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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terprogram dapat dirancang 

melalui perubahan pola human resource management strategy yang lebih berorientasi 

dan mengedepankan investasi di bidang SDM (human capital investment). Human 

resource management adalah merupakan persoalan kompleks yang perlu 

mendapatkan perhatian serius dari industri kecil dan menengah. Banyak IKM 

menganggap remeh persoalan ini, sementara tuntutan konsumen akan kualitas dan 

kecepatan layanan menjadi suatu hal yang mutlak harus dilakukan. Manajemen 

sumberdaya manusia yang berkualitas seharusnya menjadi faktor utama yang harus 

diprioritaskan untuk ditingkatkan, apa lagi dengan begitu ketatnya persaingan di 

bidang ini, sehingga dibutuhkan kemampuan dan kreativitas dan karyawan untuk 

mendesain-produk-produk yang memiliki keunikan dan nilai lebih yang dibutuhkan 

oleh konsumen.  

Perhatian terhadap faktor sumberdaya manusia menjadi lebih diutamakan yaitu 

dengan menjadikan para karyawan sebagai sumberdaya yang lebih berdaya. Hal ini 

dimaksudkan agar tercapainya kesesuaian antara tujuan individu karyawan dengan 

tujuan organisasi atau perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan para manajer 

clafam rnewujudkan pemberdayaan sumberdaya manusia adalah mernungkinkan 

adanya berbagai pekerjaan yang diselesaikan secara tim dengan memfasilitasi sifat 

hubungan yang kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar memungkinkan munculnya ide-ide 

karyawan yang aspiratif sehingga mendorong perkembangan organisasi. 
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Hal ini bisa sangat sulit dilakukan apabila sebuah perusahaan industri kecil 

dan menengah tidak memiliki konsep pengembangan sumberdaya manusia yang 

terprogram dan berkelanjutan. Beberapa survei awal yang telah dilakukan peneliti 

terhadap 30 unit IKM dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1. Komitmen Manajemen  
 

No Indikator item penelitian Unit Usaha Frekwensi (%) 

1 Memiliki kemauan memberikan reward 6 20.00 

2 Memberikan kesempatan bawahan 
berkembang 4 13.00 

3 Bertindak adil terhadap bawahan 5 17.00 

4 Berupaya menyediakan sarana kerja memadai 4 13.00 

5 Senantiasa memberikan kejelasan jenjang 
karier 6 20.00 

6 Menumbuhkan iklim saling percaya 5 17.00 

Total 30 100.00 

Sumber : Pengolahan data hasil survei  (2015) 

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat disimpulakan bahwa rata-rata indikator komitmen 

manajemen masih relatif rendah terhadap pemberdayaan karyawan.  

Jika suatu perusahaan telah rnenentukan strategi, maka untuk 

mendukung pelaksanaan strategi perusahaan (strategy execution) 

diperlukan sumberdaya yang vital. Human element of enterprise yaitu yang 

meliputi para pendiri organisasi (the founders), pemegang saham 

(shareholders), jajaran manajemen atas (top level management), jajaran 

manajemen menengah (midle level management) sampai dengan karyawan 

lapisan bawah, dituntut memiliki komitmen untuk melaksanakan strategi 

perusahaan. Komitmen untuk melaksanakan strategi perusahaan merupakan 

komitmen organisasional yang menurut Dessler (2013) mempunyai makna 

sebagai tingkat keseriusan setiap individu terhadap keterlibatannya pada 

aktivitas organisasi. 

Hal yang kedua selain kompetensi, aspek penting yang termasuk 

dalam modal intelektual adalah aspek komitmen, Kerjasama dan 
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apresiasi antar seluruh anggota organisasi sangat dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Kerjasama dan apresiasi yang ba ik antar 

anggota organisasi untuk mencapai tujuan dapat diwujudkan apabila 

dalam organisasi terdapat komitmen, yang kuat pada diri para 

anggotanya. Komitmen yang dimaksud dalam hal ini adalah komitmen 

organisasional (organizational commitment) yang harus dimiliki olen 

setiap anggota organisasi, 

Komitmen organisasional (organizational commitment) dapat dilihat 

dari dua sisi yaitu employees' commitment to organization dan managerial 

commitment. 

Hal ini berdasarkan pengamatan kami dalam mengunjungi beberapa IKM di 

Kota Menado dan sekarang yang ada tinggal papan nama IKM tapi aktivitas sudah 

tidak ada lagi. Dengan asumsi sementara bahwa akibat dari rendahnya kuliatas 

SDM yang dimiliki oleh IKM tersebut berdampak pada rendahnya inovasi dan 

susah mendapatkan pangsa pasar. Hal ini lah yang menjadikan saya tertarik 

untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai fenomena IKM tersebut di 

Sulawesi Utara, Sebetulnya disamping rendahnya kualitas SDM tersebut juga 

berdampak kompetensi manajerial juga dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini 

Tabel 1.2. Kompetensi Manajerial 
 

No Indikator item penelitian Unit Usaha Frekwensi (%) 

1 Memiliki kemampuan komunikasi 4 13.33 

2 Memiliki kemampuan menyelesaikan masalah 2 6.67 

3 Mengajak bawahan berorientasi hasil 2 6.67 

4 Memiliki keterampilan interpersonal 6 20.00 

5 Memiliki kemampuan memimpin 4 13.33 

6 Memiliki kemampuan adaptasi lingkungan 3 10.00 
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Lanjutan Tabel 1.2 
 

7 Memiliki kemampuan kerja tim 5 16.67 

8 Sebagai individu yang dapat dipercaya 2 6.67 

9 Berfokus pada kualitas kerja 4 13.33 

Total 30 100.00 

Sumber : Pengolahan data hasil survei (2015) 

Sedangkan untuk pembedayaan karyawan sendiri berdasarkan hasil survei  dapat 

dilihat pada Tabel 1.3 dibawah ini 

Tabel 1.3. Pemberdayaan Karyawan 

 
No Indikator item penelitian Unit Usaha Frekwensi (%) 

1 Selalu siap untuk diberi tanggung jawab 6 20.00 

2 Sanggup bekerja mandiri tanpa diawasai 7 23.33 

3 Memiliki kemampuan berprestasi 8 26.67 

4 Memiliki kemampuan profesional 4 13.33 

5 Adaptif terhadap setiap perubahan 5 16.67 

Total 30 100.00 

Sumber : Pengolahan data hasil survei (2015) 

Banyak hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan 

kapasitas sumberdaya manusia di bidang industri kecil dan menengah (IKM). 

Salah satu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana 

meningkatkan kemampuan pengusaha IKM dengan memberikan program 

pelatihan, pemberdayaan, dan kinerja perusahaan.  

Pelatihan merupakan upaya proaktif yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

untuk meningkatkan keterampilan karyawan, begitu pula dengan pemberdayaan 

karyawan sangat penting menjadi fokus perhatian perusahaan dalam mengembangkan 

kemampuan tenaga kerjanya. Faktor penilaian kinerja adalah menjadi sebuah harapan 

yang dinanti oleh karyawan akibat dan prestasi kerja yang dihasilkan. Untuk menjaga 

agar karyawan tetap mempertahankan kemampuan dan prestasi kerjanya, maka 

diperlukan suatu metode penilaian terhadap kinerja perusahaan. Permasalahan di atas 

dialami juga IKM di Sulawesi Utara khususnya bagi yang memproduksi alat-alat 
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dapur dan furniture logam, industri pemeliharaan dan reparasi sepeda motor dan 

mobil.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penelitian ini akan melihat dua 

aspek modal intelektual yang dikemukakan oleh Ulrich (2011) yang terdiri atas kompetensi 

manajerial dan komitmen pada sisi lainnya yaitu komitmen manajemen terhadap 

keterberdayaan karyawannya dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja perusahaan 

perbankan. Hal ini clilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut yaitu pertama, 

ditengah persaingan yang tajam pada bisnis perbankan maka aspek kompetensi 

manajerial tidaklah cukup untuk mencapai kinerja perusahaan tanpa adanya dukungan 

para karyawan. Kedua, penelitian yang menitik beratkan pada masalah komitmen 

manajemen terhadap keterberdayaan karyawan kurang mendapat perhatian padahal 

untuk melaksanakan suatu strategi perusahaan dibutuhkan komitmen manajemen dalam 

hal membentuk karyawan yang lebih berdaya agar pelaksanaan strategi tersebut betul-

betul efektif. Meski selama ini komitmen manajemen terhadap keterberdayaan karyawan 

secara umum dianggap sebagai hal yang normatif, namun hal ini perlu dibuktikan 

efektifitas pelaksanaannya 

Komitmen manajemen pada karyawan dimaksudkan untuk menimbulkan 

suatu kondisi keterberdayaan bagi karyawan (empowered employees). 

Pada dasarnya dengan adanya kondisi karyawan yang lebih berdaya maka 

selanjutnya karyawan akan memperoleh kepuasan (employee satisfaction) dalam 

bekerja (Noe at al., 2013). Lebih lanjut dikatakan oleh Noe et al. (2013) bahwa jika 

dalam suatu organisasi atau perusahaan telah tercipta adanya employee satisfaction, 

maka karyawan yang bersangkutan akan mempunyai komitmen untuk melaksanakan 

strategi perusahaan. Jadi secara teoritis dapat dikatakan bahwa dengan adanya 

komitmen perusahaan terhadap karyawannya (organization commitment to 



6 

 

employees), yang selanjutnya disebut komitmen manajemen, akan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan yaitu melalui pelaksanaan strategi yang diMakukan 

secara efektif oleh karyawan yang terberdaya serta memperoleh kepuasan 

(satisfaction) dalam bekerja. Namun demikian hal ini perlu dibuktikan mengingat 

pelaksanaan komitmen perusahaan terhadap karyawannya (organization commitment 

to employees) selama ini tidak dianggap sebagai hal yang panting melainkan yang 

lebih penting adalah tuntutan komitmen karyawan terhadap organisasi / perusahaan. 

Untuk itu maka timbal pertanyaan penelitian tentang hal tersebut yang perlu 

memperoleh jawaban. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka studi ini menguji 

tentang faktor yang berpengaruh pada tercapainya kinerja perusahaan 

perbankan dengan mengandalkan aset perusahaan berupa modal 

intelektual clian jajaran manajemen yaitu kompetensi manajerial dan 

komitmen karyawan pada pemberdayaan karyawan. Begitu pula penelitian 

ini akan mengkaji peranan aspek komitmen karyawan pada pemberdayaan 

baik secara langsung maupun melalui aspek pemberdayaan karyawan  

agar tercapainya kinerja perusahaan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran komitmen 

karyawan dan kompetensi manajerial pada pemberdayaan tenaga kerja dalam 

meningkatkan kinerja IKM?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran komitmen 

karyawan dan kompetensi manajerial pada pemberdayaan tenaga kerja dalam 

meningkatkan kinerja IKM ?” 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan konsep atau teori tentang human resource management 

kinerja IKM. 

2. Memberikan kontribusi bagi pihak manajemen dalam meningkatkan 

peranannya dan mengetahui faktor-faktor yang perlu mendapatkan perhatian 

utama dengan penerapan human resource management dalam rangka 

meningkatkan kinerja IKM dalam penyusunan rencana pengembangan usaha. 

3.  Bagi peneliti dapat memperoleh pengalaman belajar dalam penelitian yang 

empiris dan memperluas wawasan serta pengembangan keilmuan pada 

masa yang akan datang khususnya manajemen perusahaan. 

 


