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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi dan semakin sulitnya persaingan 

bisnis menuntut peran manajemen sumber daya manusia untuk kerja ekstra 

lebih besar. Permintaan tenaga kerja dengan ketrampilan, pengetahuan, dan 

kemampuan tinggi juga semakin tinggi. Perubahan lingkungan bisnis yang 

terjadi ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia 

sebagai sumber keunggulan bersaing bagi organisasi. Oleh karena itu 

perkembangan sumber daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi 

dipandang dapat mendukung peningkatan kinerja karyawan dan memberikan 

kontribusi dalam menentukan masa depan perusahaan. 

Organisasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yang hanya dapat 

dilakukan dengan cara kerja sama, teknologi yang baik, dan sumber daya 

manusia yang kompeten. Organisasi menjadi sangat menentukan bagi manusia 

dalam berkarya untuk menciptakan  suatu pengharapan, salah satunya adalah 

dengan mendapatkan kompensasi, baik berupa uang maupun penghargaan 

serta kepuasan tertentu, untuk dapat bertahan dan menjalani kehidupan, baik 

untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga. Keberhasilan suatu organisasi 

sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Dengan kinerja yang 

baik maka tujuan organisasi akan cepat terwujud. Setiap organisasi atau 

perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, 
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dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Berbagai 

cara yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai, misalnya dengan melalui 

pendidikan, pelatihan, kompensasi yang adil, penghargaan, dan menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif dan sebagainya. Kinerja karyawan adalah 

perilaku nyata yang ditampilkan setiap karyawan sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (Rivai,2004). 

Ukuran kinerja dapat dilihat dari sisi jumlah dan mutu tertentu, sesuai 

standar organisasi atau perusahaan. Hal itu sangat terkait dengan fungsi 

organisasi dan atau pelakunya. Kinerja karyawan sangat di tentukan baik atau 

buruknya sumber daya manusia karyawan. Ukuran kinerja dalam dunia 

penelitian dan pengembangan adalah mutu hasil riset, tingkat adopsi dan 

difusi hasil penelitian, serta dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi, 

kinerja dapat dilihat dari proses, hasil, dan outcome. Agar diperoleh hasil 

sesuai standar perusahaan dan industri maka kinerja perlu dikelola. Untuk itu, 

perusahaan perlu mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan (Mangkuprawira dan Hubeis,2007). 

Saat ini, Kondisi setiap perusahaan dihadapkan dalam situasi 

lingkungan bisnis yang  tidak pasti dan persaingan yang semakin ketat untuk 

menjadi yang terbaik dalam bisnisnya. Untuk meningkatkan persaingan bisnis 

yang semakin ketat ini perusahaan di tuntut untuk meningkatkan sumber daya 

manusia serta meningkatkan kinerja perusahaan pada semua aspek 

perusahaan, baik aspek pemasaran, keuangan, produksi. Setiap perusahaan 
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ingin memiliki sumber daya yang terampil, baik dan handal. Sumber daya 

yang dimaksudkan adalah para karyawan yang terampil yang bekerja untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. Karyawan yang terampil dan handal sangat 

diperlukan untuk mengoperasikan, mengatur, dan merawat berbagai mesin dan 

teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan memiliki karyawan yang 

terampil dan handal akan menciptakan efisiensi dalam perusahaan 

(Sukmawati,2008). 

Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Seorang karyawan 

yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, ketrampilan, 

kemampuan, dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang diembannya akan 

selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efesien dan produktif. Hal ini 

terjadi karena dengan kompetensi yang dimiliki karyawan bersangkutan 

semakin mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu: 

kompentensi dan tacit knowledge. Kompetensi dapat memperdalam dan 

memperluas kemampuan kerja. Semakin sering seseorang melakukan 

pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat pula dia 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang 

dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya semakin kaya dan luas, dan 

memungkinkan peningkatan kinerjanya (Simanjuntak, 2005). Kompetensi 

seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan 

seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk 
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melakukan pekerjaan yang lebih baik.Semakin luas pengalaman kerja 

seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola 

berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Abriyani, 2004). 

Tacit knowledge istilah manajemen biasanya digunakan untuk 

menggambarkan pengetahuan yang ada di kepala orang atau dalam file 

mereka sendiri, sebagai bentuk dibedakan pengetahuan eksplisit yang ada 

dalam dokumen atau database (Koenig, 2003). Tacit knowledge adalah berada 

dalam pikiran manusia, perilaku dan persepsi dan tidak dapat dengan mudah 

diungkapkan. Hal ini dikembangkan melalui pengalaman dan hanya dipahami 

melalui partisipasi dan observasi (Nonaka, 1995). 

Tacit knowledge merupakan faktor kunci dalam proses menciptakan  

pengetahuan baru, yang biasanya didorong oleh niat organisasi untuk 

mengembangkan internalnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan baik 

saat ini dan masa depan (Nonaka,2004).Tacit knowledge  secara tidak sadar 

diperoleh dari pengalaman seseorang ketika berada  dalam lingkungan saat 

berkerja.Seseorang yang mempunyaitacitknowledgesulit untuk 

mengkomunikasikan kepada orang lain karena tacit knowledge ini bersifat 

pribadi  dan berasal dari pengalamannya sendirisulit untuk di pelajari secara 

formal 

Tacit knowledge bermula dari dalam tindakan, prosedur, komitmen, 

nilai-nilai dan emosi. Tacit knowledge masih kurang di ketahui oleh 

masyarakat luas karena tacit knowledge tersembunyi dalam diri seseorang, 
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hanya seseorang teraebut yang bisa merasakan dan tidak dikomunikasikan 

dalam "bahasa" (Hall dan Adriani, 2002; Kikoski dan Kikoski, 2004). 

Tacit knowledge diperoleh melalui pembelajaran secara langsung tidak 

ada pelatihan yang di dapatkan dari pengalaman yang pernah di dapatkannya 

(Howell, 1996). Tacit knowledge didapatkan secara tidak langsung dari 

pengalaman pengalaman yang didapatkan, tacit knowledge berkembang ketika 

tidak sadar, pengetahuan yang sulit untuk diformulasikan dan 

dikomunikasikan. Oleh sebab itu diperlukan experience. 

Tacit knowledge berpengaruh dengan kinerja karyawan. Seeorang yang 

memiliki tacit knowledge akan mselalu mempunyai ide atau ketrampilan yang 

baru, dapat meminimalisir masalah yang akan timbul dan dapat mengatasi 

masalah dengan cepat. Sesorang yang mempunyai tacit knowledge dengan 

baik maka akan selalu terdorong agar bisa bekerja cepat, efisien agar tujuan 

perusahaan cepat tercapai.Tacit knowledge merupakan faktor kunci dalam 

proses menciptakan baru pengetahuan, yang biasanya didorong oleh niat 

organisasi untuk mengembangkan internalnya kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan baik saat ini dan masa depan (Nonaka, 2004). 

Dari latar belakang di atas memberikan motivasi penulis untuk meneliti 

dengan judul PENGARUH KOMPETENSI DAN TACIT KNOWLEDGE 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

2. Apakah Tacit knowledge berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap kinerja karyawan ? 

2. Untuk menganalisi pengaruh Tacit knowledge terhadap kinerja karyawan? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan informasi tentang pengaruh Kompetensi dan Tacit 

Knowledge terhadap kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan referensi kepada investor dan calon investor untuk merumuskan 

kebijakan dalam melakukan investasi. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman isi dari skripsi maka penulis 

memberikan gambaran secara garis besar masing-masing bab secara 

keseluruhan skripsi ini terbagi dalam bab yang terdiri dari: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori mengenai 

pengertian  kompetensi, pengertian tacit knowledge, 

pengertian kinerja penelitian terdahulu, hipotesis penelitian 

dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode ini berisi tentang penjelasan dari data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, 

variabel penelitian, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Analis data dan pembahasan berisi mengenai pengujian 

data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan akhir penelitian penulis membuat 

kesimpulan dari hasil analisa kemudian memberikan saran 

atau masukan mengenai sesuatu hal yang dapat berguna 

untuk masyarakat luas dan bermafaat bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan dan bagi pembaca. 

 


