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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang Penelitian 

Pada era Industrialisasi di Kota Sukabumi memiliki tantangan yang cukup 

berat, ini menyebabkan persaingan pasar semakin ketat. kota Sukabumi memiliki 

jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat terbukti pada Tahun 2014 

sampai 2016 terlihat pada data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai angka 

315.001, 318.117, 321,097 yang tentunya memiliki Sumber Daya Manusia yang 

potensial untuk dikembangkan walaupun belum produktif. Kota Sukabumi 

memiliki pertumbuhan UMKM yang cukup pesat terutama pada bidang Industri 

makanan, hal ini berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

(Disperindag). Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk perusahan dan menjadikan faktor relevan. 

Sumber Daya Manusia memiliki peranan penting dan merupakan aset utama 

dalam setiap usaha ekonomi. Dikatakan sebagai aset utama dalam perusahaan 

karena manusia mempunyai peranan dalam menjalankan suatu organisasi di sebuah 

perusahaan. Dengan modernisasi dan kemajuan jaman yang terjadi mempengaruhi 

manusia di dalam mengisi pembangunan melalui bidang pekerjaannya masing-

masing. Untuk menghadapi persaingan bisnis, sebagai perusahaan banyak 

melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam upaya mencapai sebuah 

tujuan. Perusahaan bergantung pada baik dan buruknya Sumber Daya Manusia 

yang dimilikinya. Karena dalam pengembangan karyawan dapat meningkatkan 

keterampilan kerjanya sehingga pelaksanaan dalam kerjanya lebih produktif.
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Perusahaan bergantung pada baik dan buruknya Sumber Daya Manusia yang 

dimilikinya. Karena dalam pengembangan karyawan dapat meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan kerjanya sehingga pelaksanaan dalam kerjanya lebih 

produktif  

Produktivitas merupakan suatu masalah yang sangat penting dan menjadi 

perhatian yang khusus bagi suatu perusahaan tersebut. Produktivitas kerja 

karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan 

karyawan maupun yang berhubungan dengan lingkungan. Serta dipengaruhi juga 

oleh pengalaman kerjanya dalam perusahaan karena setiap perusahaan 

menginginkan peningkatan hasil yang terus meningkat. Oleh karena itu, karyawan 

harus dikelola menjadi pekerja yang terampil dan memiliki semangat kerja tinggi, 

sehingga dapat diharapkan hasil yang memuaskan  

Produktivitas kerja karyawan biasanya memiliki peran penting dalam 

kelangsungan perusahaan. Jika kinerjanya baik akan berbanding lurus dengan hasil 

produksi yang perusahaan dapatkan. Sehingga setiap perusahaan selalu 

mengharapkan pegawainya mempunyai keterampilan, sikap dan pengetahuan yang 

baik, karena dengan memiliki karyawan yang mempunyai kemampuan yang sangat 

baik akan memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan. Hasil dari kinerja 

tersebut dapat menunjukan Sumber Daya Manusia telah memenuhi tuntutan yang 

di kehendaki perusahaan, baik dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas. 

Produktivitas kerja setiap perusahaan akan menerapkan kebijakan yang 

berbeda-beda terhadap Sumber Daya Manusia yang dimiliki guna mencapai hasil 

yang maksimal. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan membuat suatu 

perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan perusahaan tersebut. 
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Produktivitas kerja dalam perusahaan merupakan hasil dari perwujudan kompetensi 

yang dimiliki karyawan pada setiap perusahaan. Tingkat produktivitas kerja 

karyawan dalam bekerja ditentukan oleh kompetensi, sehingga kompetensi yang 

dimiliki sangat berpengaruh terhadap perusahaan  

Kompetensi juga merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat 

pada seseorang, sehingga kepribadian dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan 

tugas pekerjaannya. Dengan mengevaluasi kompetensi karyawan yang dimiliki 

seseorang, perusahaan dapat memprediksi kinerja orang tersesbut. Maka 

perusahaan akan melihat dan mengetahui kompetensi apa saja yang dimiliki 

karyawan yang diperlukan dalam perusahaannya  

Kompetensi ini dilakukan agar dapat memberikan hasil yang sesuai dengan 

tujuan dan sasaran dengan standar kinerja yang telah ditetapkan perusahaan. 

Kompetensi ini menyangkut kewenangan setiap individu karyawan untuk 

melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan yang sangat relevan dengan keahliannya, pengetahuan dan kemampuan 

yang dimiliki seorang karyawan harus baik sehingga kompetensi yang dimiliki 

karyawan secara individual dalam bekerjanya harus mampu mendukung 

pelaksanaan strategi perusahaan dan mampu mendukung setiap perubahan yang 

dilakukan oleh menejemen perusahaan. 

Rumah Cantik Irna Sukabumi merupakan salah satu perusahaan yang ada di 

kota Sukabumi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2013 dan telah memiliki Surat 

Ijin Usaha perdagangan (SUP) dengan Nomor 503/358/PK/X1/KPMT/2012. 

Nomor pokok wajib pajak  (NPWP) 45.552.694.5-45.000. Surat Ijin Praktek Dokter 

(SIP) 440/IP/313/DUM1/Dinkes-Ksi/VI/2012. Klinik Rumah Cantik Irna telah 
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berdiri tepatnya selama 6 tahun masa memasarkan produknya. Rumah Cantik Irna 

merupakan klinik yanng bergerak dibidang kecantikan, selain menyediakan 

perawatan keluarga seperti baby spa, skincare, spa, dan refleksi juga perawtan 

lainnya seperti tanam benang, viler dan laser. Karyawan yang bekerja pada klinik 

ini memiliki keterampilan bekerja yang baik namun kurang maksimal dalam 

pelaksanaannya, disebabkan pekerjaan dengan keterampilan yang baik namun tidak 

didasari dengan pengetahuan yang cukup akan menyebabkan sebuah pekerjaan 

yang kurang produktif dan sikap yang ditunjukan oleh karyawan dalam bekerja 

akan berdampak terhadap produktivitas kerja dikarenakan baik ataupun buruknya 

sikap karyawan akan menunjukan apakah pekerjaannya telah dilakukan secara 

efektif atau tidak. 

Rumah Cantik Irna Sukabumi ini yang telah berkembang selama 6 tahun, 

masih memiliki kendala dalam hal Produktivitas kerja yang disebabkan kurangnya 

karyawan yang terampil dalam kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang 

diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilam dan sikap kerja yang 

kurang baik.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dengan HRD pada  Rumah 

Cantik Irna Kota Sukabumi ditemukan permasalahan pada produktivitas kerja 

karyawan yang menurun selama tiga bulan terakhir. Hal ini dapat dilihat dari data 

tabel pengunjung. 
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Tabel 1.1  

Data Pengunjung Pada Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi 

 

No Bulan Target 

Pengujung 

Jumlah 

Pengunjung 

Tidak  Terlayani dalam 

perhari 

Jumlah Persentase 

% 

1 Juli 1000 600 20 2 

2 Agustus 1000 540 18 1,8 

3 September 1000 480 16 1,6 

4 Oktober 1000 480 16 1,6 

5 November 1000 450 15 1,5 

6 Desember 1000 480 16 1,6 

Sumber: Klinik Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi 2018 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa adanya data jumlah 

pengunjung yang tidak bisa dilayani yang terus menurun terhitung dari bulan Juli 

sampai Desember. permasalahan tersebut diduga disebabkan kurangnya 

kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap karyawan yang kurang 

baik dalam bekerja sehingga menghambat pencapaian yang telah ditentukan 

perusahaan. 

Dari uraian diatas, bahwa adanya penurunan produktivitas kerja pada 

Rumah Cantik Irna Sukabumi selama tiga bulan terakhir. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kompetensi 

Karyawan terhadap Produktivitas kerja pada Rumah Cantik Irna Kota 

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 pengaruh kompetensi karyawan terhadap produktivitas 

kerja, masalah yang terjadi yaitu adanya penurunan prouktivitas kerja selama Enam 

bulan terakhir. Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah pengunjung yang terus 

menurun diduga diakibatkan masih kurangnyaa keterampilan, pengetahuan dan 

sikap kerja yang dimiliki karyawan dalam melaksanakan tugas. setiap pekerjaan 

karyawan harus memenuhi dan dapat menghasilkan pekerjaan sesuai dengan 

kuantitas tertentu, agar dapat tercapainya perencanaan perusahaan di Rumah Cantik 

Irna Sukabumi. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan dalam menganalisa permasalahan di atas maka perlu 

dirumuskan suatu masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: 

1.2.2.1 Bagaimana kompetensi karyawan pada Rumah Cantik Irna Kota 

Sukabumi? 

1.2.2.2 Bagaimana produktivitas kerja karyawan pada Rumah Cantik Irna Kota 

Sukabumi? 

1.2.2.3 Seberapa besar pengaruh kompetensi karyawan terhadap produktivitas 

kerja pada Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi? 
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1.3 Tujuan dan Keggunaan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dimaksud untuk mengumpulkan data, informasi dan berbagi 

hal yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu mengenai pengaruh kompetensi 

karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan pada Rumah Cantik Irna 

Sukabumi. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti adalah: 

1.3.1.1  Untuk mengetahui kompetensi karyawan pada Rumah Cantik Irna  Kota 

Sukabumi. 

1.3.1.2 Untuk mengetahui tingkat produktivitas kerja pada Rumah Cantik Irna 

Kota Sukabumi. 

1.3.1.3 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi karyawan 

terhadap produktivitas kerja pada Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi. 

1.3.2   Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Peneliti berharap dapat memberikan suatu kontribusi dalam segi pemikiran 

mengenai pengaruh kompetensi karyawan terhadap produktivitas kerja pada 

Rumah Cantik Irna Sukabumi juga sebagai pengaplikasian ilmu-ilmu yang telah 

dipelajari selama peneliti mendapatkan keilmuan pada Program Studi Administrasi 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.1 Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta 

menghasilkan sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai berikut: 

 

 



8 
 

 
 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang 

lebih luas lagi mengenai Pengaruh Kompetensi Karyawan terhadap Produktivitas 

kerja. 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 dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan 

positif yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi masalah yang 

berkaitan dengan penelitian ini dan untuk memperbaiki kekurangan untuk 

menjadikan perusahaan lebih baik lagi dalam melakukan pengembangan lebih 

lanjut kedepannya. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak-Pihak Lain 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi 

referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian dalam konsentrasi ilmu 

Administrasi Bisnis terutama dibidang manegemen sumber daya manusia dan 

diharapkan dapat memberikan sumber informasi yang berkaitan dengan kompetensi 

karyawan pada Rumah Cantik Irna Kota Sukabumi. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti pada Klinik Rumah Cantik Irna 

Kota Sukabumi yang beralamat Jl. Bhayangkara No. 24, Gunung Puyuh, Kota 

Sukabumi, Jawa Barat 43123. 
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1.4.2 Lamanya Penelitian 

Jadwal penelitian yang dilakukan peneliti selama kurang lebih enam bulan, 

terhitung dari bulan Februari 2019 sampai dengan Juli 2019. Dimana selama kurun 

waktu tersebut peneliti melakukan tahapan-tahapan penelitian mulai dari persiapan 

penelitian hingga tahap pengujian. 

 


