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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
A. Latar Belakang Penelitian 

 
Kemampuan dalam bekerja seorang karyawan mutlak dimiliki oleh 

karyawan sehingga aktivitas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawab 

mereka dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Kemampuan kerja karyawan ditentukan dari kemampuan 

pengetahuan, kemampuan keterampilan serta kemampuan sikap. 

Beberapa indikasi dari kemampuan kerja para karyawan dengan 

sendirinya dapat  menunjukkan adanya kemampuan kerja secara keseluruhan, 

dimana kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan dapat menunjukkan 

tingkat kemampuan kerja yang dimiliki. Dengan adanya kemampuan kerja 

yang dimiliki oleh karyawan maka dengan sendirinya dapat mencerminkan 

kinerja yang akan dihasilkan oleh karyawan. 

Kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan menjadi hal yang 

sangat penting bagi setiap karyawan sehingga mampu untuk menyesuaikan 

diri dan beradaptasi dengan lingkungan di perusahaannya. Kemampuan kerja 

para karyawan dianggap penting karena pimpinan perlu memahami sifat yang 

dimiliki oleh pegawai, melalui usaha tersebut maka dapat tercipta suasana 

kerja yang lebih tepat  bagi usaha meningkatkan kinerja pegawai. 

Kemampuan yang dimiliki oleh karyawan akan memberikan 

dukungan atas upaya perusahaan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. 
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Dengan demikian terdapat keterkaitan yang erat antara kemampuan dengan 

usaha pencapaian tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan dalam hal ini PT. 

Telkom Indonesia STO Mojokerto.Kemampuan yang dimiliki oleh karyawan 

secara langsung juga menentukan sejauh mana kemampuan seorang karyawan 

dalam pencapaian kinerja sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

Kemampuan yang dimiliki seorang karyawan akan memberikan 

jaminan bahwa segala bentuk aktivitas yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemampuan yang 

dimiliki para karyawan secara langsung menentukan keberhasilan para 

karyawan dalam bekerja sehingga pada akhirnya para karyawan mampu 

memaksimalkan pencapaian kinerja dalam bekerja.  

PT. Telkom Indonesia STO Mojokerto merupakan salah satu kantor 

cabang PT. Telkom Indonesia yang terdapat di wilayah Kota Mojokerto 

dengan wilayah kerja yaitu meliputi Ngoro, Mojosari, Pacet dan wilayah 

dalam Kota Mojokerto. Dalam upaya untuk memaksimalkan kemampuan 

yang dimiliki para karyawan maka pihak manajemen melakukan berbagai 

bentuk atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kerja 

para karyawan. Upaya nyata tersebut yaitu dengan adanya program 

pengembangan kompetensi yang terdiri dari pengembangan bakat dan 

kepemimpinan, Telkom New Culture, program edukasi dan core function. 

Penetapan keikutsertaan karyawan dalam keseluruhan program 

pengembangan kompetensi atau pelatihan tersebut ditentukan oleh kebutuhan 

perusahaan dan karyawan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Pihak 
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Telkom untuk pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan selama tahun 

2011, Telkom mengeluarkan Rp157,0 miliar atau rata-rata sebesar Rp7,9 juta 

per karyawan yang mengikuti program tersebut. 

Upaya lain yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan 

kompetensi atau kemampuan para karyawan yaitu dengan memberikan 

fasilitas knowledge management, dimana setiap karyawan berkesempatan 

untuk bertukar ide, konsep dan berbagi informasi melalui artikel yang dapat 

diakses oleh semua karyawan. PT. Telkom Indonesia STO Mojokerto dalam 

upaya untuk mengembangkan kemampuan kerja para karyawan juga 

mengikutsertakan para pegawai untuk mengikuti pelatihan yang 

diselenggarakan oleh Telkom pusat. 

Kegiatan pelatihan dilakukan setiap rutin satu tahun sekali dan bentuk 

pelatihan yang diberikan yaitu terkait dengan upaya pengembangan 

kemampuan yang dimiliki para karyawan di perusahaan. Kebijakan-kebijakan 

terkait dengan pengembangan potensi atau kemampuan kerja para karyawan 

tersebut menjadikan peranan pengembangan kemampuan tenaga kerja menjadi 

hal penting untuk dilakukan. 

Kebijakan instansi dalam proses pengelolaan SDM telah mendapatkan 

pengakuan dari pihak luar, yaitu dengan memenangkan 5 penghargaan dalam 

Indonesian Human Capital Studies 2011 yang diselenggarakan oleh Dunamis 

Human Capital dan majalah Business Review pada 30 Juni 2011, serta 

memperoleh peringkat kedua untuk kategori Inovasi HR BUMN terbaik dalam 
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BUMN Award 2011 pada tanggal 1 Desember 2011 dari majalah BUMN 

Track, BUMN Public Relations Forum dan Kementrian BUMN. 

Apabila dikaitkan dengan pencapaian kinerja para karyawan selama 

ini menunjukkan adanya peningkatan atau pencapaian kinerja menunjukkan 

adanya peningkatan apabila dibandingkan dengan standar pelayanan yang 

ditetapkan. Hasil pencapaian kinerja para karyawan pada PT. Telkom 

Indonesia STO Mojokerto dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Pengukuran Kemampuan dan Kinerja Karyawan 
Pada PT. Telkom Indonesia STO Mojokerto Tahun 2009 dan 2010 

KEMAMPUAN 
PELAYANAN 

PARAMETER TOLOK 
UKUR 

(standart) 

Realisasi 
THN 2009 

 

Realisasi 
Th 2010 

 

Standar Kinerja Tagihan Prosentase keluhan atas 
akurasi tagihan 

≤ 5% 0,01% 0,01% 

Prosentase Jumlah keluhan 
diselesaikan dalam 30 Hari 
kerja atas akurasi tagihan 

≥ 85% 100% 100% 

Standar Pemenuhan 
Permohonan Pasang Baru 

Prosentase Persetujuan 
Permohonan Pasang Baru 
Diselesaikan Dalam 7 Hari 

≥ 95% 97,04% 92,96% 

Prosentase Pemenuhan 
Permohonan Pasang Baru 
Diselesaikan Dalam 7 Hari 

≥ 95% 99,73% 99,91% 

Standar Penanganan Keluhan 
Umum Pelanggan 

Prosentase Jumlah 
Keluhan Dalam 12 bulan 

≤ 5% 1.08% 1.11% 

Prosentase Keluhan 
Umum yang Ditangani *) 

≥ 85% 86,93% 93,41% 

Standar Pemulihan layanan Prosentase Permohonan 
Pemulihan Layanan 
diselesaikan dalam 24 Jam 

≥ 80% 96.29% 96.63% 

Prosentase Permohonan 
Pemulihan Layanan 
Diselesaikan dalam 48 
Jam 

≥ 90% 99.29% 98.72% 

Standar Tingkat Layanan Jumlah Laporan Gangguan 
per 1000 pelanggan Dalam 
12 Bulan **) 

≤ 50% 31,27 % 37,1 % 

Standar Kecepatan Jawab 
Operator 

Prosentase Panggilan yang 
dijawab Dalam 30 Detik 

≥ 75% 91.31% 87.31% 

Sumber: PT. Telkom Indonesia STO Mojokerto, Tahun 2012 
 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa adanya peningkatan atas 

pencapaian kinerja para karyawan, kondisi tersebut menunjukkan adanya 
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keterkaitan antara upaya peningkatan kemampuan kerja dengan pencapain 

kinerja para karyawan. Peningkatan atas kemampuan pelayanan para 

karyawan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen tergantung pada 

kemampuan masing-masing karyawan dalam bekerja di perusahaan. 

Kemampuan kerja yang dimiliki karyawan akan memberikan jaminan bahwa 

para karyawan mampu bekerja sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang 

telah ditetapkan sehinga kemampuan pelayanan akan meningkat. 

Peningkatan atas pencapaian kinerja karyawan juga tidak terlepas dari 

upaya perusahaan dalam meningkatkan kemampuan kerja para karyawan, 

kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara kemampuan 

para karyawan dengan kinerja yang telah dicapai.  Berdasarkan kenyataan 

tersebut maka dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian mengenai 

pengaruh kemampuan terhadap peningkatan kinerja para karyawan. Maka dari 

itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH 

KEMAMPUAN PELAYANAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA PT. TELKOM INDONESIA STO MOJOKERTO” 

 
 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat diajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kemampuan pelayanan karyawan pada PT. Telkom 

Indonesia STO Mojokerto? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan pada PT. Telkom Indonesia STO 

Mojokerto? 
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3. Apakah kemampuan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Telkom Indonesia STO Mojokerto? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan yang akan dilakukan tidak meluas maka penelitian 

hanya dibatasi mengenai pengaruh kemampuan pelayanan terhadap kinerja 

khususnya karyawan bagian teknis operasional khususnya bagian customer 

service  pada PT. Telkom Indonesia STO Mojokerto. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan pelayanan karyawan pada PT. 

Telkom Indonesia STO Mojokerto. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan pada PT. Telkom 

Indonesia STO Mojokerto 

3. Untuk menguji kemampuan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Telkom Indonesia STO Mojokerto 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan kontribusi bagi manajemen pada KPT. Telkom Indonesia 

STO Mojokerto dalam meningkatkan kemampuan pelayanan para 

karyawan dengan harapan dapat meningkatkan kinerja para karyawan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

permasalahan yang sama yaitu terkait dengan kemampuan serta kinerja 

karyawan. 


