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ABSTRAK 

 

Radevson Shiddieq / 212014114/2020/ Pengaruh Kompetensi Karyawan dan 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT. Tanjungenim Lestari (TEL) 

Didesa Banuayu kec. Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim 

 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kompetensi dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Tanjungenim Lestari (TEL) didesa banuayu 

kec. empat petulai dangku kabupaten muara enim. Tujuanya untuk mengetahui 

pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Tanjungenim 

Lestari (TEL) didesa banuayu kabupaten muara enim secara simultan serta untuk 

mengetahui pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Tanjungenim Lestari (TEL) didesa banuayu secara parsial. Variabel independen 

adalah kompetensi dan motivasi karyawan dan variabel dependennya adalah kinerja 

karyawan. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Populasi penelitian adalah 

seluruh karyawan PT. Tanjungenim Lestari (TEL) didesa banuayu yang berjumlah 190 

orang dan sebagai sampel sebanyak 123 orang dengan teknik proportionate stratified 

random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

skunder sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji F, uji t, dan R². Hasil 

regeresi linier berganda kinerja karyawan dipengaruhi positif oleh variabel kompetensi 

dan motivasi. Hasil analisis uji F menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara 

kompetensi dan motivasi secara simultan terhadap kinerja karyawan PT. Tanjungenim 

Lestari (TEL) didesa banuayu. Selain itu, uji t terdapat pengaruh signifikan antara 

kompetensi atau motivasi secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Tanjungenim Lestari (TEL) didesa banuayu. Uji koefisien determinasi didapat 

kontribusi variabel kompetensi dan variabel motivasi dalam mempengaruhi variabel 

kinerja karyawan ditunjukkan oleh R² sebesar 0,586 atau 58,6%. 

 

Kata kunci: Kompetensi, Motivasi dan Kinerja Karyawan
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BAB I 

    PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur atau bagian investasi 

terbesar dari sebuah perusahaan dan sangat penting sehingga harus dikelola dengan 

baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisensi perusahaan. Oleh karena itu banyak 

sekali perusahaan yang mulai secara serius membangun dan mengembangkan sumber 

daya manusianya. Peranan sumber daya manusia dalam perusahan sebagai pergerakan 

utama seluruh aktivitas perusahaan, berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam 

mempertahankan eksistensinya di mulai dari usaha manusia itu sendiri dalam 

meningkatkan efektivitas dan efisensi kerja secara maksimal. Sumber Daya Manusia 

(SDM) berkualitas adalah sumber manusia yang memiliki kompetensi tinggi dan 

keterampilan yang dapat memajukan perusahaan. Pentingnya sumber daya manusia 

mengharuskan perusahaan perlu memperhatikan karyawannya untuk menunjukkan 

kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Sumber daya manusia sangat penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah 

organisasi, baik perusahaan ataupun institusi. Selain itu sumber daya manusia juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi bisa dikatakan 

sebuah perusahaan bisa berkembang dengan sangat besar apabila di dalamnya 

memiliki banyak sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya, sebaliknya 

pula apabila sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan itu tidak 

berkualitas maka perkembangan perusahaan tersebut juga akan terhambat. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 2016:10). Banyak perusahaan atau 

organisasi yang mencoba berbagai cara untuk meningkatkan kinerja karyawan 

menjadi lebih efektif dan efisien agar tujuan perusahaan tercapai misalnya dengan 

melihat kompetensi disetiap karyawan. 

Kinerja diartikan sebagai fungsi dari motivasi dan kemampuan.Sehingga agar 

dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki tingkat 
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kemampuan tertentu serta derajat kesediaan. Kemampuan dan kesediaan 

seseorang tidaklah efektif untuk mengerjakan suatu hal tanpa adanya pemahaman 

terlebih dahulu mengenai apa yang akan dilakukan atau dikerjakan serta bagaimana 

cara untuk mengerjakannya (Sutrisno 2016:48). 

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan 

suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta 

didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.  (Wibowo 2017:280). 

Dengan demikian kompetensi menjadi sangat berguna untuk membantu organisasi 

atau perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya. Kompetensi sangat diperlukan 

dalam setiap proses sumber daya manusia semakin sering seseorang melakukan 

pekerjaan yang sama maka semakin terampil dan semakin cepat pula karyawan 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Kompetensi juga mempengaruhi kinerja karyawan yaitu ada karyawan yang 

belum mencapai tujuan perusahaan dikarenakan kurangnya kompetensi seperti sifat 

yang dimiliki karyawan masih belum konsisten terhadap situasi dan informasi. 

Contohnya karyawan dalam menyelesaikan tugas tidak baik karena karyawan kurang 

memiliki sifat yang baik dan brwawasan serta berfikir secara konseptual. Kurangnya 

pengetahuan karyawan juga menyebabkan kompetensi yang dimiliki karyawan belum 

sesuai dengan target yang di inginkan perusahaan dan menyebabkan belum 

tercapainya kinerja karyawan secara efektif. Contohnya target mengantar pekerja dan 

crew tidak lanca sering terjadi kesalahan seperti masuk lubang jalan, dan tidak 

stabilnya mobil pada saat berjlan.   

Motivasi merupakan pendorong seseorang untuk berbuat,bertindak,dan 

berprilaku. Tanpa motivasi seseorang karyawan tidak dapat memenuhi pekerjaannya 

sesuai standar atau melampui standar karena apa yang menjadi motivasi dalam bekerja 

tidak terpenuhi. Sekalipun seorang karyawan yang memiliki kemampuan dalam 

bekerja tinggi tetapi tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan tugasnya maka 

hasil akhir dalam pekerjaannya tidakakan memuaskan (Kadarisman 2014:274). 

Motivasi juga mempengaruhi kinerja karyawan disebabkan karena tidak 

adanya tanggung jawab karyawan terhadap kendaraan alat berat yang digunakan. 

Contohnya tidak merawat kendaraan alat berat yang digunakan dengan rasa tanggung 
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jawab sepenuhnya hal inilah yang dapat menghambat kinerja karyawan atas 

pencapaian target yang mereka capai, rendahnya motivasi juga ditandai dengan 

komunikasi antar karyawan senior dan junior yang kurang baik, contohnya sering 

terjadinya salah pengertian antar sesama karyawan tersebut akibat kurangnya 

terjalin komunikasi yang baik antar karyawan sehingga menimbulkan suasana kerja 

yang kurang nyaman dan keadaan seperti itu akan berimbas kepada kinerja 

karyawan. Selain itu resiko pekerjaan yang karyawan hadapi sangat tinggi disaat 

mereka bekerja tidak memikirkan tingkat resiko kejadian yang dihadapinya. 

Diihat dari hasil pengamatan, bahwa terdapat beberapa permasalahan yang 

dihadapi oleh PT Tanjungenim Lestari yaitu rendahnya kinerja karyawan disebabkan 

oleh kualitas kerja karyawan kurang baik karena masih banyak karyawan yang belum 

menguasai pekerjaan tersebut dan berdampak pada kinerja karyawan menjadi terlalu 

rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengawasan yang ketat kepada 

karyawan sehingga tidak berkembangnya kinerja karyawan karena kurangnya 

perhatian dari atasan sehingga tidak tercapainya tujuan perusahaan. 

Tabel 1.1 

Data Penilaian Kerja Karyawan Oleh Pimpinan 

PT. Tanjungenim Lestari Desa Banuayu Kabupaten Muara Enim  

 

            No.         Hasil Penilaian Karyawan                           Jumlah 

                                                    Karyawan  

1. Istimewa            18 Orang  (9,47%) 

2. Baik             30 Orang (13,15%) 

3. Cukup Baik            62 Orang (30%) 

4. Kurang Baik             45 Orang (24,73%) 

5. Sangat Kurang            35 Orang (22,65%) 

 

Jumlah Karyawan            190 Orang (100%) 

Sumber : Data PT. TanjungEnim Lestari Desa Banuayu Kabupaten Muara Enim,Tahun 2014-2018  

Hasil penilaian kerja para karyawan PT.Tanjungenim Lestari bisa dilihat bahwa 

terdapat karyawan yang memiliki kinerja yang kurang baik dalam melakukan 
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pekerjaanya, yaitu berjumlah 47 kayawan dengan hasil persentase 24,73%. 

Selanjutnya untuk karyawan yang memiliki kinerja yang sangat kurang yaitu 

berjumlah 43 karyawan dengan hasil persentase 22,65%. Dengan adanya hasil 

penilaian kerja dapat dinyatakan bahwa masih ada karyawan PT. Tanjungenim Lestari 

yang memiliki kinerja yang masih sangat rendah. 

Kinerja karyawan PT.Tanjungenim Lestari ini masih terlihat rendah, dilihat 

dari kualitas dan kuantitas kerja karyawan yang belum sesuai dengan kebutuhan yang 

di harapkan sehingga belum memenuhi pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu 

karyawan kurang optimal dalam bekerja dan tanggung jawab sehingga menimbulkan 

keterlambatan dalam bekerja. 

Kinerja seorang karyawan tidak akan terlepas dari adanya motivasi dimana 

motivasi kerja adalah yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

guna mencapai suatu tujuan dan dorongan tersebut akan menentukan sikap seseorang 

dalam bekerja. Selain itu karyawan belum sepenuhnya memiliki tanggung jawab 

karena karyawan belum menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dengan begitu 

karyawan diharapkan akan lebih memaksimalkan tanggung jawab atas pekerjaannya. 

Kompetensi disebabkan kurangnya pengalaman yang dimiliki karyawan, hal 

ini terlihat dari hasil kerja karyawan yang kurang optimal. Keterampilan karyawan 

masih kurang, hal ini disebabkan oleh penempatan kerja karyawan tidak sesuai dengan 

keahliannya seperti karyawan dibidang pengelolahan dipekerjakan di bidang teknik 

dan kerjasama dalam tim kurang kompak hal ini disebabkan oleh karakteristik pribadi 

karyawan.  

Kompetensi sangat membantu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana 

seorang karyawan dapat bekerja optimal dan memberikan kontribusi yang sesuai 

dengan keinginan perusahaan. Apabila kompetensi atas diri seorang karyawan telah 

diketahui maka perusahaan pun akan membantu mengembangkan kompetensi 

karyawan dengan melakukan training dan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh 

karyawan guna meningkatkan kompetensinya. Seorang karyawan bertanggung jawab 

dalam menyelesaikan masalah dan menjalankan tugas, serta mentransfer informasi 

kepada orang lain terkait tugas yang diinstruksikan oleh atasan dapat dilihat dari 
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kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Kompetensi digunakan untuk 

merencanakan, membantu, dan mengembangan kinerja karyawan 

Motivasi karyawan yang bekerja masih kurang termotivasi hal ini terlihat dari 

kompensasi yang berupa insentif, peraturan perusahaan memberikan insentif pada 

setiap karyawan yang lembur, namun pada kenyataan setiap akhir bulan karyawan 

tetap mendapatkan gaji sesuai dengan gaji pokok yang telah ditetapkan dan tidak ada 

penambahan dari hasil lembur yang telah dilakukan, sehingga karyawan menjadi 

malas dalam menyelesaikan pekerjannya.  

Motivasi karyawan terhadap lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan 

kerja yang mengikat antara orang-orang yang ada didalam lingkungannya. Oleh 

karena itu, hendaknya diusahakan agar lingkungan kerja harus baik dan kondusif 

karena lingkungan kerja yang baik dan kondusif menjadikan karyawan merasa betah 

berada diruangan dan merasa senang serta bersemangat untuk melaksanakan tugas-

tugasnya sehingga kepuasan kerja akan terbentuk dan dari kepuasan kerja karyawan 

tersebut maka kinerja karyawan juga akan meningkat dan juga  tidak dirasakannya 

perasaan yang aman dan nyaman pada saat bekerja, hal ini dikarena perusahaan lokasi 

perusahaan yang jauh dari pemukiman penduduk dan rawan sekali aksi tindak 

kriminal seperti perampokan dan pembegalan di area perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menduga bahwa kompetensi kerja dan 

motivasi kerja yang kurang sebagai penyebab kurang maksimalnya kinerja. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertulis dengan judul 

Pengaruh Kompetensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

PT.Tanjungenim Lestari Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kabupaten 

Muara Enim.
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang  masalah diatas,  maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian  penelitian  ini adalah : 

1. Apakah kompetensi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT.Tanjungenim Lestari (TEL) Didesa Banuayu kec.empat petulai dangku 

kabupaten muara enim? 

2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT.Tanjungenim 

Lestari (TEL) Didesa Banuayu kec.empat petulai dangku kabupaten muara enim?  

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT.Tanjungenim Lestari 

(TEL) Didesa Banuayu kec.empat petulai dangku kabupaten muara enim?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui. 

1. Pengaruh Kompetensi dan motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT Tanjungenim 

Lestari (TEL) Didesa Banuayu Kabupaten Muara Enim. 

2. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan PT Tanjungenim Lestari (TEL) 

Didesa Banuayu Kabupaten Muara Enim. 

3. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Tanjungenim Lestari (TEL) 

Didesa Banuayu Kabupaten Muara Enim.
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D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Menambah wawasan mengenai keadaan perusahaan sebagai tempat penerapan ilmu 

pengetahuan yang diberikan selama kuliah. 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan agar bisa dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk memecahkan suatu masalah khususnya kompetensi dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Tanjungenim Lestari (TEL) di Desa 

Banuayu Kabupaten Muara Enim. 

3. Bagi Almamater  

Sebagai bahan pertimbangan serta referensi bagi penulis lain yang akan 

mengadakan penelitian dengan judul atau materi yang sama. 
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