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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ketatnya tingkat persaingan bisnis dewasa ini, mengakibatkan 

perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup dan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan 

oleh perusahaan. Jika tujuan tersebut dapat dicapai maka perusahaan 

tersebut dapat dikatakan telah berhasil. Kegiatan sektor usaha di bidang 

jasa maupun barang semakin pesat pertumbuhannya. Keberadaan 

perusahaan sebagai salah satu unsur penunjang pembangunan nasional 

mempunyai peranan yang sangat penting terutama atas barang dan jasa 

yang di hasilkan. era perdagangan bebas yang akan dimulai pada tahun 

2012 akan menimbulkan tantangan bagi perusahaan-perusahaan untuk 

saling membuat keunggulan kompetitif agar dapat bertahan dan bersaing 

dengan perusahaan-perusahan lainnya. 

Dalam rangka menciptakan iklim kompetensi yang tinggi di segala 

bidang perusahaan dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Tingkat 

kompetensi yang tinggi menuntut suatu perusahaan untuk mengoptimalkan 

sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal ini disebabkan karena sumber 

daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. 

Sebab kesuksesan sebuah perusahaan sangat bergantung dengan sumber 

daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut.  



2 

 

Sumber daya manusia sebagai aktor dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan. Sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik jika didukung 

oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Namun itu semua 

tidak cukup membantu jika tidak didukung dengan sumber daya manusia 

yang berkompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia 

yang berkompetensi merupakan kunci utama yang perlu diperhatikan oleh 

sebuah perusahaan. 

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan 

atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang di 

tuntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2011). Dengan demikian, 

kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan 

oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang 

terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Kompetensi sebagai 

kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan 

di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang untuk 

mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut 

dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. 

Dengan mengevaluasi kompetensi yang dimiliki seseorang, kita 

akan dapat memprediksikan kinerja orang tersebut. Kompetensi dapat 

digunakan sebagai kriteria utama untuk menentukan kinerja seseorang. 

Perusahaan sendiri hanya akan mempromosikan karyawan-karyawan yang 

memenuhi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dan dipersyaratkan 
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oleh perusahaan. Dalam manajemen kinerja kompetensi lebih berperan 

pada dimensi perilaku individu dalam menyesuaikan suatu pekerjaan 

dengan baik. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan mendorong 

perusahaan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan 

dituntut untuk memperoleh , mengembangkan dan mempertahankan 

sumber daya manusia yang berkompetensi makin mendesak sesuai dengan 

dinamika lingkungan yang selalu berubah. Dalam pengelolaan sumber 

daya manusia perlu menciptakan nilai atau menggunakan keahlian sumber 

daya manusia yang berkaitan dengan praktek manajemen serta sasarannya 

cukup luas, tidak hanya terbatas karyawan operasional semata, namun juga 

meliputi tingkatan manajerial.  

Peran serta sumber daya manusia dalam organisasi diatur dengan 

adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab. Merumuskan 

wewenang dan tanggung jawab yang harus dicapai karyawan dengan 

standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan dan disepakati oleh karyawan 

dengan atasan. Karyawan bersama atasan masing-masing dapat 

menetapkan sasaran kerja dan standar kinerja yang harus dicapai. 

Kemudian dilakukan penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai 

dalam kurun waktu tertentu. 

Kepentingan para karyawan harus mendapat perhatian dalam arti 

kompetensi yang diberikan perusahaan sehingga karyawan dapat 

meningkatkan kompetensi dan memberi kesempatan kepada karyawan 
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agar mengembangkan diri sehingga kebutuhan karyawan terpenuhi dan 

juga sesuai dengan tujuan perusahaan dalam peningkatkan kinerja 

karyawan melalui pengembangan kompetensi tersebut. 

PT. Arthawenasakti Gemilang (ASG) adalah perusahaan yang 

bergerak di sektor industri manufaktur dengan jenis produk kemasan 

kaleng.  disamping mengandalkan mesin dan peralatan yang digunakan, 

juga mengandalkan kemampuan dan prestasi tenaga kerja manusia untuk 

mencapai hasil produksi sesuai dengan yang ditetapkan baik secara 

kualitas maupun kuantitas. Untuk kelancaran pencapaian tujuan yang 

ditetapkan, perusahaan harus memiliki karyawan yang berkompetensi atau 

bahkan meningkatkan kinerja karyawannya. Hal ini karena sumberdaya 

manusia merupakan motor penggerak aktivitas perusahaan. Tanpa 

sumberdaya manusia yang berkualitas maka dapat dipastikan bahwa 

perusahaan akan mengalami berbagai hambatan dan kesulitan dalam 

mencapai tujuannya. 

PT. Arthawenasakti Gemilang mempunyai visi untuk menjadi yang 

terbaik dalam industri kemasan logam di indonesia dengan misi 

memberikan peningkatan secara berkesinambungan terhadap produk dan 

layanan yang dihasilkan untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan 

dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. PT. Arthawenasakti Gemilang 

berawal dari sebuah industri pengolahan makanan dalam kaleng, didirikan 

pada tahun 1975 dengan nama CV. Benteng Mas. Pada tahun 1991, jenis 

usaha dan nama perusahaan dari semula berubah menjadi perseroan 
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terbatas dengan nama PT. Arthawenasakti Gemilang kemudian di tahun 

1995 PT. Arthawenasakti Gemilang berubah status usaha menjadi 

penanaman modal dalam negeri (PMDN) dimana jika sebelumnya 

Arthawena masih berstatus perusahaan yang permodalannya masih 

disokong oleh pihak asing (CV) saat menjadi perusahaan yang bisa 

dikatakan mandiri. 

Dalam tingkat persaingan antar perusahaan pesaing, Arthawena 

adalah perusahaan yang mampu menerapkan strategi perusahaan dengan 

meningkatkan penjualan melalui modifikasi produk atau jasa yang ada. 

Usaha meningkatkan penjualan melalui pengembangan daerah pemasaran 

yang baru dan menambah produk atau jasa yang baru, yang masih ada 

kaitannya dengan produk yang ada untuk pelanggan yang bersifat umum 

dan mungkin menerapkan beberapa strategi lain yang sekiranya perlu 

untuk dimantapkan tujuan perusahaan untuk menjadi yang terdepan, antara 

lain dengan penganeka-ragaman usaha selain hasil produksi dan 

peningkatan usaha-usaha pemasaran. 

Kinerja karyawan khususnya bagian produksi sebelum perusahaan 

menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi di anggap masih 

rendah dalam  memenuhi target yang di tentukan oleh perusahaan. 

sehingga perusahaan menerapkan sistem penilaian berbasis kompetensi 

guna mendapatkan hasil yang maksimal yang sesuai dengan target 

perusahaan bahkan lebih dan karyawan diharapkan dapat bekerja lebih 

baik lagi agar dapat meningkatkan produktifitasnya. Akan tetapi pada 
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kenyataannya setelah perusahaan menerapkan sistem penilaian berbasis 

kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

individu diperoleh hasil bahwa kinerja karyawan yang semakin meningkat 

namun tingkat kecacatan produk atau reject ratio semakin tinggi pula.  

Dapat dilihat pada tabel 1.1 data tingkat produktifitas dan reject 

ratio karyawan bagian produksi thn 2010 – 2012 sebagai berikut : 

Periode Produktifitas Reject Ratio 

TW 4 – 2010 101,47% 0,59% 

TW 1 – 2011 100,07% 0,47% 

TW 2 – 2011 100,62% 0,51% 

TW 3 – 2011 101,04% 0,49% 

TW 4 – 2011 101,49% 0,58% 

TW 1 – 2012 100,78% O,61% 

Sumber : Data HRD PT. Arthawenasakti Gemilang. 

Dapat dilihat dari tabel1.1 bahwa dari tahun ke tahun tingkat 

kecacatan produk / reject ratio mengalami naik turun dan pada tahun 2012 

tingkat kecacatan produk meningkat. Hal ini disebabkan tiap tahunnya 

target perusahaan khususnya pada karyawan bagian produksi selalu 

mengalami peningatan sebesar ±10%. Dan karyawan dituntut agar dapat 

memenuhi target tersebut. Namun pada kenyataannya tingkat 

kecacatannya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa 

permasalahan yang ada dalam perusahaan yaitu  setelah perusahaan 

menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku individu ada hasil yang 
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menunjukkan kinerja karyawan semakin tinggi namun tingkat kecacatan 

produk atau reject ratio semakin tinggi pula. 

PT. Arthawenasakti Gemilang memiliki ± 600 karyawan tersebar 

diberbagai bagian dalam aktivitas produksinya, yang terdiri dari Plant A1, 

Plant A2, dan Plant A3. Para karyawan tentu dituntut untuk dapat 

memberikan kinerja yang maksimal terhadap perusahaan dimana hal 

tersebut menimbulkan rasa bosan dan dapat menurunkan motivasi kerja 

karyawan. Bagaimana cara perusahaan membuat suatu program 

kompetensi yang dapat menarik atau berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Karena itu bagaimana kunci sukses perusahaan dalam mencapai 

tujuan perusahaan yang terletak pada sumberdaya manusia yang terdapat 

dalam perusahaan. 

Peningkatan kinerja karyawan secara perorangan akan mendorong 

kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan di PT. Arthawenasakti 

Gemilang. Dengan demikian penilaian kinerja merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam rangka memberikan  feed back  yang tepat 

terhadap perubahan perilaku kearah peningkatan produktivitas kinerja 

yang diharapkan sehingga tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan. 

Partisipasi dari tiap manajemen yang berupa pengarahan, dukungan 

sumber daya seperti, memberikan peralatan yang memadai sebagai sarana 

untuk memudahkan pencapaian tujuan yang ingin dicapai dalam 

pendampingan, bimbingan, pelatihan serta pengembangan akan lebih 

mempermudah penilaian kinerja yang objektif. 
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Faktor penilaian objektif memfokuskan pada fakta yang bersifat 

nyata dan hasilnya dapat diukur,misalnya kuantitas, kualitas, kehadiran 

dan sebagainya. Sedangkan faktor-faktor subjektif cenderung berupa opini 

seperti sikap, kepribadian, penyesuaian diri dan sebagainya. Dengan 

pertimbangan faktor-faktor tersebut diatas maka dalam penilaian kinerja 

harus benar-benar objektif yaitu dengan mengukur kinerja karyawan yang 

sesungguhnya atau mengevaluasi perilaku yang mencerminkan 

keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Penilaian kinerja yang obyektif akan 

memberikan feed back yang tepat terhadap perubahan perilaku ke arah 

peningkatan produktivitas kinerja yang diharapkan oleh PT. 

Arthawenasakti Gemilang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi terhadap kinerja 

karyawan di PT. Arthawenasakti Gemilang. Untuk membatasi ruang 

lingkup penelitian, peneliti hanya melakukan penelitian pada PT. 

Arthawenasakti Gemilang (ASG) Plant 2 sebagai kantor pusatnya 

perusahaan arthawena yang beralamat di Jl. Kertanegara no. 85 Girimoyo 

KarangPloso. sehingga  dapat diketahui bahwa kinerja dapat dipengaruhi 

oleh kompetensi. Kompetensi memiliki arti yang sangat penting bagi para 

karyawan agar dapat meningkatkan kinerja mereka. Oleh Karena itu 

penulis tertarik membuat judul “Pengaruh kompetensi terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi  pada PT. Arthawenasakti Gemilang 

Karangploso Malang”. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kompetensi karyawan bagian produksi pada PT. 

Arthawenasakti Gemilang Karangploso Malang? 

2. Bagaimana kinerja karyawan bagian produksi pada PT. 

Arthawenasakti Gemilang Karangploso Malang? 

3. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi pada PT. Arthawenasakti Gemilang Karangploso 

Malang? 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak meluas serta mengena pada 

sasarannya maka perlu membatasi permasalahan yang ada, adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian ini kompetensi yang ditinjau dari 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku individu karyawan, sedangkan 

untuk kinerja karyawan bagian produksi menggunakan key performance 

indicator yang terdapat pada PT. Arthawenasakti gemilang  yang meliputi 

: tingkat produktivitas, tingkat kecacatan produk (reject ratio) dan 

prosentase produk salah. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui  kompetensi  pada karyawan bagian produksi 

PT. Arthawenasakti Gemilang Karangploso Malang. 

b. Untuk mengetahui kinerja karyawan bagian produksi PT. 

Arthawenasakti Gemilang Karangploso Malang. 
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c. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi  PT. Arthawenasakti Gemilang 

Karangploso Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

gambaran tentang pengaruh  kompetensi terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi yang dapat digunakan sebagai masukan 

dan pertimbangan bagi perusahaan khususnya bagi pihak yang 

bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan terkait dengan 

peningkatan kinerja karyawan dengan memperhitungkan faktor 

kompetensi. 

b. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya. 


