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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada zaman globalisasi seperti sekarang, perusahaan dituntut untuk 

mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber daya 

manusia merupakan unsur yang sangat penting didalam menentukan 

kelancaran jalannya kegiatan organisasi (Wulandari 2013). Pesatnya 

perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya persaingan bisnis 

menuntut peran manajemen sumber daya manusia yang lebih besar 

(Wulandari 2013). 

Sumber daya manusia merupakan faktor inti dalam mengelola 

organisasi dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan 

adalah mencari keuntungan dan bertahan hidup dalam jangka panjang. Dalam 

mendapatkan keuntungan, perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan yang 

menggunakan faktor-faktor produksi yaitu sumber daya manusia, sumber 

daya alam, modal, dan teknologi. Dari beberapa faktor produksi yang ada, 

sumber daya manusia ialah faktor yang paling penting sebagai faktor penentu 

suatu keberhasilan perusahaan atau organisasi. 

Didalam perusahaan atau organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) 

adalah salah satu unsur yang sangat penting apabila dibandingkan dengan 

unsur produksi atau dengan yang lainnya, karena peranan manusia didalam 

suatu perusahaan sangatlah dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan, berhasil 
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tidaknya suatu tujuan organisasi ditentukan oleh peran manusia, dikatakan 

sangat penting dan menentukan didalam suatu tujuan organisasi karena 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang membawa suatu tujuan untuk mencapai 

suatu tujuan organisasi itu sendiri. 

Banyak masalah yang dianggap berkaitan dengan sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan organisasi antara lain mengelola sumber daya 

Manusia untuk menciptakan kemampuan (kompetensi) sumber daya manusia, 

mengelola diversitas tenaga kerja untuk meraih keunggulan kompetitif dan 

mengelola sumber daya manusia untuk menghadapi globalisasi (Wulandari 

2013). 

Manusia merupakan satu-satunya sumber daya manusia  perusahaan 

yang tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun karena karyawan adalah 

bagian yang tak terpisahkan dari perusahaan karena karyawan merupakan 

pelaksana atau yang menjalankan operasional perusahaan atau organisasi, 

sehingga diperlukan pemahaman beberapa aspek untuk meningkatkan kinerja 

penting seperti kompetensi, lingkungan kerja, dan aspek-aspek lainya yang 

dapat membuat karyawan meningkatkan kinerja karyawan. 

Kinerja karyawan merupakan salah satu modal bagi perusahaan 

untuk mencapai tujuan, sehingga kinerja karyawan adalah hal yang patut 

dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan untuk memajukan perusahaan. 

Pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2009:67), yaitu hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
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kepadanya. Menurut Sedarmayanti (2009:260), pengertian kinerja berarti 

hasil kerja seorang dalam bekerja, sebuah proses manajemen atau suatu 

organisasi secara keseluruhan, yang dimana hasil kerja tersebut harus dapat 

ditunjukkan buktinya secara konkret dan dapat diukur.  

Menurut Amstrong dan baron (1998:33) dikutip oleh Wibowo 

(2007) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu: personal factors yaitu 

ditunjukan oleh tingkat keterampilan, kompotensi yang  dimiliki, motivasi 

dan komitmen individu. Leadership factor yaitu ditentukan oleh kualitas 

dorongan, bimbingan dan dukungan yang di lakukan manajer dan team 

leader. System factors yaitu ditunjukan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas 

yang diberikan. Contextual/situational factors, yaitu ditunjukan oleh 

tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal 

yang meliputi lingkungan kerja. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja yang digunakan adalah kompetensi dan lingkungan 

kerja.  

Kinerja adalah hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang 

dikerjakan berdasarkan ketepatan waktu. Permasalahan yang dihadapi 

perusahaan adalah mengenai kinerja karyawan. Kinerja karyawan pada 

perusahaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan pada bagian 

target produksi. Pada target produksi karyawan mempunyai masalah dengan 

tidak tercapainya target yang di tetapkan perusahaan oleh karena itu, 

perusahaan perlu melihat kinerja karyawannya. Produk yang di hasilkan CV. 
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Subur Makmur berdasarkan bulan November 2016 sampai dengan April 2017 

dapat dilihat pada tabel 1.1 :  

Tabel 1.1. Produksi Bordir Per Bulan  

Bulan Jumlah Produksi 

Per bulan 

Target 

Produksi 

Tercapai atau 

Tidak 

November 2016 332 290 Tercapai  

Desember 2016 306 290 Tercapai  

Januari 2017 275 290 Tidak Tercapai  

Februari 2017 293 290 Tercapai 

Maret 2017 285 290 Tidak Tercapai 

April 2017 315 290  Tercapai 

Sumber : CV.Subur Makmur, (diolah) 

Pada tabel 1.1 karyawan mampu menyelesaikan sesuai target yang 

di tentukan oleh perusahaan namun pada bulan januari 2017 dan maret 2017 

karyawan tidak mampu mencapai target yang di tetapkan oleh perusahaan hal 

ini menjadi masalah bagi perusahaan karena tidak sesuai dengan target 

perusahaan. 

Kualitas produk diukur dari tingkat keakuratan dan kesesuaian 

standar produk perusahaan maka kualitas produk sesuai dengan kualitas yang 

di inginkan oleh perusahaan . Selain itu kinerja dapat diliat berdasarkan 

ketepatan waktu, karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan berdasarkan 

ketepatan waktu, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan waktu  yang sesuai 

dengan waktu yang ditentukan perusahaan setiap bulannya. 

Kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang dijalankannya, 

sehingga dengan kompetensi yang dimiliki tersebut, dapat membantu  

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah 
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ditentukan oleh perusahaan. Kompetensi merupakan bagian yang penting 

dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja.  

Dalam hal produktivitas dalam bekerja, kompetensi yang baik dapat 

meningkatkan produktivitas dalam bekerja, sedangkan kompetensi yang 

buruk dapat mengakibatkan terjadinya berkurangnya efektifitas dan 

produktifitas kerja yang pada akhirnya secara keseluruhan akan menurunkan 

tingkat produktivitas perusahaan. Secara harfiah, kompetensi berasal dari kata 

competence yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang (Scale, 

1975) dikutip oleh Sutrisno (2009:202). 

Secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku 

keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staff yang mempunyai 

keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik. Kompetensi adalah suatu 

kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas 

yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap 

kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2007). 

Pengetahuan karyawan dapat dilihat dari informasi seorang 

karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

bidang yang di kerjakan dalam ketetapan perusahaan. Karyawan yang bekerja 

di CV. Subur Makmur mengetahui konsep pembuatan dan dapat dilihat dari 

kualitas yang ditentukan oleh perusahaan. 

Keterampilan karyawan dapat dilihat dari kemampuan seseorang 

untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang 

membutuhkan kemampuan dasar. Karyawan pada perusahaan mempunyai 



6 
 

 
 

keterampilan yang tinggi namun dilihat dari jumlah target yang ditentukan 

oleh perusahaan, karyawan tidak memenuhi target tidak terpenuhi yang di 

tentukan oleh perusahaaan hal ini yang menyebabkan kinerja karyawan 

menjadi terhambat . Sikap karyawan adalah pola tingkah laku seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan 

peraturan perusahaan. Karyawan CV. Subur Makmur tidak memiliki masalah 

dengan perusahaan dan karyawan merasa nyaman bekerja di perusahaan. 

Dalam hal kinerja karyawan, kompetensi dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan  telah dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh  Untari 

dan Wahyuti (2014) dengan hasil bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa 

kompetensi berpengaruh signifikan dan positif terhadap terhadap kinerja 

karyawan yang bekerja pada CV. Buana Mas Jaya Surabaya. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemampuan seseorang dalam 

melakukan pekerjaan akan semakin meningkatkan kinerja mereka pada CV. 

Buana Mas Jaya Surabaya.  

Lingkungan kerja merupakan bagian yang penting dalam perusahaan 

untuk meningkatkan kinerja dalam hal kenyamanan dalam bekerja. 

Lingkungan yang baik dapat memberikan rasa nyaman bagi karyawan untuk 

bekerja dapat meningkatkan kinerja, sedangkan lingkungan kerja yang tidak 

baik dapat mengakibatkan terjadinya berkurangnya efektifitas dan 

produktifitas kerja yang pada akhirnya secara keseluruhan akan menurunkan 

tingkat produktivitas perusahaan.  
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Menurut Sedarmayati (2009:1), pengertian lingkungan kerja yaitu 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya 

yang dimana seseorang bekerja, metode  kerjanya, serta pengaturan kerjanya 

baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Menurut Sedarmayanti 

(2009), lingkungan kerja  terbagi menjadi dua macam yaitu lingkungan kerja 

fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik yaitu fasilitas 

baik sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran bekerja. Fasilitas 

dalam CV. Subur Makmur dapat dilihat pada tabel 1.2: 

Tabel 1.2. Total Peralatan Penunjang Produksi. 

Prasarana dan sarana Jumlah 

Mesin computer 4 

Mesin jahit 20 

Mesin sablon 2 

Pamindangan 2 

Penerangan 30 

Fentilasi udara 12 

Sumber : CV.Subur Makmur, (diolah) 

Pada tabel 1.2 fasilitas pada CV. Subur makmur, fasilitas yang 

disediakan oleh perusahaan fasilitas yang telah ber umur karena fasilitas 

tersebut belum pernah mengalami pergantian hal itu berpengaruh kepada 

produktifitas karyawan. Lingkungan kerja non fisik yaitu hubungan dengan 

rekan kerja dan hubungan antara atasan dengan bawahan. Hubungan dengan 

rekan kerja interaksi antara rekan kerja yang dapat menciptakan hubungan 

yang harmonis tanpa ada intrik sesama rekan kerja. 

 Dalam hubungan rekan kerja di CV. Subur Makmur tidak 

mempunyai masalah atau konflik dengan rekan kerja. Hubungan antara 

bawahan dan atasan yaitu interaksi antara atasan dengaan bawahan yang 
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dapat menciptakan lingkungan yang dapat motivasi dan menahan karyawan 

agar tetap bertahan di tempat kerja. Hubungan antara bawahan dan atasan, 

pimpinan CV. Subur Makmur mempunyai rasa menghargai bawahan 

sehingga karyawan merasa nyaman dalam bekerja.  

Dalam hal kinerja karyawan, lingkungan kerja dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan  telah dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh  Untari 

dan Wahyuti (2014) dengan hasil bahwa lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan yang bekerja 

pada CV. Buana Mas Jaya Surabaya.  

Industri CV. Subur Makmur merupakan industri bordir yang terletak 

di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Industri produk pakaian CV. Subur 

Makmur didirikan oleh Hj. Suningsih yang memulai dari sekedar kegemaran 

lalu diwujudkan dalam bentuk usaha yang lebih serius bermula dari 2 orang 

mesin jahit biasa dan di bantu 3 orang pekerja pemula dan pada tahun 1985 di 

dirikan UD. Subur Makmur dan 15 tahun kemudian badan usaha tersebut di 

tingkatkan menjadi CV. Subur Makmur.  

Industri CV. Subur Makmur akan memproduksi produk pada setiap 

hari, pada setiap hari pesanan datang dan dicatat dalam buku order untuk 

kemudian dilakukan proses produksi, proses produksi dengan mesin jahit dan 

mesin penyablonan untuk membuat motif  dan perusahaan akan membuat 

produk untuk di jual dan dipajang di toko dan sebagai contoh motif batik 

apabila konsumen akan memesan kain batik dengan motif dan desain yang 

sudah tersedia di toko. Produk yang dibuat oleh CV. Subur Makmur diantara 
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lain seprai, sarung bantal, taplak meja dan bordir pakaian wanita, mukena, 

baju pria muslim dan lain-lain.  

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada CV. Subur Makmur”. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kinerja karyawan, tingkat kompetensi, dan kondisi 

lingkungan kerja pada perusahaan CV. Subur Makmur ?  

2. Apakah kompetensi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Subur Makmur ? 

3. Dari variabel kompetensi dan lingkungan kerja manakah yang lebih kuat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV. Subur Makmur ? 

 

C. Tujuan, Manfaat Penelitian dan Batasan Masalah 

1. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan, tingkat kompetensi dan 

kondisi lingkungan kerja di CV. Subur Makmur. 

b. Untuk mengetahui variabel lingkungan kerja dan kompetensi yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV. Subur Makmur. 

c. Untuk mengetahui variabel yang paling lebih kuat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di CV. Subur Makmur. 
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2. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi CV. Subur

Makmur untuk dapat memberikan perhatian yang lebih baik terhadap

lingkungan kerja dan kompetensi, karena kedua faktor tersebut

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan

dan sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang

serupa, serta juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk

pihak yang ingin mendirikian suatu bisnis atau usaha.

3. Batasan masalah

  Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan-batasan agar 

pokok permasalahan yang di teliti tidak melebar dan fokus dari tujuan 

penelitian.Dalam penelitian ini objek yang di teliti adalah karyawan 

bagian produksi batik bagian produksi bordir yang berada di industri 

CV. Subur Makmur berjumlah 50 orang.

a. Kinerja Karyawan

Kinerja menurut Mangkunegara (2009:67), yaitu hasil kerja secara

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam
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melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

b. Kompetensi  

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau 

melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja 

yangdituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2007) . 

 

 

c. Lingkungan kerja  

Menurut Sedarmayati (2009:1), lingkungan kerja yaitu keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya yang 

dimana seseorang bekerja, metode  kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. 

 


