
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada suatu perusahaan penggunaan tenaga kerja yang efektif dan terarah 

merupakan kunci keberhasilan perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan dalam 

menggunakan tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Salah satu komponen perusahaan yang memegang posisi penting untuk 

mempertahankan kelangsungan usaha adalah keunggulan sumber daya manusia, karena 

setiap perusahaan merupakan kumpulan dari orang-orang yang memadukan keunggulan 

masing-masing yang  dimiliki dan menghasilkan ouput yang  sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Keberadaan faktor manusia merupakan faktor yang  penting sebagai sumber 

penggerak perusahaan, maka peningkatan kapasitas dan keterampilan individual sangat 

penting dilakukan untuk memperoleh hasil kerja para karyawan secara maksimal. 

Jika dilihat dari sudut pandang dari sumber daya manusia, produktivitas 

perusahaan yang baik dapat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang 

dicerminkan melalui tingkat kompetensi yang dimiliki para karyawan yang terdapat 

diperusahaan. Dengan adanya tingkat kompetensi yang tinggi para karyawan maka 

dengan sendirinya apa saja yang harus dikerjakan dapat diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Pihak manajemen memang mengharapkan para 

karyawannya memiliki tingkat kompetensi yang tinggi. Kompetensi diperlukan dalam 

rangka untuk meningkatkan kemampuan daya saing sumber daya manusia yang 

profesional sehingga mampu bekerja sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah 

ditetapkan.  
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Pengembangan atas sumber daya manusia yang terdapat di perusahaan pada 

dasarnya merupakan upaya dari pihak maanajemen perusahaan dengan harapan untuk 

memaksmlkan atas potensi yang dimiliki para karyawan dan pada akhirnya mendukung 

upaya pencapaian tujuan perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia perusahaan 

yang berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan 

tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pada sisi yang 

lain tingkat kompentensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas 

atau mengambil keputusan sesuai dengan perannnya dalam organisasi yang relevan 

dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Kompetensi yang dimiliki 

karyawan secara individual harus mampu mendukung pelaksanaan strategi organisasi dan 

mampu mendukung setiap perubahan yang dilakukan manajemen. 

Tingkat kompetensi yang terdapat di perusahaan terkait erat dengan pencapaian 

produktivitas kerja karyawan. Produktivitas kerja pada dasarnya merupakan kemampuan 

karyawan dalam bekerja di perusahaan, dimana produktivitas kerja tersebut dapat 

diketahui atau diukur dari kualitas produk yang dihasilkan, kuantitas atau jumlah produk 

yang dihasilkan dan ketepatan waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Kenyataan tersebut 

menjadikan tingkat produktivitas kerja seorang karyawan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan masing-masing individu dalam beraktivitas di perusahaan. Pada sisi yang 

lain peningkatan produktivitas kerja merupakan hasil dari perencanaan yang tepat dari 

investasi, penggunaan teknologi, teknik yang lebih baik dan dari efisiensi yang tinggi dari 

perusahaan. Usaha-usaha perusahaan dalam rangka peningkatan produktivitas karyawan 

secara langsung juga memberikan dampak atas aktivitas yang akan dilakukan oleh 

karyawan di perusahaan. Dengan demikian peningkatan produktivitas kerja karyawan 

pada suatu perusahaan sangat tergantung pada kesadaran dan kemampuan dari tiap-tiap 

karyawan juga dipengaruhi adanya usaha dari perusahaan dalam peningkatan 



produktivitas kerja para karyawannya. Untuk menciptakan produktivitas kerja karyawan 

maka diperlukan suatu kompetensi yang benar-benar memberikan jaminan atas 

keberadaan para karyawan di perusahaan.  

KUD DAU Malang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengolahan susu dari peternak untuk diolah dan diproduksi menjadi susu kemasan yang 

siap untuk dijual. Kondisi tersebut menjadikan peran dari sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh perusahaan menjadi penentu atas keberhasilan perusahaan yang telah 

dicapai. Upaya pihak manajemen untuk meningkatkan kompetensi para karyawan yaitu 

dengan memberikan arahan atau memperjelas atas standar kerja yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Standar kerja tersebut yaitu berupa standar kerja yang harus dihasilkan 

para karyawan setiap hari, dimana perusahaan menetapkan batas toleransi sebesar 5% atas 

pencapaian target produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

Apabila dikaitkan dengan pencapaian atas produktivitas dalam bekerja di 

perusahaan maka dapat diketahui dari perbandingan antara target jumlah produk yang 

harus dihasilkan para karyawan dalam bekerja dengan realisasi jumlah produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang secara lengkap disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Data Jumlah Produksi 

Pada KUD DAU Malang Bulan Maret 2010-Maret 2011 (Ukuran 200 cc) 
Bulan Target Realiasi Selisih 

Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 
Januari 
Februari 
Maret 

50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 

38.840 
38.891 
44.431 
49.165 
45.859 
66.246 
42.020 
50.722 
50.545 
48.415 
49.121 
47.566 
47.895 

(28,73%) 
(28,56%) 
(12,53%) 
(1,69%) 
(9,02%) 
24,52% 

(18,99%) 
1,42% 
1,07% 

(3,27%) 
(1,78%) 
(4,868%) 
(4,21%) 

Sumber: KUD DAU Malang 



 
Berdasarkan data produksi tersebut maka dapat diketahui bahwa secara umum 

para karyawan belum mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan dan penetapan atas batas toleransi yang dicapai, hanya dalam bulan Oktober 

dan Nopember para karyawan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi 

tersebut menindikasikan para karyawan Belem mampu mencapai hasil kerja secara 

maksimal. Batas toleransi tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa para karyawan 

mampu mencapai target terkait dengan jumlah produksi yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Dengan adanya standar tersebut maka dapat digunakan oleh perusahaan 

sebagai dasar atau pedoman dalam proses penyelesaian pekerjaan serta peningkatan 

kompetensi yang dimiliki para karyawan dalam bekerja di perusahaan. 

Upaya yang lain yang dilakukan pihak manajemen dalam upaya meningkatkan 

kompetensi kerja para karyawan yaitu dengan melakukan seleksi pada saat proses 

perekrutan tenaga kerja baru, dengan harapan karyawan tersebut benar-benar memiliki 

kompetensi dalam bidang kerja yang harus diselesaikan. Proses seleksi itu terbagi menjadi 

tiga tahap yaitu meliputi seleksi awal, yang mencakup mengenai syarat-syarat 

administrasi yang harus dipenuhi oleh karyawan, tahap kedua yaitu tes secara tertulis dan 

tahap akhir yaitu tes wawancara. Tiga tahap tersebut diharapkan mampu mendukung 

upaya perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang benar-benar memiliki jaminan 

kompetensi yang dapat dihandalkan.  

Kompetensi para karyawan sebagian besar digunakan sebagai upaya untuk 

pengembangan karier pada seorang karyawan, yang digunakan sebagai pengukuran 

tingkat efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan oleh perusahaan. Kompetensi pada 

KUD DAU Malang selama ini didasarkan pada kemampuan masing-masing karyawan, 

dimana kemampuan dapat digunakan sebagai tolak ukur dari kemampuan seorang 

karyawan untuk melaksanakan suatu tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 



oleh perusahaan dalam hal ini adalah kemampuan terkait dengan proses pengolahan susu. 

Selanjutnya yaitu mengenai pengetahuan yang merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang karyawan dalam bidang khusus untuk bidang khusus (tertentu) dalam hal ini 

terkait dengan komposisi yang produk susu yang dihasilkan. Adapun yang terakhir yaitu 

mengenai social role  dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang dan ditonjolkan dalam 

masyarakat (ekspresi nilai-nilai diri) yang mendukung proses penyelesaian pekerjaan.  

Antara kompetensi dengan tingkat pencapaian produktivitas kerja para karyawan 

di perusahaan menunjukkan adanya keterkaitan, dimana tingkat kompetensi yang dimiliki 

oleh seorang karyawan pada dasarnya dapat mencerminkan tingkat produktivitas yang 

telah dicapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi 

yang dimiliki para karyawan dalam bekerja di perusahaan maka dengan sendirinya 

mampu memberikan dukungan para karyawa untuk tetap bekerja di perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini mengambil 

judul: ”PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA KOPERASI DAU MALANG”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia yang terdiri dari kemampuan, 

pengetahuan dan  social role  pada KUD DAU Malang ? 

2. Bagaimana produktivitas kerja karyawan pada KUD DAU Malang ? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada KUD DAU Malang ? 

4. Variabel kompetensi sumber daya manusia manakah yang paling berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada KUD DAU Malang ?  



C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam pembahasan masalah tidak terlalu luas maka peneliti memberikan 

batasan masalah khusus pada pengaruh kompetensi sumber daya manusia yang meliputi 

kemampuan, pengetahuan dan  social role  (Boulter (1996) dalam Sumarno (2008) 

terhadap produktivitas kerja karyawan khususnya bagian produksi pada KUD DAU 

Malang.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu meliputi: 

a. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia  yang terdiri dari kemampuan, 

pengetahuan dan  social role  pada KUD DAU Malang. 

b. Untuk mengetahui produktivitas kerja karyawan pada KUD DAU Malang 

c.  Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya 

manusia terhadap produktivitas kerja karyawan pada KUD DAU Malang. 

d. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia yang paling berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada KUD DAU Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja karyawan. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 

 


