
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menghadapi era globalisasi pada saat ini banyak sekali 

perusahaan-perusahaan yang berdiri dan bersaing dalam dunia bisnis. 

Persaingan tersebut biasanya menimbulkan perbedaan antara perusahaan yang 

kuat dan yang lemah. Perusahaan yang kuat akan terus maju dan berkembang 

sedangkan perusahaan yang lemah akan mengalami kemunduran dan 

kebangkrutan. Sehingga dalam menghadapi persaingan tersebut perusahaan 

harus mempunyai strategi khusus agar tidak kalah dalam persaingan di dunia 

bisnis. Salah satu strategi tersebut adalah dengan meningkatkan sumberdaya 

manusianya. Peran sumberdaya manusia ini sangat penting dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Sebab manusia merupakan orang yang melakukan 

kegiatan  atau rangkaian aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi dalam 

perusahaan. Selain itu perusahaan juga dapat mendapatkan tenaga kerja 

melalui sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan 

dalam bidang bisnis yang akan dilaksanakan.  

Hal ini terbukti bahwa kinerja organisasi/perusahaan sangat 

dipengaruhi dan bahkan tergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif 

sumberdaya manusia yang dimiliki. Selain itu sumberdaya manusia ini juga 

sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Sehingga perusahaan-perusahan 

lebih mengutamakan pada tenaga kerja yang handal dan ahli dalam mencapai 
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tujuan perusahaan, apalagi pada saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan 

yang berdiri dan bersaing dalam dunia bisnis. 

Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin meningkat ini 

mengharuskan instansi perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. 

sehingga dengan adanya kinerja yang tinggi mereka dapat menciptakan suatu 

produk dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk menciptakan suatu 

produk atau jasa yang bermanfaat diperlukan tenaga kerja yang benar-benar 

memiliki kemampuan dalam bekerja dan memiliki semangat kerja yang 

tinggi. Selain itu kinerja karyawan ini juga sangat erat hubungannya dengan 

tujuan perusahaan. Apabila kinerja karyawan dalam perusahaan baik maka 

tujuan perusahaan akan tercapai dengan baik dan sebaliknya apabila kinerja 

karyawannya rendah maka dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut akan 

mengalami kesulitan. Dalam hal ini kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah pengawasan dan pengarahan yang 

dilakukan oleh manajer.  

Pengawasan dan pengarahan yang dilakukan oleh manajer ini 

sangat erat hubungannya dengan kinerja karyawan terutama dalam hal 

penyelesaian tugas. Apabila suatu perusahaan ingin meningkatkan kinerja 

karyawannya maka perusahaan tersebut harus dapat meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas kerja karyawannya, terutama dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Kinerja ini merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian 

hasil suatu instansi yang kemudian dihubungkan dengan visi yang diemban 
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suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif 

dari suatu kebijakan operasional. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006: 381) “Kinerja 

adalah sesuatu yang dicapai, kemampuan kerja (tentang peralatan), prestasi 

yang diperlihatkan”. Sedangkan menurut Rivai ( 2004 : 309) “Kinerja 

merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan”. Kinerja karyawan tersebut dapat dilihat dari hasil kerjanya. 

Dengan melihat hasil kerja karyawan pimpinan atau manajer dapat 

mengetahui kemampuan dan kecakapan yang dimiliki karyawannya. Untuk 

itu tidak heran jika perusahaan mencantumkan standar-standar yang tinggi 

dalam menerima karyawan yang akan bekerja diperusahaannya. 

Selain hal tersebut perusahaan juga harus mengantisipasi beberapa 

masalah yang mungkin nantinya akan timbul dalam perusahaan. Untuk 

mengantisipasi kesalahan-kesalahan tersebut perusahaan perlu melakukan 

pengawasan kerja. Menurut Siagian (dalam Zamani,1998: 132)”Pengawasan 

adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan”. Sehingga pengawasan ini sangat 

penting dalam mencapai tujuan organisasi dan dapat dijadikan sebagai 

evaluasi dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan 

yang terjadi agar tidak berlarut larut yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Karyawan
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perusahaan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan apakah seluruh 

rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan 

diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan atau 

tidak. Kegitan- kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan ini meliputi: 

pengevaluasian keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis, 

pengambilan langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang 

mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai 

masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Titik berat 

pengawasan sesungguhnya adalah pada manusianya, sebab manusia itulah 

yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan atau dalam organisasi 

yang bersangkutan. Suatu sistem pengawasan baru dapat dikatakan efektif 

bila dapat segera melaporkan kegiatan yang salah, dimana letak kesalahannya 

dan siapa yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut. 

Selain pengawasan, pengarahan juga memegang peranan penting 

dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Sebab dengan adanya pengarahan 

terhadap karyawan, dapat memudahkan karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan mereka sesuai dengan yang diinginkan oleh pimpinan atau manajer. 

Pengarahan ini menyangkut tentang pemberian perintah dari manajer kepada 

karyawan. Menurut Hasibuan (2004:41) “Pengarahan adalah mengarahkan 

semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai 

tujuan”. Sehingga dengan adanya pengarahan diharapkan seluruh pihak dalam 

organisasi dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran 

dan produktifitas yang tinggi. 
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Tujuan utama dari pemberian perintah oleh manajer kepada 

karyawan adalah untuk mengkoordinir kegiatan karyawan, agar kegiatan 

karyawan yang berbeda-beda tersebut terkoordinir pada satu arah yaitu pada 

tujuan perusahaan. selain itu pemberian perintah ini juga dimaksudkan dapat 

menjalin hubungan yang baik antara pemimpin dengan karyawannya. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengarahan meliputi: 

pembimbingan kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan 

efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin 

mengenai pekerjaan, serta memberikan penjelasan tentang kebijakan yang 

ditetapkan dalam perusahaan. Ketika semua pekerjaan karyawan telah selesai 

maka tugas seorang manajer selanjutnya adalah melakukan penilaian kinerja 

terhadap masing-masing karyawan. 

Penilaian kinerja tersebut merupakan faktor kunci dalam 

mengembangkan suatu organisasi baik secara efektif maupun efisien, karena 

dengan adanya kebijakan atau program tersebut sumberdaya manusia yang 

ada dalam organisasi akan menjadi lebih baik. Penilaian kinerja ini tidak 

hanya menilai hasil fisik yang telah dihasilkan oleh seorang karyawan saja 

tetapi pada berbagai bidang lain seperti kemampuan kerja, kerajinan, disiplin, 

hubungan kerja dan hal-hal lain sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya. 

Penilaian kinerja individu ini juga sangat bermanfaat bagi dinamika 

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Sehingga kondisi sebenarnya 

tentang kondisi kinerja karyawan tersebut dapat diketahui. Dengan adanya 
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pelaksanaan penilaian ini, maka akan menumbuhkan suasana kerja yang 

sehat, bersemangat, serta saling menghargai bidang-bidang yang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan di PT. Semar 

Makmur Sentosa menunjukkan bahwa kinerja karyawan di PT. Semar 

Makmur Sentosa mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya pengawasan dan pengarahan yang dilakukan oleh supervisor. 

Sehingga karyawan bekerja sesuka mereka tanpa memperhatikan aturan-

aturan dan target yang telah direncanakan. Karyawan menjadi tidak 

terkoordinasi dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu karyawan juga 

kurang bersemangat dalam melaksanakan pekerjaannya. Kurangnya 

pengawasan dan pengarahan yang dilakukan oleh supervisor ini disebabkan 

oleh beberapa hal diantaranya yaitu karna banyaknya pekerjaan yang harus 

diselesaikan oleh supervisor dan dikejar target sehingga supervisor kadang-

kadang kurang mengkontrol kualitas pekerjaan karyawan. Sedangkan 

kurangnya pengarahan ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara 

supervisor dengan karyawan sehingga komunikasi diantara mereka tidak 

terjalin dengan baik dan sering menimbulkan kesalahfahaman antara 

supervisor dengan karyawan sehingga berpengaruh pada kualitas pekerjaan. 

Karna pada dasarnya komunikasi merupakan kunci utama dari suatu 

manajemen, tanpa adanya komunikasi proses manajemen tidak dapat 

berjalan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian Di PT. Semar Makmur Sentosa Jakarta Timur. Sebab, perusahaan 
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ini merupakan perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang jasa sehingga 

pengawasan dan pengarahan terhadap karyawan sangat penting digunakan 

dalam menilai kinerja karyawan. Untuk itu penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi dengan judul “ PENGARUH PENGAWASAN DAN 

PENGARAHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. SEMAR 

MAKMUR SENTOSA JAKARTA TIMUR”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Kinerja karyawan merupakan hal yang sangat penting dalam 

perusahaan. Sebab kinerja karyawan ini sangat menentukan tercapainya 

tujuan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan mengidentifikasikan beberapa 

masalah yaitu: 

1. Kinerja karyawan. 

Kinerja karyawan di PT Semar Makmur Sentosa yang mengalami 

penurunan. 

2. Pengawasan.  

Kurang adanya pengawasan yang dilakukan oleh manajemen kepada 

karyawan. 

3. Pengarahan. 

Kurang adanya pengarahan yang dilakukan oleh manajemen kepada 

karyawan. 
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C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalah yang disebutkan diatas, maka masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Kinerja karyawan tetap Di PT. Semar Makmur Sentosa Jakarta Timur. 

2. Pengawasan dan pengarahan. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh pengawasan terhadap kinerja karyawan Di PT. 

Semar Makmur Sentosa Jakarta Timur. 

2. Apakah terdapat pengaruh pengarahan terhadap kinerja karyawan Di PT. 

Semar Makmur Sentosa Jakarta Timur. 

3. Apakah terdapat pengaruh pengawasan dan pengarahan secara bersama 

sama terhadap kinerja karyawan Di PT. Semar Makmur Sentosa Jakarta 

Timur. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan 

penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengawasan terhadap kinerja 

karyawan Di PT. Semar Makmur Sentosa Jakarta Timur. 
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2. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengarahan terhadap kinerja 

karyawan Di PT. Semar Makmur Sentosa Jakarta Timur. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh pengawasan dan pengarahan secara 

bersama sama terhadap kinerja karyawan Di PT. Semar Makmur Sentosa 

Jakarta Timur.  

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk lebih 

meningkatkan kinerja karyawannya, dengan lebih memperhatikan 

pengawasan dan pengarahan yang dilakukan oleh pihak manajemen. 

2. Bagi Karyawan 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Sehingga dengan adanya hal tersebut mereka menjadi 

lebih termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tujuan 

perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.  

3. Bagi peneliti 

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber atau referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 
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pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian berkaitan dengan, definisi operasional, 

indikator, kerangka teori, dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subyek, obyek dan waktu 

penelitian, populasi, sampel, sampling, teknik pengumpulan data, 

teknik pengujian instrument, uji prasyarat analisis, teknik analisis 

data, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran perusahaan, deskripsi data, 

pengujian prasyarat analisis, analisis data dan pengujian hipotesis, 

serta pembahasan hasil analisis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 


