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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang dimulai pada awal 2000-an merupakan era yang 

penuh dengan tantangan bagi berbagai macam perusahaan dan negara di 

seluruh dunia. Seluruh perusahaan tanpa terkecuali baik itu perusahaan 

multinasional (multinational corporation), perusahaan nasional, sampai 

dengan negara turut berkecimpung di dalam era tersebut. Indonesia sebagai 

salah satu negara yang tergabung dalam berbagai organisasi internasional, 

baik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara G-20, sampai dengan 

APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) menjadi salah satu pemain dalam 

era globalisasi. Dengan total penduduk yang mencapai 241,452 juta jiwa dan 

angkatan kerja yang mencapai 173,926 juta jiwa (BPS, 2012), merupakan 

sebuah nilai tambah tersendiri bagi Indonesia. Dengan banyaknya tenaga kerja 

yang tersedia dan memadai dapat mencukupi kebutuhan berbagai perusahaan 

dalam hal pemenuhan sumber daya manusia. 

Menurut Rivai (2006:10) mengemukakan Manajemen Sumber Daya 

Manusia merupakan salah satu bidang dan manajemen umumn yang meliputi 

segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. 

Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuan,untuk 

tetap bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia mempunyai peran 

utama dalam setiap kegiatan instansi. Walaupun didukung sarana prasarana 
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serta sumber dana yang berlebihan tetapi tanpa dukungan sumber daya 

manusia yang handal kegiatan instansi tidak akan berjalan dengan baik. 

Menurut Makmur (2009:6) Manajemen adalah proses perencanaan, 

peorganisasian, kepemimpinan, pengendalian upaya anggota organisasi dan 

proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan Manajemen adalah faktor 

kemanusiaan,mengikat suatu kelompok bersama dan memberikan motivasi 

untuk tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan organisasi atau organisasi. 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam 

reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan 

memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global 

yang selama ini tidak menjadi prioritas. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada 

dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu pertama adanya 

ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Setelah 

krisis ekonomi, kini berjumlah sekitar 8 juta dan tingkat pendidikan angkatan 

kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja 

Indonesia masih didominasi pendidikan dasar. Kedua masalah tersebut 

menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas 

angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. 

Dalam mencapai tujuan tersebut ada  beberapa  hal yang meliputi 

 efektivitas  kerja yaitu, kuantitas kerja, kualitas kerja,  dan ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan  pekerjaan, serta kualitas kerja yang baik. Sehingga 

efektivitas kerja perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki 



3 
 

kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi sehingga  memperoleh  hasil secara 

 efektif  dan efisien.  Instansi  juga dituntut agar mengetahui dan 

mengembangkan faktor-faktor yang mendukung peningkatan efektivitas kerja 

pegawai dan pemimpin. 

Produktivitas merupakan perbandingan antara output dengan input 

perusahaan, industri dan ekonomi secara keseluruhan. Produktivitas kerja 

menurut Hasibuan (2007) adalah perbandingan antara output dengan input, di 

mana output-nya harus mempunyai nilai tambah dan teknik pengerjaan yang 

lebih baik. Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2000) produktivitas adalah 

hubungan antara masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu sistem 

produktif. Dalam setiap usaha baik usaha perorangan, usaha segolongan warga 

negara maupun masyarakat selalu ada kecenderungan untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan walupun motivasi pendorong peningkatan 

produktivitas kerja berbeda-beda antar perusahaan tersebut. 

Berdasarkan latar Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

judul penelitian ini yaitu ” PENGELOLAAN SDM DAN 

PEMAKSIMALAN TERHADAP ETOS KERJA DAN HUBUNGANNYA 

TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA PADA UMKM KABUPATEN 

SUKOHARJO “ 

 

B. Rumusan Masalah 

Pengelolaan sumber daya manusia merupaka suatu kunci keberhasilan 

dalam sebuah perusahaan. Sumber daya yang ada harus memiliki pegangan 
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sebagai acuan kerja yang dapat terima oleh banyak orang yang dapat 

mendukung kinerja perusahaan. Semuanya itu merupakan sebuah pengelolaan 

SDM yang pada akhirnya dapat meninkatkan produktifitas kerja pada sebuah 

perusahaan. 

Berdasarkan latar belakan masalah yan telah diuraikan diatas, maka 

dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebaai berikut: 

1. Bagaimana peran pemilik UMKM dalam pengelolaan SDM terhadap etos 

kerja ? 

2. Bagaimana peran pemilik UMKM dalam pengelolaan SDM terhadap 

produktifitas kerja ? 

3. Bagaimana peran pemilik UMKM dalam pemaksimalan terhadap etos 

kerja ? 

4. Bagaimana peran pemilik UMKM dalam pemaksimalan terhadap 

produktifitas kerja ? 

5. Bagaimana peran pemilik UMKM dalam etos kerja terhadap produktifitas 

kerja ? 

6. Bagaimana peran pemilik UMKM dalam  pengelolaan SDM terhadap 

produktifitas kerja dengan mediasi dari etos kerja ? 

7. Bagaimana peran pemilik UMKM dalam pemaksimalan terhadap 

produktifitas kerja dengan mediasi dari etos kerja ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan nya hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan SDM terhadap etos kerja 

UMKM di kabupaten Sukoharjo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan SDM terhadap produktifitas 

kerja UMKM di kabupaten Sukoharjo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pemaksimalan terhadap etos kerja UMKM 

di kabupaten Sukoharjo. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pemaksimalan terhadap produktifitas kerja 

UMKM di kabupaten Sukoharjo. 

5. Untuk menganalisis etos kerja terhadap produktifitas kerja UMKM di 

kabupaten Sukoharjo. 

6. Untuk menganalisis pengelolaan SDM terhadap etos kerja dengan mediasi 

dari produktifitas kerja UMKM di kabupaten Sukoharjo. 

7. Untuk menganalisis pemaksimalan terhadap etos kerja dengan mediasi 

dari produktifitas kerja UMKM di kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbanan masukan 

bagi pemerintah kabupaten sukoharjo dalam upaya meningkatkan kinerja 

dari UMKM yang lebih baik, selain itu penelitian ini juga menaambah 

wawasan dan pengetahuan tetag sumber daya manusia khususnya yang 

berhubungan dengan pengelolaan SDM, pemaksimalan, etos kerja dan 

produktifitas kerja terhadap kinerja dari UMKM. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan 

bagi ilmu manajemen MSDM untuk mengatasi pengaruh pengelolaan 

SDM, pemaksimalan, etos kerja dan produktifitas kerja terhadap kinerja 

UMKM. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang membahas 

dasar pemikiran secara teori maupun fakta yang ada yang menjadi alasan 

dibuatnya penelitian ini. Perumusan masalah berisi mengenai pernyataan 

tentang keadaan yang akan di teliti, fenomena yang memerlukan jawaban 

melalui penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan hal 

yang diharapkan dapat dicapai. Pada bagian terakhir dari bab ini yaitu 

sistem penulisan, diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas 

pada setiap bab dalam penelitian ini. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail dan membantu dalam analisis hasil penelitian. 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka 

pemikiran adalah skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat 

permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan yang 

disimpulkan dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban sementara 

atas masalah penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan disajikan tentang berbagai metode penelitian 

meliputi definisi operasional dalam penelitian akan dibahas sekaligus 

melakukan pendefinisian secara operasional. Penentuan sampel berisi 

mengenai masalah yang berkaitan dengan jumlah populasi, jumlah sampel 

yang diambil dan metode pengambilan sampel. Jenis dan sumber data 

adalah gambaran tentang jenis data yang digunakan untuk variabel  

penelitian. Metode analisis mengungkapkan bagaimana gambaran model 

analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang diskripsi objektif dalam penelitian 

yang berisi penjelasan singkat tentang objek yang digunakan dalam 

penelitian. Analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

 



8 
 

 BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang bagian terahir dari skripsi atau 

penelitian yang berisikesimpulan penelitian dan hasil penelitian serta 

saran dari pembahasan untuk bahan pertimbangan peneliti selanjutnya 

supaya dapat memperhatikan penelitian sebelumnya. 


