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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Swalayan Surya Pusat Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu 

tempat belanja, serba ada dan mudah dijangkau, menyediakan beragam jenis 

produk dan fashion, aksesoris, peralatan dan kebutuhan rumah tangga hingga 

makanan yang dapat diperoleh di suatu tempat. Dengan pola manajemen 

pengelolaan yang baik maka Swalayan Surya Pusat ini dapat bertahan dan 

berkembang pesat sampai sekarang ini. Kinerja yang dijalankan seluruh 

karyawannya tertata dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dengan 

bagus pula. 

Sebuah prusahaan dalam usaha mencapai tujuannya sangat 

membutuhkan peran serta manusia yang menjadi anggota perushaan itu. 

Kegiatan perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya keterlibatan unsur 

manusia yang ada didalamnya. Sejalan dengan pentingnya sumber tenaga 

manusia dalam perusahaan. Siagian (1995) menyatakan bahwa : “manusia 

merupakan unsur yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu 

organisasi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatannya dan dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran perusahaan itu”. 

Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan 

modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung 
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pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu 

karyawan yang berkualitas, adalah karyawan yang melaksanakan 

pekerjaannya dan mampu memberikan hasil kerja yang baik atau mempunyai 

prestasi kerja yang tinggi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai 

tujuan antara lain berupa hasil produksi yang tinggi. Pada dasarnya 

keberhasilan organisasi secara keseluruhan dapat ditentukan oleh kontribusi 

berupa hasil kerja karyawannya. 

Kinerja dapat dicapai apabila didahului dengan perbuatan yakni 

melaksanakan tugas yang dibebankan. Karyawan dapat melaksanakan 

tugasnya secara maksimum antara lain ditentukan oleh rasa puas dengan hasil 

kerjanya, ada motivasi yang mendorong karyawan itu bekerja dengan tekun, 

serta sistem organisasi yang berlaku atau diterapkan sehingga dapat tercapai 

tujuan organisasi dan menghasilkan kinerja karyawan yang optimal.  

Tingginya hasil kerja karyawan adalah prestasi yang dicapai oleh 

karyawan itu pada tingkat tertentu. Produktivitas kerja karyawan bukanlah 

suatu kebetulan saja, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi terhadap 

produktivitas kerja yang ditegakkan. Karena produktivitas kerja akan dapat 

dicapai apabila didahului dengan  perbuatan yakni melaksanakan tugas yang 

dibebankan. Karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimum antara 

lain ditentukan oleh motivasi yang mendorong karyawan itu bekerja dengan 

tekun.  
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Faktor pendorong agar seseorang mau menggunakan seluruh 

kemampuannya untuk bekerja, diantaranya adalah kualitas pekerjaan, 

kuantitas pekerjaan, supervisi, kehadiran dan konservasi. Seorang karyawan 

akan mau mengerahkan segenap kemampuannya untuk melaksanakan  

pekerjaan, bilamana dengan melaksanakan perkerjaan tersebut karyawan itu 

dapat memenuhi kebutuhannya. Karena itu pemenuhan kebutuhan merupakan 

hal yang dapat mendorong karyawan untuk melaksanakan tugas yang 

dibebankan.  

Kesimpulannya kinerja karyawan ditentukan diantaranya kualitas 

pekerjaan, kuantitas pekerjaan, supervisi, kehadiran dan konservasi yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan pada suatu perusahaan. Bila suatu 

perusahaan menghendaki kinerja dari karyawannya meningkat, mau tidak mau 

perusahaan itu harus memberi perhatian pada masalah yang berhubungan 

dengan kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, supervisi, kehadiran dan 

konservasi.  

Masalahnya terletak pada bagaimana perusahaan dapat 

mendayagunakan karyawan dengan memperhatikan kualitas pekerjaan, 

kuantitas pekerjaan, supervisi, kehadiran dan konservasi, sehingga diperoleh 

suatu kondisi yang menggambarkan kinerja karyawan perusahaan tersebut. 

Berbagai upaya telah banyak dilakukan, antara lain memberi penilaian yang 

berorientasi kepada hasil kerja karyawan, penilaian perilaku karyawann dan 

tes kemahiran terhadap karyawan sebagai usaha yang dapat memberikan 
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dukungan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk  penyederhanaan 

prosedur, dan kemudahan-kemudahan sistem keorganisasian, pendidikan dan 

latihan dan sebagainya yang mendukung tingkat ketrampilan, tingkat upaya 

penyelesaian pekerjaan dan kondisi eksternal karyawannya. 

Berpijak  dari  kenyataan tersebut,  timbul  suatu pertanyaan apakah 

masih ada alternatif lain yang mampu membuka jalan untuk meningkatkan  

kinerja dalam perusahaan. Salah satu alternatif jawaban pertanyaan  tersebut 

adalah  melalui  pintu  perubahan sikap dan perilaku sumberdaya manusia 

yakni karyawan perusahaan  dalam melaksanakan tugas pekerjaan.  

 Atas dasar pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan di atas, maka 

judul yang penulis pilih adalah : “ANALISIS KINERJA KARYAWAN 

TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DI SWALAYAN 

SURYA PUSAT KABUPATEN PONOROGO ” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan dibahas 

masalah:  

1.  Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kinerja karyawan yang terdiri 

dari kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, supervisi, kehadiran dan 

konservasi secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan di 

Swalayan Surya Pusat Kabupaten Ponorogo ? 
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2.  Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kinerja karyawan yang terdiri 

dari kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, supervisi, kehadiran dan 

konservasi secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan di 

Swalayan Surya Pusat Kabupaten Ponorogo ? 

3.  Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan di Swalayan Surya Pusat Kabupaten 

Ponorogo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Menganalisis signifikansi pengaruh kinerja karyawan yang terdiri dari 

kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, supervisi, kehadiran dan 

konservasi secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan di 

Swalayan Surya Pusat Kabupaten Ponorogo. 

2.  Menganalisis signifikansi pengaruh kinerja karyawan yang terdiri dari 

kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, supervisi, kehadiran dan 

konservasi secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan di 

Swalayan Surya Pusat Kabupaten Ponorogo. 

3.  Mengidentifikasi variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan di Swalayan Surya Pusat Kabupaten 

Ponorogo.  
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 

manfaat kepada beberapa pihak, antara lain : 

1.  Bagi perusahaan dalam mengelola manajemen kerja da n meningkatkan 

sumber daya manusia, sehingga dapat menciptakan kinerja karyawan yang 

baik untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi. 

2.  Bagi literatur dapat dijadikan referensi dalam melakukan kajian atau 

penelitian dengan pokok permasalahan yang sama serta sebagai bahan 

masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan 

penelitian ini. 
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