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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kompetensi adalah karakteristik pengetahuan dan ketrampilan yang 

dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memampukan mereka 

untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif (Wibowo 

(2007:324). Kompentensi seorang individu merupakan sesuatu yang melekat 

dalam dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya 

dalam hal ini 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. Pentingnya 

perkembangan SDM yang berbasis kompetensi akan berdampak pada upaya 

pencapaian tujuan perusahaan, oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan tersebut perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang 

berkompeten di bidangnya masing-masing. 

Apabila dikaitkan dengan kondisi yang terdapat diperusahaan 

menunjukkan bahwa kompetensi bagi karyawan melekat pada pemahaman 

tentang pentingnya meningkatkan kualitas pekerjaan  yang dihasilkan. Elemen 

yang pertama yang menyangkut mengenai kompetensi yang terdapat di 

perusaahaan yaitu mengenai konsep diri (self concept) dapat dikatahui dari 

sikap para karyawan untuk menggunakan fasilitas kerja yang disediakan oleh 

perusahaan sehingga aktivitas para karyawan dapat dilaksanakan secara 
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maksimal dan upaya para karyawan untuk berhubungan dengan karyawan 

lain. Selajutnya mengenai pengetahuan (knowledge) menunjukkan atas 

kemampuan yang dimiliki para karyawan dalam bekerja di perusahaan, 

dimana prosedur kerja menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh 

karyawan. Selanjutnya mengenai keterampilan (skill) dapat diketahui dari 

kemampuan para karyawan dalam proses operasional BPR dalam hal ini 

dalam menjalin kerjasama yang baik dengan nasabah. 

Karyawan yang memiliki kompetensi dapat memberikan dukungan 

dalam upaya peningkatan pencapaian kinerja. Semakin tinggi kompetensi 

maka semakin tinggi pula pencapaian kinerja yang dihasilkan. Kompetensi 

pada dasarnya merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang 

terkait dengan kecakapan, keterampilan  dan kemampuan dalam bekerja 

diperusahaan. Semakin meningkatkan kompetensi kerja maka dengan 

sendirinya semakin tinggi pula kemampuan karyawan dalam pencapaian 

kinerja yang dihasilkan, demikian halnya pentingnya  kompetensi kerja para 

karyawan pada suatu Bank Perkreditan Rakyat. 

Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pak To Kandangan merupakan salah 

satu BPR yang terdapat di Kabupaten Kediri yang memberikan pelayanan jasa 

keuangan kepada masyarakat yang terdapat di wilayah Kandangan. Bank 

Perkreditan Rakyat Berkah Pak To Kandangan merupakan salah satu bank 

yang memiliki potensi yang besar dalam pengembangan usahanya, dimana 

BPR ini memiliki dukungan baik secara modal dan sumber daya manusia 

dalam proses pengelolaan yang akan dilakukan. Selama ini pencapaian kinerja 

para karyawan menunjukkan adanya permasalahan. Kondisi ini dapat 
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diketahui dari kemampuan untuk menghasilkan jumlah nasabah, pada tahun 

2010 sampai 2013 menunjukkan adanya penurunan.  

Tabel 1.1 
Jumlah Nasabah  

BPR Berkah Pak To Kandangan Kediri 
Tahun 2010 Sampai 2013 

Tahun Jumlah Peningkatan/Penurunan 

2010 

2011 

2012 

2013 

524 

547 

475 

410 

- 

23 

(72) 

(65) 

 Sumber: BPR Berkah Pak To Kandangan, Tahun 2014. 
 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa adanya kecenderungan 

mengalami penurunan atas pencapaian kinerja pada BPR Berkah Pak To 

Kandangan, dimana penurunan tersebut dapat mencerminkan kemampuan 

BPR dalam peningkatan aktivitas operasional karyawan diperusahaan. 

Penurunan jumlah nasabah juga diikuti dengan pencapaian jumlah kredit yang 

disalurkan kepada nasabah. Penurunan tersebut juga mencerminkan belum 

maksimalnya upaya perusahaan untuk meningkatkan pencapaian kinerja para 

karyawan. Secara lengkap jumlah penyaluran kredit kepada nasabah pada 

tahun 2010 sampai 2013 secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 
Jumlah Kredit Yang Disalurkan kepada Nasabah 

BPR Berkah Pak To Kandangan Kediri 
Tahun 2010 Sampai 2013 

Tahun Jumlah Peningkatan/Penurunan 
2010 
2011 
2012 
2013 

6.065.000.000 
14.578.555.900 
13.450.765.200 
12.776.450.000 

- 
140,37 
(7,73%) 

(5,013%) 
 Sumber: BPR Berkah Pak To Kandangan, Tahun 2014. 
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Penurunan tersebut juga dikarenakan para karyawan belum 

memiliki kompetensi yang merupakan kemampuan dasar dalam bekerja.  

Kondisi ini ditunjukkan dengan masih rendahnya penguasaan tingkat 

keterampilan dalam bekerja, pengetahuan baik secara teori dan praktek dan 

konsep diri yang dimiliki para karyawan yang digunakan untuk mendukung 

proses penyelesiaan pekerjaan. Penurunan jumlah nasabah dan jumlah 

kredit yang disalurkan tersebut lebih dikarenakan dengan adanya fasilitas 

yang diberikan oleh karyawan serta kemampuan atau kompetensi para 

karyawan dalam bekerja, dimana komposisi jumlah karyawan tidak jauh 

berbeda dari periode tersebut.  

Kenyataan ini menjadi bukti bahwa terdapat keterkaitan antara 

kompetensi yang dimiliki karyawan dengan pencapaian kinerja,dimana 

semakin meningkatnya kompentensi kerja para karyawan maka upaya 

untuk meningkatkan kinerja dapat secara maksimal dilakukan. Berdasarkan 

apa yang telah diuraikan di atas, maka judul penelitian yang diambil adalah 

“PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA BPR BERKAH PAK TO KANDANGAN KABUPATEN 

KEDIRI” 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kompetensi pada BPR Berkah Pak To Kandangan Kabupaten 

kediri? 

2. Bagaimana kinerja karyawan BPR Berkah Pak To Kandangan Kabupaten 

Kediri? 

3. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

BPR Berkah Pak To Kandangan Kabupaten Kediri? 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dan mempertajam ruang lingkup 

pembahasan, maka diperlukan pembatasan masalah. Obyek penelitian ini 

dilakukan hanya pada karyawan bagian operasional kredit, dengan teori 

kompetensi menurut Veithzal dan Ella (2010) yang terdiri dari kemampuan 

tehnik, karyawan, kemampuan manusia (diri) dan pengetahuan sedangkan 

kinerja menurut Dharma (2003) yaitu meliputi kualitas, kuantitas dan waktu 

penyelesaian pekerjaan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kompetensi yang meliputi kemampuan 

tehnik, karyawan, kemampuan manusia (diri) dan pengetahuan pada 

BPR Berkah Pak To Kandangan Kabupaten kediri. 

b. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan BPR Berkah Pak To 

Kandangan Kabupaten Kediri. 
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c. Untuk menguji kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan BPR Berkah Pak To Kandangan Kabupaten Kediri 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan kontribusi bagi manajemen BPR Berkah Pak To 

Kandangan pada dalam meningkatkan kinerja para karyawan. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

permasalahan yang sama yaitu terkait dengan komptensi dan kinerja 

karyawan. 

 


