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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan zaman yang terus menerus terjadi setiap 

tahunnya,serta persaingan antara perusahaan yang semakin ketat. 

Menuntut perusahaan untuk bekerja lebih baik lagi supaya dapat bertahan 

ditengah zaman yang terus maju dan dinamis ini, serta dapat bertahan 

dalam  persaingan yang semakin ketat antar perusahaan. Untuk bertahan 

dalam persaingan yang semakin ketat ini, tentunya perusahaan dituntut 

untuk mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya. Tidak terkecuali 

dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. 

Mengelola Sumber Daya Manusia (MSDM) menjadi hal yang 

sangat teramat penting pada abad ini, demikian dikemukakan oleh Lijan 

Poltak dalam Schuler Dan Jakson (2016). Pernyataan tersebut tidaklah 

terbantahkan, mengingat Sumber Daya Manusia menjadi sentral dalam 

pencapain tujuan perusahaan. Sumber daya manusia dalam setiap 

organisasai baik publik maupun bisnis, adalah sumber daya yang 

utama,disamping berbagai sumber daya-sumber daya lainnya. Hal itu 

diakibatkan manusia menjadi pelaku utama yang akan menggerakan 

berbagai sumber daya yang ada pada perusahaan.keberhasilan sebuah 

organisasi ditunjang dengan kinerja Sumber Daya Manusia yang baik yang 

ada di perusahaan. 

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat 

dipengaruhi oleh kinerja dari karyawannya. Kinerja menurut 
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Mangkunegara (2005:9)  “adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. Kinerja karyawan 

menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dalam 

mencapai tujuan perusahaan. baik atau tidak nya kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya kompetensi dan 

komunikasi.  

Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh 

ketrampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta 

penerapanya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja 

yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan. sutrisno (203:2009) 

Kompetensi juga bermakna karakteristik dasar yang terdiri dari 

kemampuan (skill), pengetahuan (knowledge) serta atribut personal 

(personal attribute) seperti yang dikatakan oleh Spancer Dalam Sutrisno 

(202:2009).mengatakan kompetensi adalah suatu yang mendasari 

karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang 

diperoleh dalam suatu pekerjaan 

Berdasarkan definisi tersebut maka kompetensi adalah sesuatu 

yang melekat dalam diri seorang yang hal itu dapat diukur dengan alat 

ukur tertentu. Kompetensi ini harus senantiasa melekat dalam diri seorang 

karyawan agar karyawan dapat dengan mudah mengerjakan,menjalankan 

dan melaksanakan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. 
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Kompetensi seorang sangat membantu dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Hasil penelitian oleh Sriwidodo dan Budi (2010), 

Yudistira dan Siwantara (2012) menyebutkan bahwa kompetensi 

berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini didukung oleh penelitian dari Sulistyaningsih (2009) 

bahwa kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

karyawan.Namun berbeda dari hasil penelitian Bagus dan Mudiartha 

(2012) dan penelitian Supiyanto (2015) yang menunjukkan bahwa 

kompetensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan.Kemudian selain ditunjang dengan kompetensi yang baik 

kinerja perusahaan juga dipengaruhi oleh komunikasi karyawan baik itu 

antar karyawan maupun dengan atasannya. 

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan 

kerja. Komunikasi sendiri diartikan sebagai perpindahan informasi dan arti 

dari satu pihak kepada pihak lain melalui penggunaan simbol bersama, 

Thomas dan Scott (2009:220). Kenyataan dalam kehidupan organisasi 

menunujakan bahwa sebagian besar komunikasi yang terjadi adalah 

komunikasi vertikal ke bawah antara seorang pemimpin dengan para 

bawahannya yang hanya berupa sebuah perintah atau tugas dari atasan 

kepada bawahannya.  

komunikasi yang tidak baik bisa mempunyai dampak yang luas 

terhadap kehidupan perusahaan, misalnya konflik antar karyawan, dan 

sebaliknya komunikasi yang baik dapat meningkatkan saling pengertian, 
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kerjasama dan juga Kinerja karyawan. Karyawan yang mempunyai 

kompetensi komunikasi yang baik akan mampu memperoleh dan 

mengembangkan tugas yang diembannya, sehingga tingkat kinerja 

karyawan menjadi semakin baik.(alibaba:2014) 

Hasil penelitian oleh Sriwidodo dan Budi (2010), Kiswanto (2010) 

dan Femi (2014) yang menunjukkan bahwa komunikasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan komunikasi 

mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

didukung oleh penelitian Kistoyo (2008) bahwa komunikasi 

mempengaruhi tingkat kinerja pegawai. 

Proses komunikasi yang baik dalam organisasi maka akan ada 

proses penyampaian  informasi baik dari atasan kepada bawahan akan 

tetapi, proses komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau 

hanya agar orang lain juga bersedia menerima dan melakukan perbuatan 

atau kegiatan yang dikehendaki. Melainkan komunikasi juga berperan 

untuk menjaga hubungan antara bawahan dengan atasan, sehingga akan 

terjalin suasana yang harmonis. Hubungan komunikasi yang baik tentunya 

memberikan dampak pada bawahan akan lebih mengetahui  secara pasti 

keinginan atasan, dan apa yang harus dikerjakan kaitannya dengan usaha 

kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

Produk militer dan pertahanan merupakan suatu kebutuhan yang 

sangat penting bagi sebuah negara. PT Pindad Persero divisis munisi. 



5 
 

Merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi produk militer yang 

ada di indonesia. Dalam menciptakan produk militer yang berkualitas 

tentunya dibutuhkan sumber daya yang berkualitas juga, tidak terkecuali 

dengan sumber daya manusia.yang memiliki kompetensi dan komunikasi 

yang baik. Supaya produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki 

kualitas yang baik karena dikerjakan oleh orang-orang yang berkompeten 

dibidangnya. 

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja KaryawanTahun 2015 Dan 2016 Sub 
Departemen Perkakas Dan Pendukung Pada PT Pindad (Persero) 

NO Indikator Target Realisasi 
2015 2016 2015 2016 

1 Pemenuhan 
Target Produksi 100% 100% 91% 90% 

2 Waktu 
Penyelesaian 100% 100% 83% 85% 

3 Kualitas 100% 100% 100% 100% 
Sumber : PT PINDAD Persero Divisi Munisi Turen Malang 

Dari tabel 1.1 tersebut menunjukan data capain kinerja karyawan 

pada PT Pindad Malang terutama pada bagian produksi perkakas dan 

pendukung menunjukan kinerja yang kurang baik itu terlihat dari 

pencapaian karyawan yang tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan. 

Itu terlihat pada tahun 2016 yang mana target perusahaan menetapkan 100 

% namun hanya dapat dicapai sebesar 90 % masih kurang 10 % dari target 

yang ditentukan. pada tahun sebelumya karyawan dapat melampaui target 

yang telah ditentukan oleh perusahaan. Namun pada tahun 2016 dengan 

target yang sama karyawan tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan 

dan realisasi yang dicapai juga lebih rendah 1 % dari tahun sebelumnya. 
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Selain dari target produksi yang tidak memenuhi  target yang 

ditentukan. dalam penyelesaian tugas dan pembuatan barang, juga tidak 

memenuhi target waktu yang sudah ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari 

data pencapaian kinerja karyawan dari  pemenuhan waktu penyelesaian 

yang sudah ditetapkan, masih belum memenuhi target. Dari 100 % target 

yang telah ditetapkan hanya dapat dipenuhi sebesar 85 % saja cukup jauh 

dari target. Serta lebih baik dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun 

sebelumya hanya dapat dipenuhi 83% dari waktu yang telah ditetapkan 

sebesar 100 %. 

Capain kinerja karyawan berdasarkan pemaparan data diatas 

menunjukan bahwa adanya masalah pada ketapan waktu dalam 

menyelasikan tugas. Dimana karyawan tidak dapat menyelasikan 

pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh perusahaan. selain 

tidak dapat memenuhi waktu yang sudah ditentukan perusahaan. karyawan 

juga tidak dapat menyelesaikan jumlah produk yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Dalam upaya menciptakan kinerja karyawan yang baik perusahaan  

masih menemukan beberapa kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Kondisi yang tidak ideal tersebut tentunya memberikan 

pengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Pindad  Persero (Divisi 

Amunisi). Hal tersebut terjadi disebabkan oleh standar kompetensi yang 

belum ada di perusahaan. 
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 Standart kompetensi yang belum ada disini artinya adalah tidak 

adanya kompetensi secara spesifik dalam suatu jabatan tertentu. Itu dapat 

terlihat dimana pada  perusahaan ketika melakukan penerimaan karyawan 

baru hanya berdasarkan pendidikan atau pengetahuannya saja tanpa 

adanya indikator lain seperti keterampilan. Hal itu dapat terlihat dimana 

mayoritas karyawan pada bagian produksi perkakas dan alat pendukung 

pada perusahaan, yang mana mayoritas dari mereka adalah memiliki latar 

pendidikan SMK Teknik.  Dari segi pengetahuan mungkin mereka sudah 

mengetahui , namun ketika didalam perusahaan masuk dalam bagian 

produksi tentunya dibutuhkan keterampilan dalam membuat produk.  

Produk yang baik dan memiliki kualitas yang bagus diperoleh dari 

hasil karyawan yang memiliki konpetensi dan keterampilan yang baik. 

Keterampilan karyawan yang baik dalam membuat produk tentunya tidak 

hanya dapat menciptakan kualitas yang baik saja namun juga dapat, 

membuat produk secara cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan .Selain itu komposisi karyawan yang ada  di PT Pindad  

Persero (Divisi Amunisi) lebih dari 63 % karyawan berusia diatas 45 tahun 

hal ini tentunya berdampak pada kinerja karyawan yang tidak dapat 

maksimal. 

Selain dari standart kompetensi yang belum ada diperusahaan. 

pengembangan kompetensi karyawan yang ada di perusahaan tidak dapat 

dikembangkan lagi mengingat usia karyawan sudah memasuki masa tidak 

produktif  atau memasuki masa pensiun. Sehingga sangat tidak 
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memungkin untuk melakukan pengembangan kompetensi pada karyawan 

dengan usia yang memasuki masa pensiun.  

Kondisi tersebut terjadi karena ada keterlambatan dalam regenerasi 

dalam perusahaan. Akan tetapi walaupun mengalami keterlambatan. 

Perusahaan tetap melakukan regenerasi dengan merekrut karyawan baru 

dari internal perusahaan.  Namun karena jarak usia yang begitu jauh antara 

karyawan baru dengan senoir yang ada, berimplikasi pada kompetensi dari 

karyawan, dari pengetahuan dan keterampilan belum sesuai dengan senior 

yang akan digantikan oleh karyawan baru tersebut. Hal ini tentunya akan 

menghambat kinerja dari karyawan dan akan berdampak juga bagi 

perusahaaan. 

Selain kompetensi dan keterampilan yang baik untuk menunjang 

kinerja karyawan , komunikasi juga berpengaruh dalam menujang knerja 

karyawan. Komunikasi dalam sebuah perusahaan adalah hal yang sangat 

penting. Karena dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif tentunya 

akan memberikan dampak bagi kelancaran perusahaaan. Namun kondisi 

pada perusahaan masih sering terjadi kesalahan komunikasi, sehingga 

menghambat kinerja karyawan. Kesalahan dalam komunikasi terjadi 

disebabkan oleh penyampain tugas oleh pemimpin perusahaan kepada 

bawahannya yang tidak secara mendetail atau terperinci sehinggi berkibat 

pada. Pelaksana tugas yang merasa kebingungan dan tidak mengetahui 

secara terperinci apa yang harus dilakukan. Sehingga berakibat pada tidak 

maksimalnya kinerja karyawan. 
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Penyampain tugas yang tidak terperinci akan berdampak fatal dan 

dapat mengganggu jalannya opersi perusahaan. Penyampain tugas yang 

tidak detail tentunya akan menghambat kinerja karyawan karena dengan 

hal tersebut akan menciptkan kebingungan bagi karyawan yang akan 

melakasanakan tugasnya. 

 Selain itu kinerja karyawan perusahaan yang tidak maksimal 

disebabkan oleh kemampuan oleh penerima informasi. Karena pada 

dasarnya seorang karyawan memiliki kemampuan menerima informasinya 

masing-masing, ada yang memiliki kemampuan penerimaan yang baik dan 

juga ada yang tidak, sehingga dari kondisi tersebut  yang mendorong 

terjadinya miss komunikasi antara atasan dan bawahan. Sehingga 

berdampak pada kinerja karyawan yang tidak maksimal. 

Dari survey yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti meihat bahawa 

kinerja karyawan yang ada di PT Pindad Divisi Amunisi Turen Malang 

belum dapat maksimal disebakan karena kompetensi dan komunikasi 

dalam perusahaan yang belum dapat berjalan dengan baik, dan juga 

regenerasi yang terlambat sehingga mengghambat kinerja karyawan. 

Melihat dari pemaparan diatas berdasrakan fenomena dan riset gap 

yang ada maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian 

“Pengaruh Pengaruh Kompetensi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Studi Pada PT Pindad (Persero) Divisi Amunisi Turen 

Malang” 
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B. Rumusan masalah  

1. Bagaimana tingkat kinerja karyawan ,kompetensi dan komunikasi pada 

PT Pindad (Persero)  Divisi Munisi Turen Malang? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Pindad 

(Persero) Divisi Munisi Turen Malang ? 

3. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT 

Pindad (Persero)  Divisi Munisi Turen Malang ? 

4. Apakah kompentensi dan komunikasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Pindad (Persero)  Divisi 

Munisi Turen Malang.? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian, bertujuan untuk memfokuskan 

permasalahan dan membatasi lingkup pembahasan, maka penelitian 

membutuhkan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Obyek Yang akan diteliti difokuskan pada karyawan bagian produksi 

pekaskas dan pendukung sejumlah 69 responden pada PT Pindad 

(Persero)  Divisi Munisi Turen Malang 

2. Teori merujuk pada pendapat Robbins (2006),dengan indikator kinerja 

diantaranya kuantitas,ketepatan waktu,dan kualitas, teori kompetensi 

merujuk pada pendapat Hutapea dan thoha (2008:28) dengan 

indikator. Kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap, teori 

komunikasi merujuk pada pendapat Mangkunegara (2000) dengan 
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Indikator komunikasi. Kemudahan dalam memperoleh informasi, 

intensitas komunikasi, efektifitas komunikasi,tingkat pemahaman 

pesan,dan perubahan sikap. 

D. Tujuan penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja, kompetensi, dan  komunikasi 

karyawan pada PT Pindad (Persero)  Divisi Munisi Turen Malang 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan PT 

Pindad (Persero)  Divisi Munisi Turen Malang  

3. Untuk mengetahui  pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan 

PT Pindad (Persero)  Divisi Munisi Turen Malang 

4. Untuk mengetahui Pengaruh kompentensi dan komunikasi apakah 

secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan PT Pindad 

(Persero)  Divisi Munisi Turen Malang  

E. Manfat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan serta nilai-

nilai positif bagi : 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

masukan tambahan bagi perusahaan dalam menyikapi masalah tenaga 

kerja yang mencakup kinerja karyawan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapt menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan kompetensi,komunikasi,dan 

kinerja karyawan. 
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