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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada jaman sekarang persaingan  usaha berkembang lebih pesat seiring 

menjamurnya perusahaan. Banyaknya persaingan dalam perusahaan manufaktur 

atau lainnya. Dengan pengaturan manajemen sumber daya manusia profesional, 

diharapkan karyawan bekerja secara produktif.  Pentingnya sumber daya manusia, 

karena bisa mengelola dan mengatur sehingga dapat berjalannya suatu tujuan 

perusahaan.  

Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang efisiensi dan 

produktif. Tenaga kerja seperti inilah yang diharapkan akan mampu bersaing 

dengan tenaga kerja yang lain guna mencapai target produksi sendiri bagi 

perusahaan. Keunggulan tersebut dapat tercapai bila semua individu dari 

karyawan dapat berperan aktif dengan tingkat kemampuan yang baik dalam 

kinerja. Pengelolaan tenaga kerja secara profesional ini harus di mulai sejak 

prekrutan pegawai sesuai dengan kemampuan, penataran dan perkembangan karir 

karyawan. Dalam suatu perusahaan, permasalahan dalam kinerja adalah suatu hal 

yang umum, tidaklah wajar banyaknya karyawan yang mempunyai kemampuan 

tinggi tetapi tidak mempunyai keingian untuk berprestasi dalam kerja.  

Kemajuan-kemajuan diberbagai bidang, antara lain dibidang teknologi 

menyebabkan berubahnya cara dalam bekerja dan usaha mencapai tujuan tertentu. 

Terbatasnya sumber-sumber kebutuhan manusia yang dibutuhkan dalam proses 

pencapaian usaha, menentukan dilaksanakannya cara kerja yang efektif dan 

efisiensi.  
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Hal ini diperlukannya manajemen berdasarkan ilmu pengetahuan yang lebih 

maju, untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi didalam usaha pencapaian 

tujuan dengan hasil optimal. 

 Dalam sebuah organisasi dan perusahaan manusia mempunyai karakteristik 

yang berbeda-beda setiap individunya. Namun dalam setiap karakteristik yang di 

miliki masing-masing karyawan dengan karakteristik, sikap, dan kepribadian yang 

berbeda. Dengan demikian terlihat dalam segi kemampuan karyawan, karena 

karyawan mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam bekerja. Kemampuan-

kemampuan yang dimiliki karyawan mampu memberikan pertimbangan dalam 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini kemampuan berkaitan dengan 

kesanggupan karyawan dalam melaksanakan tugas guna mencapai hasil melalui 

karakteristik, proses, atau pelaksanaan yang bisa diukur dari pencapaian suatu 

pekerjaan tertentu. Adapun Kemampuan-kemampuan yang dapat di bedakan 

dengan kemampuan fisik dan mental, kemampuan fisik ini mengerjakan suatu 

tugas pekerjaan yang menguras stamina dan kemampuan mental mengerjakan 

tugas dengan caranya sendiri. Maka dari itu kemampuan kerja yang harus di 

perhatikan, karena kurangnya kemampuan dalam bekerja mampu merugikan suatu 

perusahaan dan sebaliknya karyawan yang mempunyai kemampuan dalam bekerja 

akan tercapainya keinginan perusahan. Dengan demikian untuk mengetahui 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas ataupun tanggung jawabnya, 

perlunya pengalaman kerja agar bisa meningkatkan kemampuan karyawan, 

sehingga karyawan akan lebih kuat untuk mampu  melaksankan tuntutan kerja 

yang telah ditentukan organisasi atau perusahan tertentu. 
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Pengalaman kerja juga salah satu hal yang sangat penting bagi setiap 

individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Diukur dengan 

seberapa lama waktu ataupun masa kerja yang pernah di alami pekerja tersebut. 

Oleh karena itu seorang karyawan yang mengalami pengalaman kerja yang lebih 

lama, akan mampu mengerti dengan adanya masalah yang muncul dalam 

pekerjaan. Selain itu karyawan mampu lebih cepat memahami dan mengerjakan 

apa yang harus di kerjakan sehingga tidak harus beradaptasi lagi dengan tugas 

yang akan dilaksanakan, karena sudah memiliki pengalaman. Hal ini akan 

membuat orang tersebut bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga perusahaan 

lebih mudah mencapai tujuan, didukung dengan  adanya karyawan yang sudah 

berpengalaman dalam bidang masing-masing. Pengalamam kerja bukan hanya 

menyangkut tentang seberapa lamanya waktu yang dialami, tetapi bisa juga 

menghitung jenis pekerjaan yang sering dihadapi atau yang pernah dihadapi. 

Berapa banyaknya pekerjaan, maka lebih banyak lagi pengetahuan ataupun ke 

ahlian yang dimiliki ataupun dengan sebaliknya. Dengan adanya pengalaman 

kerja mampu memberikan hal penting bagi perusahaan untuk mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan, tetapi banyaknya suatu perusahaan yang tidak mampu 

mencapai suatu tujuan karena tidak adanya pelatihan ataupun pengalaman kerja 

yang tidak dimiliki oleh karyawan, sehingga menghambat tercapainya tujuan 

perusahaan.  

Kinerja karyawan sebuah perilaku yang nyata dari hasil setiap individu 

dalam melaksanakan perannya dalam pekerjaan di perusahan tersebut. Untuk itu 

setiap karyawan harus melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawabnya supaya 

target produksi yang diinginkan perusahaan tercapai.  
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Setiap perusahaan menginginkan tercapainya target, dengan itu karyawan 

harus mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu dan tidak adanya keterlambatan 

mengerjakan tugas supaya tidak adanya kelalaian dalam bekerja sehingga hasil 

yang diingikan perusahaan tercapai. Maka untuk mendapat kinerja yang baik. 

Organisasi harus memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan supaya hasil 

yang diinginkan memuaskan sehingga karyawan tidak malas dalam bekerja. 

Sarana yang di perlukan menilai seberapa baiknya kinerja kemampuan, 

pengalaman dan tanggung jawab dalam tugasnya. Hasil dari penilaian di evaluasi 

dan ditolak ukur seberapa besar karyawan bertanggung jawab melaksanakan 

tugasnya. Dengan adanya penilaian kinerja ini agar bisa memotivasi setiap kinerja 

yang dilaksanakan karyawan berjalan dengan baik. 

PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi yang merupakan sebuah perusahaan lokal 

(Home Industry) yang bergerak dibidang automotive dan electrical 

componentmanufacturyng. PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi didirikan tepatnya 

pada bulan Januari 1995 dan mulai berjalan pada tahun 2000. Pada kenyataannya 

tidak seperti apa yang telah di gariskan Kinerja. 

Karyawan di PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi pada kenyataannya tidak 

seperti apa yang telah di gariskan kinerja mengalami penurunan dikarenakan 

masih terdapat kerjasama antar karyawan yang kurang terjalin dengan baik. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dengan HRD pada PT. 

Fahmi Cipta Abadi Sukabumi ditemukan permasalahan dari kinerja karyawan 

yang menurun selama tiga bulan terakhir, hal ini  dilihat dari tabel target kerja 

karyawan dibawah ini: 
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Tabel 1.1 

Target Kerja Karyawan PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi 

Bulan Target Realisasi 
Tidak 

terealisasi 
Persentase 

Agustus 200.000 unit 118.290 unit 81.710 unit 40,8% 

September 200.000 unit 185.000 unit 15.000 unit 7,50% 

Oktober 200.000 unit 135.000 unit 65.000 unit 32,5% 

Sumber: PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi 2018 

 

 Berdasarkan tabel rata-rata penilaian kerja seluruh karyawan diatas 

menunjukan bahwa kinerja karyawan pada PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi 

terlihat kurang baik, dengan indikasi target produksi dalam tiga bulan terakhir 

tidak tercapai. Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh kemampuan adapun 

kemampuan yang terjadi dikarenakan adanya karyawan yang lambat dalam 

melaksanakan pekekerjaanya. Selain terjadi kemampuan, karyawan mengalami 

tingkat pengalaman kerja yang kurang efektif, hal ini dikarenakan adanya 

karyawan yang kurang mendapatkan informasi yang tepat. 

Dari uraian diatas, bahwa adanya penurunan pada kinerja karyawan pada 

PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi selama tiga bulan terakhir. Maka dari itu 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “DAMPAK 

KEMAMPUAN DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA PT. FAHMI CIPTA ABADI SUKABUMI”. 
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1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1.  Identifikasi Masalah 

Mengacu dalam latar belakang penelitian diatas, peneliti membatasi masalah 

dalam batasan dampak kemampuan dan pengalaman kerja terhadap kinerja 

karyawan, masalah yang terjadi yaitu adanya penurunan kinerja karyawan selama 

tiga bulan terakhir. Hal ini dapat dilihat dari tabel target kerja karyawan, diduga 

diakibatkan masih kurangnya kemampuan dan pengalaman kerja yang dimiliki 

karayawan dalam melaksanakan tugas. Setiap pekerjaan karyawan harus 

memenuhi dan dapat menghasilkan pekerjaan sesuai dengan kuantitas tertentu, 

agar dapat tercapainya target yang telah ditetapkan, sedangkan target yang harus 

dicapai belum bisa terlealisasi dengan baik. Oleh karena itu peneliti tertarik ingin 

mengetahui apakah dampak kemampuan dan pengalaman kerja dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran Kemampuan, pengalaman kerja dan kinerja   karyawan 

pada PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi? 

2. Bagaimana pengaruh kemampuan terhadap kinerja karyawan PT. Fahmi 

Cipta Abadi Sukabumi? 

3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan PT.  

Fahmi Cipta Abadi Sukabumi? 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Peneliti 

 Penelitian ini dimaksud untuk mengumpulkan data, informasi dan berbagai 

hal yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu mengenai dampak 

kemampuan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada PT, Fahmi 

Cipta Abadi Sukabumi. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

peneliti adalah: 

1.  Untuk mengetahui gambaran kemampuan, pengalaman kerja dan kinerja 

karyawan pada PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh kemampuan terhadap kinerja karyawan PT. 

Fahmi Cipta Abadi Sukabumi? 

3.   Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Fahmi Cipta Abadi Sukabumi? 

1.3.2.  Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1. Kegunaan Teoritis 

Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran 

mengenai Dampak kemampuan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi juga sebagai pengaplikasian 

ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama peneliti mendapatkan keilmuan pada 

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
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1.3.2.2. Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

menghasilkan sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai berikut : 

1.3.2.2.1.  Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia. Juga sebagai penyelesaian tugas 

akhir jenjang strata 1 (S1) Program Studi Administrasi Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2.2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambahkan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak kemampuan dan pengalaman 

kerja terhadapa kinerja karyawan yang perusahaan alami. 

1.3.2.2.3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi 

mereka yang ingin melakukan penelitian dalam konsentrasi ilmu administrasi 

bisnis terutama di bidang manajemen sumber daya manusia dan diharapkan dapat 

memberikan sumber informasi yang berkaitan dengan Kemampuan, Pengalaman 

Kerja dan Kinerja Karyawan  atau permasalahan yang sama. 

1.4.   Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu PT. Fahmi Cipta Abadi 

yang berlokasi Jl. Cibatu PIK no. 17 Rt. 16/04 Cisaat Sukabumi Jawa Barat. 
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1.4.2.  Lamanya Penelitian 

 Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih lima 

bulan, terhitung dari bulan Maret 2019 sampai dengan Juli 2019. Selama kurun 

waktu tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian mulai dari 

persiapan penelitian sampai dengan pengujian usulan penelitian.   


