 

level evaluasi yang lebih tinggi memberikan data yang lebih informatif daripada 

level sebelumnya juga lemah. Artinya, level result belum tentu merupakan 

informasi yang paling bermanfaat untuk melihat efektifitas training.

Sampai disini dapat dilihat bahwa evaluasi training mutlak diperlukan. 

Setelah diketahui bahwa model evaluasi training 4-level dari Kirkpatrick memiliki 

beberapa kelemahan, maka perlu diteliti lebih lanjut dengan alat ukur lain, 

sebenarnya hal-hal apa saja yang dapat membuat sebuah training menjadi efektif

sehingga dapat menghasilkan performance yang baik dari karyawan.

Salah satu hal paling menantang dari sebuah program training adalah 

penerapan apa yang baru dipelajari dari training ke dalam pekerjaan (transfer of 

training). Chiou, Lee, & Purnomo (2010) dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa transfer of training secara positif dapat memprediksi outcomes, atau dalam 

hal ini performance, baik task maupun contextual performance. Namun 

kenyataannya, hanya 10-15% dari pembelajaran yang akhirnya diterapkan dalam 
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pekerjaan (Khasawneh, Bates, & Holton, 2006). Hal serupa juga diungkapkan 

dalam penelitian Georgenson (1982, dalam Cheng & Ho, 2001) bahwa hanya 10% 

dari total pengeluaran untuk training yang mengarah pada transfer of training

yang positif di Amerika Serikat.

Hal ini disebabkan ada beberapa variabel yang ternyata mempengaruhi 

performance individu setelah training, antara lain dukungan atasan (Facteau et al., 

1995), dukungan rekan kerja (Bates et al., 2000), self-efficacy (Colquitt et al., 

2000), kesiapan untuk pelatihan (Tannenbaum & Yukl, 1992), dan kesempatan 

untuk mentransfer (Ford et al., 1992). Sedangkan Baldwin dan Ford (1988, dalam 

Holton dkk, 2000) menyebutkan bahwa transfer of training dipengaruhi oleh tiga 

set faktor, yaitu karakteristik trainee (kemampuan, kepribadian, motivasi), desain 

pelatihan (desain transfer, ketepatan isi training dengan kebutuhan pekerjaan), dan 

lingkungan kerja (dukungan dan kesempatan untuk menerapkan).

Secara lebih rinci, Holton (1996) membagi pengukuran untuk dimensi-

dimensi transfer of training ke dalam 2 bagian besar, yaitu specific training

(mengukur transfer of training untuk training tertentu) dan training in general

(mengukur transfer of training untuk training secara umum di perusahaan). Pada 

penelitian kali ini, yang digunakan adalah training in general karena ingin 

mengukur transfer of training secara umum di perusahaan dari berbagai jenis 

training yang telah dijalankan oleh karyawan dan bagaimana pengaruhnya 

terhadap performance karyawan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa permasalahan 

performance yang terjadi PT. Pelindo III Cabang Tanjung Perak yang antara lain 
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masih adanya gap pada kepuasan pelanggan, masih terjadinya kecelakaan kerja di 

lapangan, dan performance karyawan di beberapa divisi yang kurang memuaskan. 

Upaya peningkatan performance karyawan yang salah satunya melalui program 

training perlu diteliti lebih jauh, apakah benar memiliki dampak positif dan dapat 

meningkatkan performance karyawan atau belum. Peningkatan performance

dalam penelitian ini dapat diprediksi dengan adanya transfer of training atau 

penerapan hasil training ke dalam pekerjaan sehari-hari karyawan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh transfer of training terhadap task performance

karyawan PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya?

2. Apakah ada pengaruh masing-masing dimensi pada variabel transfer of 

training (transfer effort-performance expectation, transfer performance-

outcome expectation, openness to change, performance self-efficacy, dan 

performance coaching) terhadap task performance karyawan PT. Pelindo III 

(Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya?

3. Apakah ada pengaruh transfer of training terhadap contextual performance

karyawan PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya?

4. Apakah ada pengaruh masing-masing dimensi pada variabel transfer of 

training (transfer effort-performance expectation, transfer performance-

outcome expectation, openness to change, performance self-efficacy, dan 
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performance coaching) terhadap contextual performance karyawan PT. 

Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya?

1.3 Signifikansi Penelitian

Fokus penelitian ini adalah studi mengenai ada atau tidaknya pengaruh 

transfer of training terhadap task performance dan contextual performance ini 

dinilai oleh penulis sangat penting untuk dilakukan karena dengan mengetahui 

pengaruhnya, maka dapat diidentifikasi lebih lanjut dimensi-dimensi apa saja dari 

transfer of training yang mempunyai pengaruh terhadap task dan contextual

performance. 

Penulis menghubungkan variabel transfer of training dengan task dan 

contextual performance dengan alasan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi 

dan dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah adanya training yang diikuti 

karyawan. Training yang efektif akan dapat meningkatkan kinerja, dan 

sebaliknya, training yang tidak efektif mungkin saja tidak akan berpengaruh 

terhadap kinerja. Salah satu hal yang paling menantang dan penting dari training 

adalah penerapan hasil training ke dalam pekerjaan karyawan itu sendiri atau yang 

lebih dikenal dengan transfer of training. Hasil penelitian di USA menunjukkan 

hanya 10-15% hasil training yang diterapkan ke dapam pekerjaan. Padahal seperti 

diketahui bersama, bahwa akan sia-sia sebuah program training yang mahal tetapi 

tidak diterapkan oleh karyawannya.

Pengukuran transfer of training pada penelitian kali ini menggunakan 

sebuah model yang dirumuskan oleh Holton (1996) yang bernama Learning 
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Transfer System Inventory (LTSI). Penggunaan alat ukur LTSI ini belum pernah 

dilakukan di Indonesia, sehingga penelitian ini masih merupakan penelitian yang 

baru dalam konteks budaya Indonesia. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih 

banyak mengkonstruksikan dan menguji validitas dan reliabilitas alat ukur itu 

sendiri, antara lain di negara Taiwan, Portugal, Perancis, Arab, dan Cina, dengan 

menambahkan beberapa dimensi yang mereka pikir sesuai dengan model 

konseptual LTSI dan mengujinya kembali. Sehingga pada masing-masing negara 

cenderung mempunyai alat ukur LTSI dengan versinya masing-masing. 

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mengacu pada versi asli dari Holton 

(1996) dan mengembangkannya sendiri menjadi sebuah alat ukur yang 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan tempat penelitian dilakukan.

Dua bagian dari LTSI ini, yaitu pengukuran pada specific training dan 

training in general juga tidak seluruhnya dilakukan. Penulis hanya mengambil 

dimensi-dimensi pada training in general dengan alasan bahwa penelitian ini 

tidak hanya ingin mengukur 1 atau 2 jenis training tertentu, tetapi beberapa jenis 

training sekaligus. Hal ini sesuai dengan latar belakang penelitian yang 

menyatakan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan variabel terikatnya (Y), 

yaitu performance, cenderung dialami oleh seluruh karyawan secara merata di 

semua divisi, dimana subjek penelitian yang diambil juga akan berasal dari 

berbagai divisi yang telah mengikuti berbagai pelatihan yang sangat beragam. 

Dengan demikian, subjek penelitian yang diukur transfer of training-nya juga 

beragam, dari seluruh divisi di PT. Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh

transfer of training terhadap task performance dan terhadap contextual

performance karyawan, dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh masing-

masing dimensi pada variabel transfer of training (transfer effort-performance 

expectation, transfer performance-outcome expectation, openness to change, 

performance self-efficacy, dan performance coaching) terhadap task performance

dan terhadap contextual performance.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritik

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan wacana ilmiah, 

khususnya dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi, mengenai 

pengaruh transfer of training terhadap task dan contextual performance

karyawan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi salah satu sumber 

informasi jika ada penelitian serupa mengenai transfer of training dan 

performance di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

memberikan gambaran mengenai model evaluasi pelatihan yang relatif baru 

diterapkan di Indonesia, selain model 4-level Kirkpatrick yang telah luas 

digunakan, yaitu model Learning Transfer System Inventory (LTSI).
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b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi para praktisi HRD atau 

divisi SDM mengenai pentingnya mengevaluasi training secara lebih 

menyeluruh, sehingga diketahui seberapa besar terjadinya proses mentransfer 

hasil training ke dalam pekerjaan sehari-hari (transfer of training).

Selanjutnya, dapat diketahui lebih lanjut apakah program training yang telah 

disusun selama satu periode dengan anggaran yang cukup besar tersebut 

efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan atau tidak, sehingga dapat 

diambil langkah-langkah konkrit guna mendorong terjadinya transfer of 

training yang lebih besar dari waktu ke waktu.
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