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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencapaian tujuan suatu organisasi terutama organisasi bisnis atau 

perusahaan dipengarui oleh banyak faktor. Secara umum faktor sumber 

daya manusia sebagai human system merupakan kunci utama. Sebagai 

individu yang melaksanakan pekerjaan di dalam suatu organisasi, manusia 

adalah salah satu sumber daya yang harus selalu diperhatikan, karena 

kualitas kinerja manusia menjadi faktor penting terutama bagi organisasi 

yang telah mempunyai arah dan tujuan yang pasti, seperti organisasi bisnis 

yang selalu profit oriented. Keberadaan manusia sebagai aset pada 

organisasi bisnis, menjadikan seorang manajer memegang peran penting 

dalam mengelola kualitas sumber daya manusia agar perusahaan dapat 

mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

Semakin meningkatnya persaingan di sektor bisnis menyebabkan 

peningkatan kinerja sumber daya manusia menjadi satu kebutuhan esensial 

bagi setiap perusahaan. Demikian juga dengan perusahaan jasa, kualitas 

pelayanan dari sumber daya manusia mencerminkan kredibilitas dan 

image perusahaan tersebut. Terkait dengan hal itu, maka seorang manajer 

dituntut agar dapat mengelola dan meningkatkan kinerja karyawan secara 

profesional untuk mencapai tujuan perusahaan. Organisasi bisnis yang 

menggunakan.
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kinerja manusia sebagai aset utama, dan salah satu contoh perusahaan 

yang berhubungan erat dengan masyarakat adalah dunia usaha.

Terkait dengan hal tersebut, pihak manajemen merupakan salah 

satu komponen potensial dalam bertanggung jawab terhadap keberhasilan 

kinerja karyawan. Dalam hal ini manejer memegang peran penting dan 

sangat menentukan arah dalam pencapaian tujuan organisasi. Sebagai 

penguasa dalam sistem manajemen sebuah organisasi, manajer bertugas 

memimpin seluruh anggotannya.

Pengembangan sumber daya manusia biasannya dilakukan melalui 

kegiatan investasi sumber daya manusia, perlu diketahui bahwa dengan 

adannya investasi sumber daya manusia maka pola strategi sumber daya 

manusia akan berubah. Perubahan peran sumber daya manusia pada 

dasarnya difokuskan pada perubahan paradigma, yaitu dari paradigma 

tradisional yang menganggap bahwa sumber daya manusia hanyalah suatu 

divisi pelengkap bahkan sebagai labor capital, sehingga peran devisi 

sumber daya manusia hanya terjebak pada tingkat administrasi menuju ke 

paradigma modern yang menghargai kemampuan dan kemauan sumber 

daya manusia. Cascio (1995:20) mengemukakan bahwa peran sumber 

daya manusia dalam paradigma tradisional meliputi:

1. Attraction

Adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi persyaratan 

pekerjaan, menentukan jumlah orang dan kombinasi ketrampilan yang 
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dibutuhkan untuk suatu pekerjaan dan menyediakan kesempatan yang 

sama bagi setiap calon yang terpilih.

2. Selection

Adalah suatu kegiatan yang meliputi: memilih orang-orang yang 

terbaik bagi pekerjaan yang bersangkutan.

3. Retention

Adalah suatu kegiatan yang meliputi: memberikan reward bagi orang 

yang bekerja secara efektif dan mempertahankan keamanan dan 

kenyamanan lingkungan kerja.

4. Development

Adalah suatu aktifitas yang meliputi: meningkatkan dan menyiapkan 

kompetensi karyawan melalui peningkatan knowledge, skill, dan 

abilities, serta pendekatan spesialis fungsi perusahaan.

5. Assesment

Adalah suatu kegiatan yang meliputi: pengamatan dan penilaian 

perilaku dan sikap yang relevan dengan pekerjaan dan kinerja sumber 

daya manusia.

6. Adjustment

Adalah suatu kegiatan yang meliputi: pemeliharaan terhadap 

pemenuhan kebutuhan yang terkait dengan kebijakan sumber daya 

manusia.

Perubahan peran sumber daya manusia dilihat dari paradigma 

tradisional berakibat pada masih dipakainya struktur organisasi yang 
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bersifat sentralistik. Dimana keterlibatan manajer lini sangatlah terbatas 

dan pola perencanaan bersifat top-down yang banyak memiliki 

kelemahan-kelemahan. Dengan ketidak mampuan mengantisipasi 

kecepatan perubahan tehnologi yang berdampak pada peningkatan 

spesialisasi tenaga kerja. Munculnya kesepakatan bersama yang bebas 

tanpa keterikatan antara karyawan dan pihak manajemen. Schuller and 

Jacson (1996:50) mengemukakan bahwa repositioning peran sumber daya 

manusia pada dasarnya merupakan transformasi peran yang menuntut 

kemampuan, cara kerja, cara fikir, dan peran baru sumber daya manusia. 

Untuk dapat melakukan proses repositioning dengan baik maka 

perusahaan perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu 

bersaing di masa depan. Oleh karena itu seorang manajer harus mampu 

membina, mendidik, dan memelihara faktor sumber daya manusia kearah 

perubahan yang lebih baik, karena manajer sebagai manusia yang 

profesional.

Menurut Pamungkas (1996:206-207), bahwa manusia profesional 

dianggap manusia yang berkualitas yang memiliki keahlian serta 

kemampuan mengekpresikan keahlian itu bagi kepuasan orang lain atau 

masyarakat dengan memperoleh pujian. Ekspresi keahlian tersebut tampak 

dalam perilaku analis dan keputusan-keputusannya. Demikian hasil kerja 

profesional selalu memuaskan orang lain dan mempunyai nilai tambah 

yang tinggi. Profesionalisme selalu dikaitkan dengan efisiensi dan 

keberhasilannya, dan menjadi sumber bagi peningkatan produksi, 
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pertumbuhan, kemakmuran, dan kesejahteraan baik dari individu pemilik 

profesi maupun masyarakat lingkungannya.

Dengan demikian, hal yang paling utama profesionalisme 

berkenaan dengan sikap dan nilai-nilai yang munculnya oleh para 

profesional dalam menjalani aktivitas dan tanggung jawab profesinya. 

Seseorang dengan profesi tertentu mungkin memiliki keterampila atau 

kompetensi yang tinggi di bidang keahliannya, tetapi dia belum bisa 

dikatakan profesional sebelum secara handal dan konsisten mampu 

mendemonstrasikannya melalui sikap peduli terhadap klien dan 

pekerjaannya. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan suatu penelitian dan menulis dalam bentuk skripsi dengan 

judul: “Profesionalisme Manajer Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja 

Karyawan di UD. Keramik Dinoyo Kota Malang”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana profesionalisme manajer di UD. Keramik Dinoyo Kota 

Malang?

2. Bagaimana kinerja karyawan di UD. Keramik Dinoyo Kota Malang?

3. Apakah profesionalisme manajer dapat meningkatkan kinerja 

karyawan di UD. Keramik Dinoyo Kota Malang?
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C. Pembatasan Masalah

Untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam pemecahan 

masalah perlu suatu batasan masalah agar pemecahannya dapat dicapai 

dengan tepat dan terarah. Dalam batasan masalah penelitian ini, maka 

penulis hanya membatasi pada profesionalisme manajer dan kinerja 

karyawan di UD. Keramik Dinoyo Kota Malang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sesuai 

dengan permasalahan adalah untuk:

1. Mengetahui profesionalisme manajer di UD. Keramik Dinoyo Kota 

Malang.

2. Mengetahui kinerja karyawan di UD. Keramik Dinoyo Kota Malang.

3. Mengetahui apakah profesionalisme manajer dapat meningkatkan 

kinerja karyawan di UD. Keramik Dinoyo Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis di bidang sumber daya manusia, khususnya 

mengenai pentingnya peran seorang manajer dalam meningkatkan 

kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangankan 

bagi perusahaan diharapkan dapat menambah masukan yang bersifat 

mambangun khususnya bagi pihak manajemen, dalam hal ini adalah 
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manajer, terutama mengenai masalah yang terkait dengan judul yang 

diteliti.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi para peneliti yang berminat untuk 

mengkaji lebih jauh terutama mengenai permasalahan yang sama 

dengan penelitian ini.


