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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuhan 

bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya 

manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. 

Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang 

berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal kegiatan 

perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan 

dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia 

akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Tuntutan 

perusahaan untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan 

sumber daya manusia yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan 

dinamika lingkungan yang selalu berubah. 

Kinerja pegawai adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

kemajuan perusahaan. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja pegawai 

maka tujuan perusahaan akan semakin mudah dicapai, begitu pula sebaliknya 

yang terjadi apabila kinerja pegawai rendah atau tidak baik. Kinerja 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan. 

Dukungan dari tiap manajemen yang berupa pengarahan, dukungan sumber 

daya seperti, memberikan peralatan yang memadai sebagai sarana untuk 
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memudahkan pencapaian tujuan yang ingin dicapai dalam pendampingan, 

bimbingan, pelatihan serta pengembangan akan lebih mempermudah 

penilaian kinerja yang obyektif. 

Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan 

berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannnya atau 

karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai 

sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja 

prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. (Spencer & 

Spencer dalam Moeheriono 2009:3). Berangkat dari pengertian tersebut 

kompentensi seorang  individu merupakan sesuatu yang  melekat dalam 

dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya. Sesuatu 

yang dimaksud bisa menyangkut motif, konsep diri, sifat, pengetahuan 

maupun kemampuan/keahlian. Kompentensi individu yang berupa 

kemampuan dan pengetahuan bisa dikembangkan melalui pendidikan dan 

pelatihan. Sedangkan motif kompentensi dapat diperoleh pada saat proses 

seleksi.   

Mc.Clelland dalam Moeheriono (2009:4), mengatakan bahwa 

kompetensi adalah sebagai karakteristik dasar personel yang menjadi faktor 

penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau 

pada situasi tertentu. Mengevaluasi kompetensi yang dimiliki seseorang, kita 

akan dapat memprediksikan kinerja orang tersebut. Kompetensi dapat 

digunakan sebagai kriteria utama untuk menentukan kerja seseorang. 

Misalnya, untuk fungsi  profesional, manajerial atau senior manajer. 
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Karyawan-karyawan yang ditempatkan pada tugas-tugas tersebut akan 

mengetahui kompetensi-kompetensi apa saja yang diperlukan, serta cara apa 

yang harus ditempuh untuk mencapai promosi ke jenjang posisi berikutnya. 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak 

mereka memberi kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk 

individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya 

meningkatkan kinerja organisasi (Robert L. Mathis & John H. Jackson, 

2002:78) 

Faktor-faktor subyektif cenderung berupa opini seperti menyerupai 

sikap, kepribadian, penyesuaian diri dan sebagainya. Faktor-faktor subyektif 

seperti pendapat dinilai dengan meyakinkan bila didukung oleh kejadian-

kejadian yang terdokumentasi. Kinerja pegawai diukur melalui evaluasi 

perilaku yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Penilaian 

kinerja memberikan feed back yang tepat terhadap perubahan perilaku ke 

arah peningkatan produktivitas kinerja yang diharapkan. 

Kinerja merupakan pertanyaan kunci terhadap efektivitas atau 

keberhasilan organisasi. Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan 

organisasi dengan individu yang di dalamnya memiliki kinerja yang baik. 

Dengan demikian, ada kesesuaian antara keberhasilan organisasi atau kinerja 

organisasi dengan kinerja individu atau sumber daya manusia. 

Pencapaian kinerja karyawan PDAM Kota Malang bagian hubungan 

pelanggan dapat dilihat dari perkembangan perusahaan dari awal didirikan 
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sampai yang saat ini. Dengan memiliki karyawan hingga tahun 2010 jumlah 

karyawan sebanyak 434 orang.  Karyawan yang menjadi responden adalah 

bagian hubungan pelanggan yang  berjumlah 70 karyawan diantaranya 

terdapat bagian pelayanan, pencatatan pemakaian, dan pemasaran. 

Berdasarkan data tahun 2010 jumlah pelanggan semakin tahun semakin 

meningkat ini menunjukkan kinerja karyawan yang terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. 

 

Tabel 1 

Perkembangan Jumlah Pelanggan PDAM Kota Malang  

Tahun 2006-2012 

No Tahun 
Jumlah 

Pelanggan (SR) 

   

1 2006 85.089 

2 2007 86.840 

3 2008 90.675 

4 2009 92.970 

5 2010 99.307 

6 2011 106.857 

7 2012 116.857 
Sumber : PDAM Kota Malang 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwah tingkat penjualan yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini menunjukan bahwah kinerja 

karyawan bagian hubungan pelanggan bidang pemasaran dalam hal jumlah 

pelanggan baru mencapai target sesuai yang diharapkan. Adanya peningkatan 

tersebut juga didukung dengan kompetensi sumberdaya manusia yang baik, 

dapat dilihat pada setiap tahunnya rata-rata penambahan 3.007 SR/tahun. Hal 

tersebut menunjukan  bahwa perlu adanya peningkatan  kompetensi karyawan 
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bagian hubungan pelanggan yang dimana berkaitan dengan kemampuan, 

pengetahuan, konsep diri karyawan. Bagian pelayanan bahwa tingkat 

kepuasan pelanggan PDAM kota Malang  sebesar 82,09%. Secara kualitatif 

terdapat keluhan-keluhan pelanggan melalui telepon kepada bagian informasi, 

saran-saran dari pelanggan yang dikirim melalui kotak saran, dan keluhan-

keluhan lisan kepada petugas loket kantor PDAM Kota Malang. Adapun 

keluhan-keluhan pelanggan menyangkut tidak tepatnya jadwal pemasangan 

sambungan baru; tidak tepatnya pembacaan angka meter pemakaian air oleh 

pelanggan; kurang tanggapnya petugas mengenai  keluhan-keluhan pelanggan 

tentang kebocoran, kemacetan air, dan kualitas air; serta kurangnya 

komunikasi dan informasi di PDAM Kota Malang kepada pelanggan. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, PDAM Kota Malang harus meningkatkan 

kompetensi karyawannya yang terdiri dari kemampuan, pengetahuan, konsep 

diri agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. 

Menurut  Simamora (2004), faktor-faktor yang digunakan dalam 

pengukuran kinerja karyawan ada tiga yakni: kuantitas kerja, kualitas kerja, 

dan ketepatan waktu. Pertama, kuantitas kerja adalah merupakan suatu hasil 

yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan 

standar  yang ditetapkan oleh perusahaan. Kedua, kualitas kerja adalah 

merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk 

yang dihasilkan oleh karyawan dalam hal ini merupakan suatu kemampuan 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya secara teknis dengan 

perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Ketiga, ketepatan 



6 
 

 
 

waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan waktu 

diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan 

diawal waktu sampai menjadi output. 

Kemampuan dalam melaksanakan suatu tugas dengan baik, didukung 

dengan kemampuan dalam menguasai pengoperasian komputer dan internet 

untuk menunjang kinerja yang efektif. Pengetahuan tentang informasi yang 

disampaikan kepada pelanggan harus jelas dan dimengerti. Pengetahuan 

karyawan yang kurang disiplin menjalankan peraturan dan prosedur kerja 

yang ditetapkan perusahaan. Konsep diri tentang sikap yang ditunjukkan 

harus ramah dan tamah kepada pelanggan yang dihadapi untuk memberikan 

kesan dan citra yang baik dimata pelanggan. 

Perusahaan sendiri hanya akan mempromosikan karyawan-karyawan 

yang  memenuhi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dan dipersyaratkan 

oleh PDAM Kota Malang tidak terlepas dari kondisi-kondisi di atas karena 

itu perusahaan perlu memperbaiki kinerja karyawan. Perusahaan perlu 

mengembangkan model  kompetensi yang berintegrasi dengan tolok ukur 

penilaian kinerja yang dapat dijadikan dasar pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

PDAM Kota Malang sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). Dengan citra baik yang telah dimiliki  maka perusahaan  dituntut 

bisa meningkatkan kompetensi karyawanya yang nantinya akan bisa dilihat 
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dari kinerjanya. Adanya evaluasi untuk memperbaiki terus menerus yang 

didakan setiap pagi pada bidang hubungan pelanggan menjadi situasi nyata 

akan pentingnya peningkatan kompetensi para karyawannya, dengan adanya 

evaluasi karyawan dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangannya dan 

apa yang harus dikembangkan guna memperbaiki kinerjanya.  

Setiap organisasi tentunya memiliki visi dan misi yang sudah 

ditargetkan, visi dan misi ini mempengaruhi karakteristik kompetensi di 

dalam setiap perusahaan. Misi perusahaan adalah “Meningkatkan dan 

Mengutamakan Pelayanan”, “Meningkatkan Profesionalisme SDM”, 

“Meningkatkan Kinerja Manajemen”, “Menjaga Kelestarian Sumber Air 

Baku Dengan Kerja Sama Antar Daerah”. 

Misi PDAM Kota Malang dapat disimpulkan bahwa  pada dasarnya 

perusahaan memiliki misi untuk dapat memberikan pelayanan yang 

memuaskan dengan citra yang baik dimata konsumen, juga meningkatkan 

kinerja karyawan serta mengimplementasikan dalam tata kelola kelestarian 

sumber air. Hal ini juga didukung oleh pengembangan kompetensi SDM yang 

sudah dilakukan perusahaan antara lain Pelatihan kepemimpinan tingkat 

madya dan utama (PERPAMSI), Pelatihan keahlian bidang administrasi, 

teknik, keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, Workshop, In house 

training dan Studi banding. 

Visi PDAM Kota Malang yaitu “Menjadi Perusahaan Air Minum 

Terkemuka dan Tersehat di Indonesia”. Sedangkan berdasarkan visi 

perusahaan dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam pengembangannya 
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akan menjadikan dirinya menjadi perusahaan air minum terkemuka di 

Indonesia dengan menerapkan standar perusahaan internasional. Atas 

komitmen dan upaya keras selama ini, pada tanggal 18 desember 2010 

“PDAM Kota Malang telah berhasil memperoleh sertifikasi  ISO 9001: 2008” 

Di Bidang Sistem Manajemen Mutu. 

Lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, maka perusahaan dituntut 

untuk memberdayakan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang 

dimiliki, termasuk Sumber Daya Manusia. Mengelola Sumber Daya Manusia 

di organisasi perusahaan dengan berbagai ragam sifat, sikap dan kemampuan 

manusia agar mereka dapat bekerja menuju satu tujuan yang direncanakan 

perusahaan.  

Pentingnya peranan kompetensi sebagai faktor fundamental dalam 

perusahaan menjadi fokus kalangan hubungan pelanggan saat ini juga, hal 

tersebut terbukti dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Karyawan. 

Kesepakatan Standar Kompetensi Karyawan dibuat dalam rangka 

meningkatkan kualitas dan  profesionalisme karyawan sebagai acauan sistem 

evaluasi kinerja karyawan oleh perusahaan. 

Rumusan  kompetensi karyawan  bagian hubungan pelanggan PDAM Kota 

Malang ini digunakan model dan kategori kompetensi, yaitu: sikap dan  nilai-nilai 

(self concept): mencakup  kesadaran tentang etika dan hukum, kesadaran untuk 

menghargai diri sendiri, kepekaan pemasaran. Pengetahuan (knowledge): 

mencakup teori dan prinsip pemasaran, pengetahuan visi dan misi perusahaan, 

pengetahuan  umum, dan  pengetahuan  khusus. Keterampilan (skills): mencakup 
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keterampilan  menggunakan alat dan teknologi informasi, kemampuan bekerja 

sama,  keterampilan menjual barang,  keterampilan berkomunikasi, kegiatan 6M 

(mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi). 

Karyawan bagian hubungan pelanggan PDAM Kota Malang memiliki 

kompetensi yang terdiri atas sikap dan nilai nilai (self concept) yang baik 

ditunjukan dengan sikap ramah dan saling menghargai satu sama lain, sopan 

santun  dan  bisa menempatkan diri di masyarakat dengan baik. Pengetahuan 

(knowledge) yang dimiliki karyawan bagian hubungan pelanggan PDAM Kota 

Malang sudah baik terbukti dengan cara berkomunikasi yang baik dan 

berwawasan  sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Ketrampilan (skills) 

karyawan bagian hubungan  pelanggan juga dapat dikatakan  baik terbukti dengan 

tingkatan penjualan yang terus meningkat. 

Meningkatkan kinerja yang sudah ada perlu dilengkapi dengan kompetensi 

yang berhubungan dengan skill, Knowledge dan Self concept. Penambahan  

kompetensi dalam  kinerja diharapkan dapat memperbaiki kinerja karyawan. Bagi 

perusahaan ini karyawan merupakan pelaksana manajemen puncak yang mampu 

berinteraksi dengan worker dan manajemen puncak. Oleh karena itu dirasa untuk 

mengupas lebih lanjut dalam suatu penelitian tentang, “ Pengaruh kompetensi 

terhadap kinerja karyawan bagian hubungan pelanggan PDAM Kota Malang.” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana kompetensi karyawan bagian hubungan pelanggan yang 

terdiri dari Kemampuan, Pengetahuan, Konsep Diri di perusahaan 

PDAM Kota Malang ? 

2. Bagaimana kinerja karyawan bagian hubungan pelanggan perusahaan 

PDAM Kota Malang? 

3. Apakah kompetensi yang terdiri dari Kemampuan, Pengetahuan, Konsep 

Diri berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian hubungan 

pelanggan perusahaan PDAM Kota Malang? 

4. Variabel kompetensi manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian hubungan pelanggan perusahaan PDAM Kota Malang ? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini agar tidak meluas, maka yang akan diteliti studi 

kasus bagian hubungan pelanggan di PDAM Kota Malang. Kompetensi 

menurut Spencer dalam Wibowo (2011:325) dan kinerja menurut Mathis 

and Jackson (2000:381) yaitu kuantitas, kualitas, ketepatan waktu dan 

kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Kompetensi dalam penelitian ini 

diukur dari karakteristik kompetensi yang terdapat pada PDAM Kota 

Malang. Karakteristik kompetensi meliputi kemampuan, pengetahuan dan 

konsep diri menurut Spencer dalam Wibowo (2011:325). 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dibagi sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan kompetensi karyawan bagian hubungan 

pelanggan yang terdiri dari Kemampuan, Pengetahuan, Konsep Diri di 

dalam perusahaan PDAM Kota Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan bagian hubungan pelanggan 

perusahaan PDAM Kota Malang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh signifikasi kompetensi Kemampuan, 

Pengetahuan, Konsep Diri terhadap kinerja karyawan bagian hubungan 

pelanggan PDAM Kota Malang. 

4. Untuk menganalisis variable kompetensi yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan bagian hubungan pelanggan perusahaan 

PDAM Kota Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan telahan 

manajemen untuk menentukan strategi kompetensi sumber daya manusia 

dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada 

bidang kompetensi dan kinerja karyawan. 


