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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekarang ini pengguna kendaraan bermotor di Surakarta mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi. Setiap tahun minat dan konsumsi masyarakat 

terhadap kendaraan yang baru juga mengalami peningkatan. Untuk memiliki 

kendaraan baru memang terbilang mudah, karena banyak perusahaan-

perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan. Dengan menggunakan 

jasa leasing masyarakat dapat membeli kendaraan secara kredit dengan uang 

muka yang rendah. Karena banyak terdapat perusahaan-perusahaan jasa 

leasing maka bagaimana strategi yang digunakan perusahaan tersebut agar 

tetap berkembang dan semakin banyak nasabah yang tertaik untuk 

menggunakan jasa perusahaan tersebut. Salah satu strategi yang sering 

digunakan adalah dengan memfokuskan pada faktor sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia sangat penting dalam memajukan perusahaan-

perusahaan tersebut. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas sulit bagi 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam sebuah perusahaan 

sumber daya manusia ditunjukkan melalui kinerja yang dihasilkan oleh para 

karyawan. Maju mundur ataupun baik buruknya perusahaan tergantung pada 

kinerja yang diciptakan oleh karyawan. Karyawan yang menciptakan kinerja 

yang baik akan membawa sebuah perusahaan pada pencapaian tujuan yang 

optimal. Tetapi, apabila sebaliknya maka akan membuat sebuah perusahaan 
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tersebut tidak berkembang atau bahkan kalah bersaing dengan perusahaan 

sejenis lainnya.  

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan padanya (Veithzal, 2004: 304). Kinerja 

karyawan dapat diperbaiki bila karyawan mengetahui apa yang diharapkan 

dari mereka, kapan mereka diperbolehkan berperan serta dalam proses 

memantapkan harapan tersebut dan kapan mereka dinilai dari hasilnya. 

Kinerja karyawan yang baik datang dari dua faktor yaitu faktor eksternal dan 

internal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar misalnya kinerja karyawan 

akan baik jika didukung fasilitas yang disediakan oleh perusahaan atau 

lingkungan kerja yang nyaman. Faktor internal adalah datang dari dalam diri 

individu seperti bagaimana kepribadian, kemampuan, dan sikap yang dimiliki 

seseorang. Ciri internal yang paling berpengaruh adalah bagaimana 

kepribadian dan kemampuan karyawan tersebut memberi kontribusi bagi 

karyawan dalam mencapai kinerja yang baik. 

Kepribadian seseorang individu merupakan suatu kelompok ciri-ciri 

yang relatif stabil dan temperamen-temperamen yang sangat dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang diwarisi oleh faktor-faktor sosial, kultur, dan lingkungan. 

Ada beberapa aspek kepribadian yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu 

menyangkut faktor penentu kepribadian (keturunan, lingkungan, dan situasi), 

ciri kepribadian terdiri sifat berhati-hati, stabilitas emosional, dan terbuka 

terhadap pengalaman. 
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Kepribadian setiap individu memiliki ciri kepribadian yang tidak sama 

dengan individu yang lainnya dan tidak bisa diubah secara mudah sesuai 

dengan kehendak seseorang. Dalam suatu organisasi jika kepribadian seorang 

individu diubah maka akan timbul frustasi kepemimpinan dan etika. 

Pemimpin harus berusaha mengatasi di antara orang dan tidak berusaha untuk 

mengubah kepribadian untuk menyesuaikan dengan model orang yang ideal 

bagi mereka. 

Kemampuan merupakan sifat biologikal yang bisa dipelajari yang 

memungkinkan seseorang melakukan sesuatu baik yang bersifat mental 

maupun fisik (Gibson, et al, 2000: 127). Selain itu kemampuan merupakan 

kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 

Inilah penilaian dewasa ini akan apa yang dapat dilakukan seorang individu. 

Seluruh kemampuan seseorang hakekatnya terdiri dari dua perangkat faktor: 

kemampuaan intelektual dan kemampuan fisik (Robbins, 2002: 46). 

Sama halnya dengan kepribadian, kemampuan yang dimiliki setiap 

individu berbeda-beda karena merupakan suatu trait (bawaan) atau yang 

dipelajari. Kemampuan yang dimiliki individu dalam suatu organisasi 

mempengaruhi jenis pekerjaan apa yang mereka kerjakan. Kemampuan terdiri 

dari dua macam yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik, 

kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan 

kegiatan mental misalnya kemampuan untuk menggunakan logika, 

kemampuan untuk berhitung atau kemampuan untuk memahami apa yang 

dibaca dan didengar. Kemampuan fisik menyangkut kemampuan yang 
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diperlukan untuk melakukan kegiatan yang menuntut stamina, kekuatan, dan 

keterampilan. 

Dalam penelitian ini penulis memilih PT. Multindo Auto Finance 

Cabang Surakarta sebagai obyek penelitian. PT. Multindo Auto Finance 

Cabang Surakata dipilih karena penulis merasa bahwa letaknya cukup 

strategis, di mana terletak di pusat kota Surakarta yaitu di sebelah timur Hailai 

dan perumahan Fajar Indah. Selain PT. Multindo Auto Finance di Surakata 

juga terdapat perusahaan-perusahaan leasing lainnya seperti  PT. Star Auto 

Finance, PT. WOM Finance dan PT. Adira Finance. Oleh karena terdapatnya 

perusahaan-perusahaan yang sejenis, secara tidak langsung PT. Multindo Auto 

Finance Cabang Surakarta mendapat persaingan. Dengan adanya persaingan 

tersebut maka bagaimana kontribusi karyawan PT. Multindo Auto Finance 

Cabang Surakarta dalam mempertahankan eksistensi perusahaannya. Salah 

satu caranya adalah dengan meningkatkan kinerja mereka agar perusahaan 

tetap ada dan dapat terus bersaing dengan perusahaan yang lain. Kinerja 

karyawan yang baik ditentukan oleh faktor-faktor dari dalam, luar, maupun 

dari individu itu sendiri. Faktor dari dalam diri individu tersebut antara lain 

kepribadian dan kemampuan yang dimilikinya. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana 

kepribadian dan kemampuan yang dimiliki para karyawan tersebut 

mempengaruhi kinerja mereka pada PT. Multindo Auto Finance Cabang 

Surakarta. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul 



5 
 

“Pengaruh Kepribadian dan Kemampuan Terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Multindo Auto Finance Cabang Surakarta”. 

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka yang diidentifikasi 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

Adakah pengaruh antara kepribadian dan kemampuan terhadap kinerja 

karyawan? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan penyusunan penelitian pada PT. Multindo Auto Finance 

Cabang Surakarta adalah: 

Untuk menganalisis pengaruh antara kepribadian dan kemampuan terhadap 

kinerja karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengguna 

a. Peneliti dapat mengimplementasikan teori dan praktek yang 

telah diperoleh 

b. Penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

c. Penulis dapat mengembangkan diri sebagai upaya untuk 

mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. 
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2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan atau referensi bagi 

peneliti lain 

3. Bagi Pengembangan Ilmu 

Dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya mengenai kinerja karyawan yang 

berhubungan dengan kepribadian dan kemampuan. 

E. Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri atas 5 bab, dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang berbagai teori kinerja karyawan, 

pengertian kinerja karyawan, tahap perencanaan, pelaksanaan, faktor 

penentu kinerja, pendekatan manajemen, pengukuran, dan tujuan 

kinerja karyawan, pengertian kepribadian, faktor penentu kepribadian, 

pengertian kemampuan, dan penelitian terdahulu. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, hipotesis, definisi 

operasional variabel, populasi, sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, pengukuran dan instrumen penelitian, dan metode 

analisis data yang digunakan.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi objek penelitian serta 

analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan serta rekomendasi yang mungkin nantinya berguna bagi 

organisasi maupun ilmu pengetahuan. 

 

 

 


