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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi, peran SDM (Sumber Daya Manusia) dalam 

organisasi bisnis menjadi isu penting. Sumber daya manusia memegang peran 

utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Banyaknya sarana dan prasarana serta 

sumber daya, tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal, kegiatan 

perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, sumber daya 

manusia merupakan kunci pokok yang menentukan keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan perusahaan. Untuk itu, dalam mencapai tujuan organisasi, dibutuhkan 

kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam mendorong kinerja 

karyawan. 

Setiap perusahaan dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Kompetensi 

merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan. SDM yang memiliki kompetensi 

tinggi sangat berguna untuk membantu organisasi meningkatkan kinerjanya. 

Semakin tinggi kompetensi yang diharapkan, maka semakin meningkat pula 

kinerjanya. Sedarmayanti (2011) mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya 

manusia merupakan karakteristik sikap dan perilaku yang efektif yang akan 

menentukan kinerja unggul dalam pekerjaan.  

Sumber daya manusia pula sistem sarana dan prasarana yang ada dalam 

organisasi juga dapat terus disempurnakan, sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan bagi percepatan penyelesaian tugas. Oleh karena itu, suatu organisasi 
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harus memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi tersebut. Sedarmayanti (2011) mengemukakan 

bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan karakteristik sikap dan 

perilaku yang efektif yang akan menentukan kinerja unggul dalam pekerjaan. 

Kompetensi akan mendorong seseorang untuk memiliki kinerja efektif sehingga 

dapat sukses dalam organisasi (Sudarmanto, 2009) 

Organisasi  juga tidak dapat berhasil dengan baik mencapai tujuannya 

bilamana tidak ada pengalaman kerja yang baik. Foster (2011) menyatakan bahwa 

pengalaman kerja adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa 

kerjanya yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas yang diberikan 

dan telah melaksanakannya dengan baik. Pengalaman kerja sangat penting dalam 

menjalankan usaha suatu organisasi. Pengalaman kerja jelas sangat mempengaruhi 

prestasi kerja karyawan, karena dengan mempunyai pengalaman kerja, maka 

prestasi kerjapun akan meningkat. Pengalaman bekerja yang dimiliki seseorang, 

kadang-kadang lebih dihargai dari pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

seorang karyawan. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki,  akan semakin 

terampil dalam menjalankan suatu pekerjaan. 

Untuk mendapatkan suatu hasil pekerjaan yang baik maka diperlukan 

kedisiplinan yang baik. Disiplin kerja merupakan suatu ketaatan karyawan 

terhadap suatu aturan atau ketentuan (Darmawan, 2013). Disiplin kerja juga dapat 

didefinisikan sebagai tindakan manajemen untuk mendorong para anggota 

organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Kedisiplinan adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan 
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norma-norma sosial yang berlaku, kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu 

organisasi perusahaan. Disiplin kerja yang baik mencerminkan tanggung jawab 

yang besar terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Karyawan harus 

mematuhi dan tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak 

rumah sakit dengan senang hati. Dalam organisasi kedisiplinan karyawan dapat 

menentukan kualitas instansi atau perusahaan. 

Mangkunegara (2009) mengatakan bahwa prestasi kerja adalah hasil kerja 

secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Sedarmayanti (2011) mengatakan bahwa prestasi kerja adalah sesuatu yang 

dikerjakan atau produk atau jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang 

atau sekelompok orang. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi kerja adalah hasil karya atau hasil kerja dari seorang 

individu terhadap tugas yang diembannya sesuai dengan banyaknya kewajiban 

yang dipikulnya. 

Research gap dalam penelitian ini terdapat Nina Ningsih Pangabean  (2013) 

melakukan penelitian bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi kerja hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dermawan, et al (2013) menyimpulkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Ahmad Nur Rofi (2014) melakukan 

penelitian yang hasilnya pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap prestasi kerja, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Umboh, et al (2016) bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi 
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kerja. Yordan Ariandi (2014) dan Cedaryana (2018) melakukan penelitian bahwa 

disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja, hal ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Wulandari (2015) yang 

menyatakan bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja.  

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang komponen listrik dan 

elektronik, prestasi kerja yang terampil sangat diperlukan bagi PT. DUWA 

ATMIMUDA Kudus. Selain itu, juga perlu kompetensi dan kedisiplinan yang 

cukup baik bagi karyawan serta pengalaman kerja karyawan berkaitan dengan 

produk listrik dan elektronik yang dihasilkan. Persaingan juga menuntut 

perusahaan untuk menyediakan kualitas pekerja yang professional dengan standar 

sertifikasi maka PT. DUWA ATMIMUDA Kudus harus benar-benar fokus dalam 

hal kualitas serta kemampuan karyawannya untuk menjaga eksistensi pekerjaan. 

Tanpa adanya prestasi serta pengalaman kerja yang baik dari karyawan sebagai 

pelaku utama kegiatan di dalam pekerjaan, hal tersebut mustahil dapat dicapai.   

Data tingkat pendidikan karyawan PT. DUWA ATMIMUDA Kudus dapat 

dilhat pada tabel 1.1 di bawah ini : 

Tabel 1.1 

Data Pendidikan Karywan PT. DUWA ATMIMUDA Kudus 

Tingkat Pendidikan Jumlah (Karyawan) Persentase 

SMU/SMK 253 81,1 

Diploma 32 10,2 

Sarjana 27 8,7 

Total 312 100,0 

Sumber : PT. DUWA ATMIMUDA Kudus, 2017  
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Tabel 1.1. karyawan di bagian produksi PT. DUWA ATMIMUDA Kudus 

diketahui sebagian besar memiliki pendidikan SMU/SMK sebanyak 253 

karyawan (81,1%), diploma sebanyak 32 responden (10,2%) dan sarjana sebanyak 

27 karyawan (8,7%). Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan karyawan di 

PT. DUWA ATMIMUDA Kudus lebih banyak SMU/SMK. Hal ini berkaitan 

dengan kompetensi yang dimiliki karyawan. Namun kompetensi tidak dapat 

diukur dari tingkat pendidikan saja, pengalaman yang dimiliki juga berpengaruh. 

Pengalaman kerja dapat dilihat dari masa kerja karyawan. Berikut masa kerja 

yang dimiliki karyawan PT.  DWI ATMIMUDA Kudus dapat dilihat tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Data Masa Kerja Karyawan PT. DUWA ATMIMUDA Kudus 

Data masa kerja karyawan PT. DUWA ATMIMUDA Kudus dapat dilhat 

pada tabel 1.2 di bawah ini : 

Masa Kerja Jumlah (Karyawan) Persentase 

3-5 tahun 124 39,8 

6-8 tahun 117 37,5 

> 8 tahun 71 22,7 

Total 312 100,0 

Sumber : PT. PT. DUWA ATMIMUDA Kudus, 2017  

 

Tabel 1.2. karyawan di bagian produksi PT. DUWA ATMIMUDA Kudus 

diketahui sebagian besar memiliki masa kerja antara 3-5 tahun sebanyak 124 

karyawan (39,8%), masa kerja 6-8 tahun sebanyak 117 karyawan (37,5%) dan 

masa kerja di atas 8 tahun sebanyak 71 karyawan (22,7%). Kesimpulan tabel 

diatas adalah karyawan yang memiliki pengalaman kerja 3-5 tahun lebih banyak 

dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 8 tahun. Hal ini 
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sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan, karena semakin rendah 

pengalaman kerja karyawan maka menunjukkan keterampilan dalam bekerja 

sedikit sehingga prestasi karyawan menurun.  

Tabel 1.3. 

Rekapitulasi Kehadiran Karyawan PT. DUWA ATMIMUDA Kudus 

Juli sampai dengan Desember 2017 

Bulan 

Keterangan 

Jumlah 

Keterlambatan 

(karyawan) 

Persentase  

Mangkir / 

Tidak Masuk 

Kerja Tanpa 

Keterangan 

(karyawan) 

Persentase 

Juli 12 4 % 3 1 % 

Agustus 6 2 % 2 0,6 % 

September 9 3 % 3 1 % 

Oktober 10 3,2 % 2 0,6 % 

November 12 4 % 4 1,3 % 

Desember 14 5 % 5 1,6 % 

Sumber : PT. DUWA ATMIMUDA Kudus, 2017 

Tabel 1.3. menunjukkan trend peningkatan jumlah keterlambatan dan 

jumlah karyawan yang tidak masuk kerja tanpa ijin selama periode Juli-Desember 

2017. Hal ini sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan karena 

kedisiplinan karywan yang rendah. Latar belakang di atas menjelaskan bahwa 

kompetensi, pengalaman kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap prestasi 

kerja karyawan, maka peneliti mengambil judul, “PENGARUH KOMPETENSI, 

PENGALAMAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRESTASI 

KERJA KARYAWAN PT. DUWA ATMIMUDA KUDUS”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi, pengalaman kerja 

disiplin kerja dan prestasi kerja karyawan. 

1.2.2 Penelitian mengambil obyek penelitian pada PT. DUWA 

ATMIMUDA Kudus. 

1.2.3 Responden adalah seluruh karyawan PT. DUWA ATMIMUDA 

Kudus. 

1.2.4 Penelitian ini dilakukan bulan November 2018 sampai dengan 

Januari 2019. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

PT. DUWA ATMIMUDA Kudus merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang komponen listrik dan elektronik. Selain prestasi kerja, kompetensi dan 

kedisiplinan yang cukup baik bagi karyawan serta pengalaman kerja karyawan 

juga diperlukan karena berkaitan dengan kualitas produk listrik dan elektronik 

yang dihasilkan. Karyawan di bagian produksi PT. DUWA ATMIMUDA Kudus 

diketahui bahwa latar belakang pendidikan terbanyak adalah SMU/SMK, 

sedangkan karyawan yang memiliki pengalaman kerja 3-5 tahun lebih banyak 

dibandingkan dengan yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 8 tahun. Selain 

itu terjadi peningkatan jumlah keterlambatan dan jumlah karyawan yang tidak 

masuk kerja tanpa ijin selama periode Juli-Desember 2017. 

 



8 
 

 

 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dapat dirumuskan pertanyan 

penelitian sebagai berikut: 

1.3.1. Apakah ada pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja karyawan di PT. 

DUWA ATMIMUDA Kudus? 

1.3.2. Apakah ada pengaruh pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan 

di PT. DUWA ATMIMUDA Kudus? 

1.3.3. Apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan di 

PT. DUWA ATMIMUDA Kudus? 

1.3.4. Apakah ada pengaruh kompetensi, pengalaman kerja dan disiplin kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan di PT. DUWA ATMIMUDA Kudus 

secara berganda? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Menguji pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

DUWA ATMIMUDA Kudus. 

1.4.2 Menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

DUWA ATMIMUDA Kudus. 

1.4.3 Menguji pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan PT. 

DUWA ATMIMUDA Kudus. 
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1.4.4 Menguji pengaruh kompetensi, pengalaman kerja dan disiplin kerja 

terhadap prestasi kerja karyawan PT. DUWA ATMIMUDA Kudus secara 

berganda. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

Manfaat bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai kompetensi, pengalaman 

kerja dan disiplin kerja terhadap prestasi kerja, serta sebagai bahan referensi bagi 

penelitian lebih lanjut guna menyempurnakan dan memperbaiki penelitian ini. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam hal ini PT. DUWA 

ATMIMUDA dalam memperhatikan kompetensi, pengalaman kerja, dan disiplin 

kerja untuk meningkatkan prestasi kerja. 

 


