
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Koperasi merupakan usaha bersama yang berbadan hukum, 

anggota ialah pemilik dan menggunakan jasanya dan mengembalikan 

semua penerimaan diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi 

yang mereka jalankan. koperasi merupakan suatu perkumpulan yang 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang berkerjasama secara 

kekeluargaan dalam menjalankan usahanya, untuk mempertinggi 

kesejahteraan anggotanya. Dalam menjalankan tugasnya koperasi dituntut 

untuk meningkatkan kualitas kerja dan kuantitas pelayanan kerjanya agar 

dapat bersaing dengan koperasi lain untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan 

apabila tercapai barulah dapat disebut sebagai keberhasilan. Untuk 

mencapai keberhasilan koperasi dalam menjalankan bisnisnya tidak lepas 

dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia 

dapat tetap bertahan karena mereka memiliki kompetensi manajerial, yaitu 

kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan. Dengan 

demikian, kompetensi menjadi sangat berguna untuk membantu organisasi 

menciptakan budaya kinerja tinggi. Kompetensi sangat diperlukan dalam 

setiap proses Sumber Daya Manusia, penentuan tingkat kompetensi 

dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat prestasi yang diharapkan. 
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Penentuan kompetensi yang dibutuhkan akan dapat dijadikan dasar bagi 

evaluasi prestasi kerja. 

Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan 

berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaanya (Spencer 

& Spencer, 1993). Dari pengertian diatas kompetensi individu merupakan 

sesuatu yang melekat dalam dirinya yang dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat prestasi kerja karyawan. Sesuatu yang dimaksud 

yaitu karakteristik kompetensi yang menyangkut motif, karakter pribadi, 

konsep diri, pengetahuan dan perilaku. Karakterisitik kompetensi tersebut 

dapat meramalkan suatu perilaku tertentu yang pada akhirnya akan muncul 

sebagai prestasi kerja. Kompetensi juga selalu melibatkan intensi 

(kesengajaan) yang mendorong sejumlah motif atau karakter pribadi untuk 

melakukan suatu aksi menuju terbentuknya suatu hasil. 

Mangkunegara (2001:67) mengatakan prestasi kerja adalah hasil 

kerja secara kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu yang dicapai seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah 

dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melakukan aktivitas 

kerja. Informasi tentang tinggi rendahnya prestasi kerja seorang karyawan 

di dapat melalui proses penilaian yang disebut performance appraisal.  

Koperasi Serba Usaha (KSU) SINAR JAYA adalah lembaga 

pembiayaan di bidang keuangan, Jumlah karyawan yang dimiliki adalah 
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sebanyak 38 orang pegawai, yang terbagi menjadi 6 orang pegawai 

sebagai pengurus yang bertugas didalam kantor, sedangkan 32 orang 

merupakan karyawan bagian pemasaran (sales marketing) yang 

mempunyai tugas untuk mencari anggota. Cara kerja para pegawai 

koperasi serba usaha (KSU) SINAR JAYA Malang yaitu mencari anggota 

secara individu,  menawarkan produk jasa keuangan koperasi serba usaha 

(KSU) SINAR JAYA dan ada anggota yang datang sendiri kekantor 

mengajukan permohonan kredit pembiayaan. 

Dalam rangka operasional, kompetensi sales marketing yaitu 

berkaitan dengan kemampuan intelektual dan berkomunikasi, untuk dapat 

mempengaruhi calon anggota supaya dapat bergabung dalam koperasi 

serba usaha (KSU) SINAR JAYA Malang. Dalam rumusan kompetensi 

karyawan bagian pemasaran Koperasi Sinar Jaya 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. Kemampuan 

(skills): mencakup kemampuan bekerja sama, keterampilan menjual jasa, 

keterampilan berkomunikasi.  

Pencapaian kinerja pada Koperasi Serba Usaha (KSU) SINAR 

JAYA Malang membutuhkan konsistensi dan kualitas karyawan bagian 

pemasaran (marketing), untuk mencapai tujuan bersama yang ingin 
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diwujudkan oleh organisasi. Oleh karena itu diperlukan karyawan 

pemasaran yang mempunyai prestasi kerja yang tinggi. Prestasi kerja yang 

diraih oleh karyawan bagian pemasaran belum bisa dikatakan baik hal ini 

ditunjukkan dengan banyaknya karyawan yang belum bisa mencapai target 

yang di tentukan perusahaan.  

Dari tabel 1.1 bisa dilihat bahwa dari 32 jumlah karyawan bagian 

pemasaran, yang dapat memenuhi target perusahaan secara terus menerus 

dalam empat bulan terakhir dari bulan januari sampai maret hanya terdapat 

9 karyawan. Untuk 23 karyawan lainya belum dapat merealisasikan target 

yang ditentukan perusahaan yaitu menyalurkan dana pinjaman kepada 

anggota sebanyak 30 juta/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi kerja 

karyawan pada bagian pemasaran belum bisa di katakan baik, prestasi 

kerja pegawai juga didukung dengan kompetensi pegawai di bagian 

pemasaran dalam mencari anggota baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kompetensi karyawan sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja 

karyawan. 
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Table 1.1 
Target dan Realisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) SINAR JAYA 

Tahun 2013 

No Nama Karyawan 
(Marketing) 

Target 
(bln) 

Realisasi  (jt) 
Januari Februari Maret April 

1 Danang  30 jt 25.200 23.640 17.952 24.336 
2 Hadi Wibowo 30 jt 45.072 34.272 33.072 32.940 
3 Indra  30 jt 25.056 24.336 29.124 29.952 
4 Wahyudi  30 jt 17.900 24.460 25.200 28.350 
5 Arif  30 jt 30.360 34.700 32.336 34.500 
6 Mujib  30 jt 24.624 21.960 24.000 29.208 
7 Fajar Rudianto 30 jt 19.440 20.520 23.136 25.440 
8 Dicky Yayan 30 jt 25.000 27.900 28.272 32.000 
9 Bambang  30 jt 35.200 35.440 37.460 44.234 
10 Widayat  30 jt 23.336 21.960 24.336 29.967 
11 Kusnadi  30 jt 32.132 30.136 34.546 35.000 
12 Sunarto  30 jt 31.556 33.960 36.132 33.550 
13 Zainul Arifin 30 jt 18.648 26.532 22.668 25.512 
14 Adi Siswanto 30 jt 32.352 29.232 33.228 35.088 
15 Angga  30 jt 30.234 32.226 38.256 32.500 
16 Eko Prasetyo 30 jt 26.532 23.116 27.356 29.110 
17 Nurdin  30 jt 24.336 23.133 20.778 21.339 
18 Malik  30 jt 21.330 20.227 17.136 15.329 
19 Anton  30 jt 36.117 32.445 34.500 35.000 
20 Rudi Cahyono 30 jt 28.152 28.800 24.192 32.248 
21 Ali Nurdin 30 jt 27.134 20.443 23.543 22.550 
22 Abdul Rahman 30 jt 19.300 31.334 28.112 26.786 
23 Khoirul Anam 30 jt 26.776 24.132 15.766 24.787 
24 Heri  30 jt 28.200 28.403 33.554 27.135 
25 Syaiful  30 jt 25.704 26.592 28.896 25.020 
26 Mujianto  30 jt 33.136 34.256 31.112 30.876 
27 Aris Setiawan 30 jt 18.300 19.567 22.334 26.212 
28 Joko Susilo 30 jt 30.136 33.654 31.770 33.500 
29 Mustofa  30 jt 27.152 33.134 25.668 29.330 
30 Hengki kurniawan 30 jt 20.232 18.987 23.446 22.556 
31 Gholib  30 jt 21.339 24.336 31.134 32.896 
32 Ahmad sunandar 30 jt 20.520 23.136 25.440 32.967 
 
Sumber : Koperasi Serba Usaha (KSU ) SINAR JAYA 

Prestasi kerja karyawan yang berbeda dalam perusahaan yang 

ditunjukkan dengan adanya perbedaan jumlah nasabah yang diperoleh, 
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besarnya jumlah modal yang mampu dipinjamkan, tingkat ketepatan 

waktu dalam menyelesaikan pekerjaan merupakan masalah yang perlu 

dikaji lebih lanjut. Perbedaaan prestasi kerja dan penyebab ini perlu 

diperhatikan oleh manajer agar kedepanya mampu membuat solusi dari 

permasalahan sehingga jika ada karyawan yang berprestasi rendah pada 

kemudian hari ada motivasi untuk meningkatkan prestasi kerjanya, dari 

kondisi ini maka prestasi perusahaanpun akan mampu ditingkatkan. 

Seperti yang ditulis oleh gibson (1996:125) yang menyatakan bahwa 

seorang manajer efektif mensyaratkan untuk mengenali pribadi individu. 

Persoalan kebutuhan memperoleh SDM unggul dan professional 

yang diharapkan oleh banyak badan usaha di Indonesia untuk bisa 

bersaing dalam menjalankan bisninsnya sering menjadi angan-angan 

semata. Begitu banyak dana pengembangan SDM di keluarkan untuk 

maksud tersebut, beberapa pakar dari cognitive science yang lebih dikenal 

sebagai the brain science mempercayai bahwa meningkatkan kompetensi 

SDM akan menjadi lebih sulit bahkan mungkin meleset manakala cara 

yang digunakan melupakan peranan otak manusia sebagai sentral motor 

penggerak dari kerja manusia. 

Dari penjelasan di atas, dengan kompetensi yang dimiliki 

karyawan Koperasi Serba Usaha (KSU) SINAR JAYA di bagian 

pemasaran yang terdiri atas sikap dan nilai nilai (self concept.) karyawan 

bagian pemasaran Koperasi Sinar Jaya Malang masih harus dikembangkan 

lagi. hal itu ditunjukkan kurangnya pengetahuan bersikap ramah dan saling 



7 
 

menghargai satu sama lain, sopan santun dan kurang bisa menempatkan 

diri di masyarakat dengan baik. Pengetahuan (knowledge) yang dimiliki 

karyawan bagian pemasaran sudah baik terbukti dengan cara 

berkomunikasi yang baik dan berwawasan sesuai dengan pengetahuan 

yang mereka miliki. Kemampuan (skills) karyawan bagian pemasaran 

belum dapat dikatakan baik terbukti dengan masih banyak karyawan yang 

belum bisa memenuhi target perusahaan. Pengetahuan dan Perilaku yang 

nantinya di jadikan sebagai evaluasi pencapaian tinggi rendahnya prestasi 

kerja karyawan, dan kompetensi mana yang perlu ditekankan pada diri 

karyawan bagian sales and marketing yang merupakan bagian yang paling 

utama dalam perusahaan ini. Berdasarkan uraian di atas, mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kompetensi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan bagian Marketing 

pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Malang” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kompetensi karyawan bagian pemasaran yang terdiri dari 

Kemampuan, Pengetahuan, Konsep Diri di dalam Koperasi Serba 

Usaha Sinar Jaya, Malang ? 

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan bagian pemasaran Koperasi Serba 

Usaha Sinar Jaya, Malang? 
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3. Apakah kompetensi yang terdiri dari Kemampuan, Pengetahuan, 

Konsep Diri berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan 

bagian pemasaran Koperasi Serba Usaha Sinar Jaya, Malang? 

4. Variabel kompetensi manakah yang paling berpengaruh terhadap 

prestasi kerja karyawan bagian pemasaran Koperasi Serba Usaha Sinar 

Jaya, Malang ? 

C. BATASAN MASALAH 
 

Agar penelitian dan pembahasan terfokus pada permasalahan maka 

perlu membatasi permasalahan yang ada. Adapun pembatasan masalah 

dalam penelitian ini menitik beratkan pada kompetensi yang ada pada 

karyawan bagian sales marketing berdasarkan teori kompetensi menurut 

Spencer & Spencer meliputi kemampuan, pengetahuan, dan konsep diri 

terhadap prestasi kerja.  

D. TUJUAN PENELITIAN 
 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kompetensi karyawan bagian pemasaran Koperasi 

Serba Usaha Sinar Jaya, Malang. 

2. Untuk mengetahui prestasi kerja karyawan bagian pemasaran Koperasi 

Serba Usaha Sinar Jaya, Malang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kompetensi Kemampuan, 

Pengetahuan, Konsep Diri terhadap prestasi kerja karyawan bagian 

pemasaran Koperasi Serba Usaha Sinar Jaya, Malang. 
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4. Untuk mengetahui variabel kompetensi yang paling berpengaruh terhadap 

prestasi kerja karyawan bagian pemasaran Koperasi Serba Usaha Sinar 

Jaya, Malang. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Peneliti 

Adapun manfaat penelitian ini bagi penelitinya sendiri yaitu 

diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap ilmu 

pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi karyawan. 

 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil-hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Koperasi 

Serba Usaha Sinar Jaya, Malang. dalam upayanya merumuskan strategi 

kompetensi guna meningkatkan dan mengembangkan prestasi kerja 

karyawannya. 

 

 


