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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari 

manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber 

daya manusia. Tugas MSDM adalah mengelola unsur manusia secara baik 

agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Di dalam 

organisasi, manusia merupakan salah satu unsur terpenting didalam suatu 

organisasi.Tanpa peran manusia meskipun berbagai faktor yang 

dibutuhkan itu telah tersedia, organisasi tidak akan berjalan. Karena 

manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi. 

Oleh karena itu hendaknya organisasi memberikan arahan yang positif 

demi tercapainya tujuan organisasi  (Septianto, 2010:2). 

Komunikasi antarpribadi atau komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi yang terjadi diantara satu individu lainnya secara tatap muka 

yang ditandai dengan suatu proses pertukaran makna.Komunikasi 

interpersonal dapat berpengaruh pada karyawan yang satu dengan yang 

lain bertujuan untuk mempengaruhi kelancaran kerja dan semangat kerja 

karyawan dalam melakukan tugasnya masing–masing(Nasrullah, 2012).  

Komunikasi interpersonal yang efektif untuk mencapai sebuah 

perusahaan, tentunya harus dilandasi dengan memiliki sumber daya 

manusia yang berkualitas. Proses yang dilakukan oleh para sumber daya 

manusia dalam organisasi adalah salah satu penentu dalam mencapai 
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organisasi yang efektif. Salah satu komunikasi interpersonal yang sering 

terjadi dalam perusahaan seperti komunikasi antara atasan dan karyawan 

dengan sifat dan tingkah laku para karyawan yang dimilikinya. 

Aria Binardi (2013) menyatakan kemampuan kerja adalah 

keseluruhan potensi yang ada dalam diri seorang karyawan melalui 

pengetahuam yang dimiliki, keterampilan dan pengalaman yang pernah 

dijalaninya untuk memudahkan karyawan dalam menjalankan pekerjaan 

yang ada. 

Kemampuan kerja dapat mencapai tujuan maka sumber daya harus 

diperhatikan dengan baik, karena mereka telah memberikan tenaga, daya 

pikir, kreatifitas dan usahanya kepada perusahaan. Dalam rangka 

menghadapi persaingan yang semakin ketat ini mendorong perusahaan 

untuk senantiasa meningkatkan kemampuan karyawan agar berprestasi dan 

mampu menghasilkan produk yang bermutu serta benar-benar mampu 

bersaing dengan perusahaan lain.  

Semangat kerja adalah sesuatu yang membuat orang – orang 

senang mengabdi kepada pekerjaannya, dimana  kepuasan, bekerja dan 

hubungan–hubungan kekeluargaan yang menyenangkan menjadi bagian 

dari padanya. Purwanto (2010;83) menyatakan bahwa semangat kerja juga  

merupakan  reaksi emosional dan mental diri seseorang terhadap 

pekerjaannya. Semangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas pekerjaan 

seseorang. 
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Semangat kerja dalam organisasi sering dianggap sebagai suatu 

yang sudah lazim atau wajar, sehingga terkesan kurang diperhatikan. 

Semangat kerja karyawan menjadi hal yang sangat penting bagi pimpinan 

perusahaan karena berhubungan dengan kebutuhan karyawan, apabila 

kebutuhan karyawan terpenuhi maka semangat kerja karyawan akan 

cenderung naik, untuk itu diperlukan usaha pemenuhan kebutuhan 

karyawan guna meningkatkan semangat kerja karyawan. 

Kinerja karyawan dalam perusahaan sangat bermanfaat untuk 

meningkatkan cara kerja karyawan secara keseluruhan, dan sesuai 

tugasnya, bertumbuhnya sifat sosialisasi yang baik bagi karyawan untuk 

manajer. Mangkunegara (dalam Sukrillah, 2012) menyatakan bahwa 

kinerja karyawan adalah prestasi atau hasil kerja baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai karyawan dalam melaksanakan tugas kerjanya 

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan. 

PT. Starfood Jaya Prima Kudus didirikan pada tanggal 7 

September 2004.PT. Starfood Jaya Prima Kudus terletak di jalan raya 

Kudus – Pati KM. 12, Desa Terban, Jekulo, Kabupaten Kudus.PT. 

Starfood Jaya Prima Kudus merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang produksi minuman.Untuk sekarang ini perusahaan hanya 

memproduksi minuman.Jumlah karyawan dalam bidang produksi saja 

sekitar 118 karyawan. 
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Dalam bidang produksi, perusahaan PT Starfood Jaya prima di 

Kudus dapat mengembangkan produk – produk baru dengan berbagai 

varian rasa terbaru, Selain itu perusahaan juga ingin menambah hasil 

output yang banyak, maka perusahaan menginginkan karyawannya untuk 

dipekerjakan di bidang produksi untuk bisa berinteraksi secara 

bekerjasama secara kelompok dan bisa berkomunikasi secara interpersonal 

jika ada suatu kesalahan saat memproduksi produk – produk tersebut.Pada 

PT Starfood Jaya Prima di Kudus mengharapkan karyawan yang cekatan, 

tekun, ulet, disiplin dan efektif sesuai dengan yang diharapkan oleh 

perusahaan. 

Berdasarkan tinjauan latar belakang masalah, maka dalam 

penelitian ini penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian 

dengan judul “PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL, 

KEMAMPUAN KERJA, DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT 

STARFOOD JAYA PRIMA KUDUS.” 

1.2. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah manajemen sumber 

daya manusia yang meliputi kesediaan para pekerja untuk mempergunakan 

tenaga di dalam menghasilkan produk. Adapun permasalahan yang 

akanditletiti adalah masalah yang berkaitan dengan komunikasi 

interpersonal, kemampuan kerja, dan semangat kerja dalam kaitannya 
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dengan kinerja karyawan. Maka peneliti memulai hal – hal sebagai 

berikut: 

1.2.1. Variabel independen pada variabel komunikasi interpersonal 

kemampuan kerja dan semangat kerja. 

1.2.2. Variabel dependennya adalah kinerja karyawan. 

1.2.3. Obyek yang diambil dalam penelitian ini pada PT. Starfood Jaya 

Prima Di Kudus. 

1.2.4. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian 

produksi pada PT. Starfood Jaya Prima di Kudus. 

1.2.5. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak penelitian 

ini disetujui. 

1.3. RUMUSAN MASALAH 

Dalam kinerja karyawan di PT Starfood Jaya Prima pada 

kenyataannya belum maksimal untuk menyelesaikan tugas 

pekerjaannya.Karena itu, dapat dilihat dari karyawannya sendiri yang 

diindikasikan tidak bisa disiplin, perilaku pemalas, egois dalam 

bekerjasama, kurang toleran dengan lingkungan dan belum menguasai 

pekerjaan secara maksimal. Namun demikian, akibat dari perilaku tersebut 

maka dari perusahaan Starfood Jaya Prima kurang diadakan pelatihan dan 

pengembangan kerja, rendahnya hubungan antara pemimpin dengan 
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karyawan dan karyawan yang satu dengan yang lainnya dan dapat 

mendorong terjadinya perilaku negatif dari karyawan yang seperti itu. 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada di perusahaan PT 

Starfood Jaya Prima di Kudus dalam bagian produksi adalah sebagai 

berikut: 

1.3.1. Apakah ada pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja 

karyawan Bagian Produksi pada PT Starfood Jaya Prima Kudus? 

1.3.2. Apakah ada pengaruh kemampuan kerjaterhadap kinerja karyawan 

Bagian produksi pada PT Starfood Jaya Prima Kudus? 

1.3.3. Apakah ada pengaruh semangat kerja terhadap kinerja karyawan 

Bagian produksi pada PT Starfood Jaya Prima Kudus? 

1.3.4. Apakah ada pengaruh antara komunikasi interpersonal, 

kemampuan kerjadan semangat kerjaterhadap kinerja karyawan 

bagian produksi pada PT Starfood Jaya Prima Kudus secara 

berganda? 

1.4.   TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1.4.1. Menganalisis pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi pada PT Starfood Jaya Prima Kudus. 
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1.4.2.Menganalisis pengaruhkemampuan kerjaterhadap kinerja karyawan 

bagian produksi pada PT Starfood Jaya Prima Kudus. 

1.4.3. Menganalisis pengaruh semangat kerja terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi pada PT Starfood Jaya Prima Kudus. 

1.4.4. Menganalisispengaruh tingkat komunikasi interpersonal, 

kemampuan kerja dan semangat kerja terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi pada PT Starfood Jaya Prima Kudus secara 

berganda. 

1.5.   MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1.5.1.   Bagi Manajemen Perusahaan PT Starfood Jaya Prima Kudus 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan masukan atau 

saran bagi manajemen bagian produksi PT Starfood Jaya Prima 

Kudus dalam meningkatkan komunikasi interpersonal, kemampuan 

kerjadan semangat kerja terhadap kinerja karyawan  terkait dengan 

bagian produksi PT Starfood Jaya Prima Kudus. 

1.5.2.   Bagi Peneliti Lanjutan 

Sebagai bahan referensi bagi penelitian lanjutan. 

 

  


