
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu tujuan dari perusahaan adalah untuk menciptkan 

manusia yang berkualitas. Kualitas manusia yang dibutuhkan saat ini oleh 

bangsa Indonesia adalah yang mampu menghadapi persaingan yang 

semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia tersebut dapat 

dihasilkan melalui penyelenggaraan kinerja bermutu. Maju mundurnya 

suatu kapabilitas dari perusahaan sangat ditentukan oleh pengelolaan 

manajemen yang teratur. Pada organisasi, karyawan adalah tenaga yang 

memiliki kemampuan dalam menciptakan keunggulan secara kompetitif.  

Kualitas dan komitmen dari seorang karyawan merupakan kunci utama 

keberhasilan sebuah perusahaan. 

Perkembangan manusia dari tahun ke tahun semakin pesat dan 

salah satunya adalah di Indonesia, maraknya perkembangan manusia dilatar 

belakangi oleh berbagai hal baik dari segi tekhnogi dan perkembangan ilmu 

pengetahaun yang semakin bertambah. Namun, ada beberapa hal yang perlu 

disadari bahwa perkembangan sumber daya manusia terkadang tidak 

membawa peningkatan hal yang lebih produktif ketika akan ditempatkan 

atau sudah berada didalam perusahaan. Perlu diketahui bersama bahwa sifat 

manusia memang ada kendala yang tidak terlepas dari perbuatan positif dan 

negatif ketika melakukan pekerjaan diberbagai tempat, entah diperusahaan 

atau non perusahaan akan mengalami yang namanya kurang produktif,  



karena dilatarbelakangi kurangnya beberapa pemahan yang belum dimiliki 

secara langsung dan itu membutuhkan pengalaman dari hidupnya, untuk itu 

teori dari berbagai tokoh sudah diterbitkan dengan membahas sumber daya 

manusia untuk lebih produktif dalam melakukan pekerjaanya. 

Di sisi yang lain manusia hanya akan fokus pada dirinya sendiri 

untuk meraih apa yang sudah diimpikan dalam hidupnya. Namun, ketika 

suatu impian itu gagal diraih dan belum tercapai akan mengalami penurunan 

dan gairah dalam hidup saat melakukan aktifitas untuk dilakukan kembali.  

Padahal, saat kita bercermin pada organisasi atau perusahaan didunia sangat 

membutuhkan manusia yang paling aktif dan produktif dalam melakukan 

pekerjaan, karena berkembang dan tidaknya suatu organisasi tergantung 

bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan 

(Mangkunegara, 2005). 

Oleh karena itu, pihak perusahaan saat ini berlomba-lomba 

melakukan pelatihan untuk memberikan kualitas pada karyawannya agar 

mampu bekerja dan sesuai dengan harapan yang telah diinginkan. Akan 

tetapi, pihak perusahaan masih belum mendapatkan hasil saat karyawan 

diikut sertakan dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh 

perusahaan, sehingga perusahaan menerapkan sistem peningkatan 

kompetensi agar semua karyawan mampu bersaing dan memberikan hasil 

yang baik kepada perusahaan. Tujuan kompetensi diperusahaan sejatinya 

untuk merangsang emosional dalam bekerja dan mengetahui tujuan dari 

perusahaan. 



Pada dasarnya setiap perusahaan mengiginkan keunggulan yang 

berbeda. Oleh karena itu, perusahaan dianjurkan memiliki berbagai 

altternatif untuk melihat karyawan yang mempunyai sikap dan pengetahuan 

yang unggul dalam bersaing melalui kreativitas yang dimiliki. Sehubungan 

dengan itu, banyak pemimpin perusahaan melakukan kualifikasi untuk 

mencari karyawan yang mempunyai basis kompetensi yang baik. Secara 

umum sistem kompetensi yang digunakan perusahaan terdiri dari 

(knowlegde),(skill), dan (attitude), yang diberlakukan pada karyawan yang 

dilihat memiliki tujuan untuk mengembangkan organisasi perusahaan 

(Rimsky, 2008) 

Kompetensi disuatu perusahaan akan memberikan hasil yang 

maksimal pada organisasi yang nantinya disesuaikan dengan tujuan untuk 

memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, setiap karyawan selalu 

dituntut untuk melakukan pembenahan dalam banyak hal, diantaranya selalu 

meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan dan sikap, baik tidaknya 

suatu karyawan tergantung dari cara menerapakan visi yang diusung oleh 

perusahaan dalam meningkatkan kompetensi yang nanti berefek pada 

kinerja dari semua karyawan. 

Kompetensi ialah pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan 

tentang pekerjaan yang telah diketahui atau dilakukan agar dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik (Hutapea dan Nurianna Thoha, 

2008). Kompetensi adalah teknis fungsional atau dapat juga disebut dengan 

istilah hard skills/hard competency yang diartikan dengan kompetensi keras. 



Kompetensi teknis adalah pekerjaan, untuk menjelaskan tanggung jawab 

dalam bekerja, perilaku, dan target kerja yang harus dilakukan untuk 

mencapai prestasi dengan baik. 

Kompetensi adalah suatu kewajiban setiap orang untuk 

melaksanakan tugas dalam memutuskan perannya dalam perusahaan yang 

relavan dengan keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki,  

sehingga kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) yang 

dimiliki karyawan secara individual harus mampu mendukung pelaksanaan 

setrategi perushaan dan mampu mendukung perubahan yang dilakukan 

manajemen. Dengan kata lain, kompetensi yang dimiliki individu dapat 

mendukung sistem kerja dalam perusahaan berdasarkan individu atau tim. 

Wibowo dan Phil (2007) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan 

karakteristik utama yang perlu dimiliki oleh semua karyawan saat bekerja  

diperusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja yang efektif dalam  

pekerjaan. 

Kinerja merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun 

oleh perusahaan. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. 

Menurut Mangkuprawira (2007) definisi kinerja adalah perbandingan hasil 

yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. 

Mangkunegara dan Prabu (2005) menyatakan bahwa kinerja adalah 

ungkapan tentang hasil yang telah dilakukan oleh karyawan, diamana 

karyawan mempunyai keinginann untuk melakukan pekerjaanya secara 



efisien. Oleh sebab itu, ketika karyawan bekerja ditentukan oleh faktor 

pengetahuan yang telah dimiliki, sehingga penerapan kompetensi disuatu 

perusahaan akan terlihat saat karyawan mampu menjalankan tugasny. 

Dengan demikian, kom petensi karyawan perlu diketahui perusahaan agar 

dapat bekerja secara produktif demi tercapainya tujuan perusahaan. 

Hartandi (2013) Semakin kuat Kompetensi pada karyawan, maka 

akan memberikan pengaruh yang positif terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa Kinerja Karyawan sangat dipengaruhi oleh 

kompetensi, kecerdasan emosional. Oleh karena itu dimensi-dimensi 

kompetensi seperti kemampuan karyawan untuk berbagi informasi tugas 

dengan menggunakan bahasa yang tepat dan mudah dipahami, bersikap 

bijaksana dan sopan, penerimaan umpan balik. 

Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Darmada et 

al. (2013) menyatakan bahwa semakin baik tingkat Kompetensi Manajerial 

Kepala Sekolah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja guru Sekolah 

Menengah Pertama Se-Kecamatan Medoyo Kabupaten Jembrana, 

sedangkan sisanya lagi 58,89% merupakan kontribusi faktor lain yang tidak 

diteliti. Kompetensi sangatla penting dimiliki oleh setiap individu ataupun 

kelompok didalam organisasi agar memudahkan dalam mencapai target 

yang akan diraih dikemudian hari. Selanjutnya ketika semua karyawan yang 

sudah memahami tujuan dari perusahaan akan diterapkan bagaimana 

perusahaan mengharapkan kinerja yang tidak hanya indivual. Akan tetapi,  



menjadi tim yang memiliki prioritas yang bagus untuk melakukan 

tanggungjawabnya. 

Teamwork atau kerja tim dibentuk berdasarkan atas kemauan dari 

atasan untuk melakukan pembenahan dalam mencapai target yang 

diharapkan, karena semakin baik kerja tim yang ditunjukkan disuatu 

organisasi dapat menunjang hasil secara kelompok ataupun secara individu. 

Kerja tim akan dilihat dari seberapa baik antar individu dalam menyikapi 

berbagai tugas yang dibebankan dan akan melihat sejauh mana peran dari 

rekan kerjanya untuk mendukung dalam menyelesaikan berbagai tugas yang 

ada, kemudian mau menerima metode-metode yang baru dalam  

pekerjaannya (Wartini, 2016). 

Marpaung (2014) menyatakan secara parsial teamwork 

berpengaruh signifikan terhadap performans Pegawai Koperasi di Sekjen 

Kemdidbud Senayan Jakarta. Teamwork tidak lepas kerjasama dari pegawai 

yang ada untuk bekerja dan teamwork pegawai merupakan suatu falsafah 

yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai- nilai yang menjadi sifat 

manusia. Hasil selanjutnya menunjukkan pada penilitian Kadafi (2010) 

menyatakan bahwa (kerjasama tim dan orientasi hasil) haruslah di jadikan 

nilai -nilai yang menjadi pedoman karyawan untuk membantu perusahaan 

meningkatkan kinerja karyawan dan tujuan perusahaan. 

Berdasarkan hasil studi Setiawati (2009) tentang kompetensi kerja 

terhadap kinerja Dosen (studi kasus di FPTK UPI). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi, yang terdiri dari: pengetahuan, 



keterampilan dan pengalaman kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap peningkatan kinerja dosen. Sedangkan variabel yang paling 

dominan berpengaruh terhadap kinerja dosen di FPTK UPI adalah 

pengetahuan. 

Penelitian juga diperkuat oleh Effendi (2009) mengenai pengaruh 

kompetensi terhadap kinerja karyawan pada kantor Pelayanan Pajak Metro, 

dimana variabel kompetensi yang diteliti adalah : pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 

karyawan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada kantor Pelayanan 

Pajak Metro. Sedangkan variabel kompetensi yang paling dom inan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada kantor Pelayanan Pajak Metro 

adalah pengetahuan. 

PT. First Media Malang merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang industri jasa yang menyediakan fasilitas Internet,  

sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mewujudkan 

impian mereka dalam mengakses internet dengan mudah dan lancar. Dalam 

upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pentingnya Internet, PT First 

Media Malang sebagai perusahaan jasa juga memberikan berbagai pilihan 

untuk spesifikasi internet dari harga yang Ekonomi sampai dengan Harga 

yang claas. 

Berdasarkan hasil studi yang saya temukan dilapangan bahwa 

terdapat beberapa gap diantaranya jika suatu karyawan tidak mencapai 



target yang telah ditentukan oleh perusahaan maka tidak akan mendapatkan 

insentif dan kurangnya komonikasi yang baik antar tim sehingga kesalahan 

saat melakukan tugas dilapangan kurang terarah dan tidak sesuai dengan 

target yang ditentukan oleh perusahaan. Disini sangat jelas bahwa 

kompetensi dn kerja tim memiliki peranan yang sangat penting untuk 

meingkatkan penjualan apalagi setiap karyawan atau kelompok selalu 

dikejar untuk mendapatkan target penjualan selama 1 bulan. Namun, jika 

secara individu dan tim baik melaksanakan tugas dan mampu berkompetensi 

secara tim akan memberikan perbedaan dari sebelumnya. 

Kinerja karyawan pada PT First Media Malang menunjukkan 

beberapa masalah terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Salah satu tugas 

pokok dari kerja seorang karyawan adalah harus mampu menyelesaikan 

pekerjaan yang ditugaskan dengan baik, dalam hal ini karyawan ketika 

mencari pelanggan menggunakan jasa PT First Media Malang. Hasil kerja  

karyawan selama batas waktu tertentu diukur dari kuantitas output yang 

dihasilkan. Secara keseluruhan kondisi tersebut ditunjukkan pada tabel 1.1 

berikut; 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pencapaian Selama 6 Bulan PT. First Media M alang 

Pada Tahun 2016 

Bulan Target 
(Unit) 

Pencapaian 
(Unit) 

Juni  12 Unit 11 Unit 

Juli  12 Unit 9 Unit 

Agustus 12 Unit 10 Unit 



September 12 Unit 7 Unit 

 Sumber: Diperoleh dan diolah dari PT First Media Malang 

PT First Media Malang mempunyai ukuran dalam penjualan yaitu 

setiap devisi tidak boleh kurang dari 12 unit. Jika kurang maka dianggap ada 

permasalahan pada pencapain target penjualan. Tabel 1.1 menunjukkan 

bahwa deviasi yang kurang dari 12 unit yang terjadi dari bulan Juni 

pencapain sebanyak 11 unit dan bulan Juli pencapain sebanyak 9 unit 

sedangkan pada bulan september pencapain sebanyak 7 unit. Artinya dari 

bulan Juni sampai September ada permasalahan dalam pencapaian target.  

Hasil penjualan yang bersifat fluktuatif pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa 

kinerja karyawan pada devisi Marketing masih belum konsisten dan ini bisa 

merugikan pihak perusahaan dalam jangka panjang. 

Karyawan adalah sumber daya yang dimilki perusahaan, maka 

pengembangan terkait kompetensi yang tepat akan menghasilkan kinerja  

secara efektif disuatu perusahaan. Faktanya pernyataan diatas masih belum  

sepenuhnya terlaksana dengan baik. Berdasarkan wawancara yang telah 

saya lakukan, ada beberapa karyawan yang bekerja di PT. First Media 

Malang masih kurang memahami konsep dan rencana kerja dari perusahaan, 

dan masih ditemukan beberapa karyawan yang kebingungan dan kurang 

menguasai konsep saat bertemu dengan pelanggan. 

Selanjutnya keterampilan yang harus dim iliki oleh seorang 

karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal 

dalam hal ini kemampuan karyawan dalam berinteraksi dengan pihak lain 



ditempat kerja dan mampu menyelesaikan pekerjaan yang bersifat tekhnis 

contohnya adalah saat menginput data. Seringkali dalam menginput data  

kurang cepat sehingga proses pelayanan menjadi lambat dan ibi 

berpengaruh besar pada perusahaan karena banyak pelanggan yang 

komplain, sehingga mereka akan memilih untuk menggunakan jasa wifi 

yang lain. 

Dengan demikian, tercapainya suatu misi dan visi diperusahaan 

tatkala semua karyawan memahami kebutuhan dari perusahaan agar mampu 

memberikan peningkatan yang lebih dari tahun ketahun. Semua karyawan 

akan dituntut untuk selalu melakukan aktifitas yang memperdaya secara 

pengetahuan agar mampu bersaing secara kompetensi dengan tujuan untuk 

meningkatkan kinerja yang baik. 

Setiap kegiatan yang diselengarakan oleh perusahaan tentunya akan 

memberikan perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, 

selain kompetensi yang lebih ditingkatkan diperusahaan ada hal la in yang 

perlu dim iliki oleh semua karyawan adalah bekerja secara tim yang nantinya 

akan menghasilkan kinerja yang baik dan diinginkan oleh perusahaan. 

Dengan adanya kerja sama tim akan memperkuat hubungan serta setiap 

kegiatan yang diselenggarakan akan terlaksana dengan sempurna dan 

efektif. 

Kesuksesan dari kinerja suatu perusahaan akan dilihat seberapa 

baik karyawan menjalankan tugasnya, maka organisasi akan memberikan 

arahan kepada karyawan suapaya mampu menghasilkan prestasi saat 



bekerja. Oleh karena itu, karyawan akan selalu mencapai hasil yang lebih 

maksimal apabila didukung dengan kompetensi dan teamwork. Setiap 

karyawan dihimbau agar dapat mengoptimalkan kemampuannya. 

Kajian ini bermula dari adanya kesenjangan penelitian tentang 

pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan. Guna mengisi kekosongan 

dan celah penelitian dengan menambah variabel intervening atau mediasi 

yaitu teamwork. Sedangkan yang melatarbelakangi variabel teamwork 

sebagai variabel mediasi didasarkan pada kajian empiris sebelumnya yang 

menunjukkan hasil adanya pengaruh antara kompetensi terhadap teamwork 

dan teamwork memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja  

karyawan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil sebuah 

rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompetensi, teamwork, dan kinerja karyawan pada PT. First 

Media Malang? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap teamwork?  

4. Apakah teamwork berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan? 

5. Apakah teamwork mampu memdiasi pengaruh kom petensi terhadap 

kinerja karyawan 

C. Tujuan Penelitian 



Berdasarkan rumusan masalah diatas, dengan demikian dapat 

dirumuskan sebuah tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan kompetensi, teamwork, dan kinerja karyawan 

pada PT. First Media Malang 

2. Untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh komptensi terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap 

teamwork.  

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh teamwork terhadap kinerja 

karyawan 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi terhadap kinerja 

karyawan melalui teamwork  

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi perusahaan 

Untuk bagian karyawan pada PT. First Media Malang saat menjalankan 

tugasnya dalam bekerja agar mampu menciptakan hasil kerja secara 

efektif, khususnya pada bagian pemasaran. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bahan masukan sekaligus informasi kepada mereka yang berkeinginan 

untuk  meniliti khsusunya konsentasi sumberdaya manusia yang terkait 

tentang kompetensi. 

 




