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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia dalam perusahaan memiliki peranan dan fungsi 

yang sangat penting bagi tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya manusia di 

sinim mencakup keseluruhan manusia yang ada dalam organisasi yaitu mereka 

yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan mulai dari level yang paling 

bawah sampai level yang paling atas (top management), meskipun berbeda level, 

seluruh elemen sumber daya manusia tersebut memiliki peran yang sama terhadap 

tercapai tidaknya tujuan perusahaan, pengabaian terhadap salah satu bagian 

berakibat terhambatnya pencapaian tujuan perusahaan. Berhasil atau tidaknya 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya sangat tergantung 

pada kemampuan sumber daya manusia atau karyawannya. 

Persaingan antar perusahaan diera globalisasi semakin tajam sehingga 

Sumber Daya Manusia (SDM) dituntut terus menerus mampu mengembangkan 

diri secara proaktif. SDM harus menjadi manusia-manusia pembelajar, yaitu 

pribadi-pribadi yang mau belajar dan bekerja keras dengan penuh semangat, 

sehinga potensi insaninya berkembang maksimal. 

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah 

perusahaan. Pada hakikatnya sumber daya manusia merupakan penggerak bagi 

setiap kegiatan di perusahaan.Perkembangan yang sangat pesat pada era 
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globalisasi ini menuntut perusahaan untuk dapat berkembang agar dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaaannya. 

Untuk itu perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas, untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya pengelolaan 

SDM secara optimal. Bukan hanya itu saja dalam mengelola sumber daya 

manusia perlu adanya  tujuan yang hendak dicapai seperti menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas semua itu bukan hal yang mudah maka dari itu 

sebagai pemimpin perusahaan perlu adanya tindakan atau langkah-langkah 

terhadap karyawan seperti : mempengaruhi, memotivasi, loyalitas, komitmen, 

kepuasan kerja, kinerja , kesejahteraan.(Kasmir, 2016:9) 

Kinerja merupakan suatu hal yang penting dalam perusahaan , karna 

nantinya menjadi suatu output dalam perusahaan , ada pun faktor faktor yang 

mempengaruhi kinerja dan dipengaruhi kinerja menurut Kasmir, 2016:189-196 

adalah : kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, 

gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, loyalitas, komitmen, 

disiplin kerja, kompensasi, jenjang karir (Pengembangan Karir), citra karyawan. 

Selain itu ada faktor yang dapat memotivasi  karyawan untuk 

menghasilkan kinerja yang optimal adalah pengembangan karir. Menurut 

(Efriyaningsih, 2017:2) pengembangan karir adalah usaha yang dilakukan secara 

formal dan berkelanjutan  dengan difokuskan pada peningkatan dan penambahan 

kemampuan seorang pekerja. Sarana pengembangan karir meliputi keterampilan, 

pendidikan, dan pengalaman serta teknik-teknik modifikasi dan perbaikan 

perilaku yang memberikan nilai tambah sehingga memungkinkan seorang untuk 
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bekerja lebih baik (Efriyaningsih,2017:2). Pengembangan karir  memainkan 

peranan penting dalam meningkatkan komitmen karyawan untuk mencapai suatu 

Tujuan. Keterlibatan  karyawan mengacu pada sejauh apa para karyawan terlibat 

penuh dalam pekerjaan dan kekuatan komitmennya terhadap perusahaan. (Noe, 

2010) dalam (Efriyaningsih, 2017:2). 

Selain itu Menurut (Kasmir, 2016:193) faktor yang meningkatkan kinerja 

karyawan adalah komitmen , Komitmen merupakan kepatuhan karyawan untuk 

menjalankan kebijakan atau peraturan perusahaan dalam bekerja. Komitmen juga 

diartikan kepatuhan karyawan kepada janji janji yang telah dibuatnya. Atau 

dengan kata lain komitmen merupakan kepatuhan untuk menjalankan kesepakatan 

yang telah dibuat. Dengan mematuhi janji atau berusaha untuk bekerja dengan 

baik dan merasa bersalah jika tidak menepati janji atau kesepatakan yang telah 

dibuatnya . Pada akhirnya kepatuhannya untuk melaksanakan janji atau 

kesepakatan yang telah dibuatnya akan mempengaruhi kinerjanya. Alamsyah & 

Andri (2016:2) Untuk itu komitmen pada setiap karyawan sangat penting karena 

dengan suatu komitmen seseorang juga dapat menjadi lebih bertanggung jawab 

terhadap pekerjaanya dibanding dengan karyawan yang tidak mempunyai 

komitmen. Biasanya karyawan yang memiliki suatu komitmen, akan bekerja 

secara optimal sehingga dapat mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga dan 

waktunya untuk pekerjaannya sehingga apa yang sudah dikerjakannya sesuai 

dengan yang diharapkan oleh perusahaan. 

PT Kimia Farma (Persero) merupakan perusahaan milik Negara  yang 

bergerak dibidang obat-obatan yang berbasis industri yang bertujuan untuk 
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menunjang pembangunan dibidang kesehatan ekonomi. PT Kimia Farma 

memiliki jaringan yang luas yang tersebar dibeberapa daerah yang ada di 

Indonesia. Salah Cabang perusahaan PT Kimia Farma (Persero) yang ada di 

Provinsi Riau adalah PT Kimia Farma (Persero) kantor Cabang Pekanbaru 

beralamat dijalan Sisingamaraja No. 184, Rintis, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru 

dengan jumlah karyawan sebanyak 40 orang.  

Berikut adalah jumlah karyawan PT. Kimia Farma (Persero) Cabang Pekanbaru 

dari tahun 2013-2017. 

Tabel 1.1 Jumlah Karyawan  PT. Kimia Farma (Persero) Cabang pekanbaru 

 
Tahun Bagian Karyawan Total 

Logistik Marketing 

2013 8 Orang 12 Orang 20 Orang 

2014 11 Orang  15 Orang 26 Orang 

2015 11 Orang 22 Orang 33 Orang 

2016 14 Orang 22 Orang 36 Orang  

2017 17 Orang  23 Orang 40 Orang 

Sumber:PT. Kimia Farma(Persero)2018 

Dilihat dari tabel 1.1 jumlah karyawan PT. Kimia Farma (Persero) terus 

meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah karyawan tersebut didasari 

oleh kebutuhan akan pasar terhadap produk-produk Kimia Farma yang 

mengharuskan perusahaan  jumlah karyawan dengan seleksi yang selektif dan 

pengadaan pengembangan karir agar kedepannya peusahaan mendapatkan kinerja 

yang baik. 

Selain menambah jumlah karyawan untuk kebutuhan akan pasar terhadap 

produk produk kimia farma, untuk meningkatkan kinerja karyawan agar menjadi 

professional, PT Kimia farma sangat memperhatikan pengembangan karir dari 

karyawannya, masing-masing karyawan memiliki hak yang sama untuk dapat 
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berprestasi menghasilkan kinerja yang baik sehingga mampu meningkatkan 

kinerjanya.  

Untuk mendukung program pengembangan karyawan yang disediakan 

oleh PT. Kimia Farma (Persero) antara lain antara lain adalah program pelatihan 

karyawan. Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan serangkaian 

aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara 

sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. 

Pelatihan merupakan bagian dari pengembangan yang dilakukan perusahaan demi 

tercapainya tujuan yang diinginkan. Hal ini juga merupakan salah satu komitmen 

yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma (Persero) dalam meningkatkan sumber 

daya setiap karyawan yang dapat dilihat pada tabel pelatihan berikut. 

Tabel 1.2 Pelatihan Kerja pada PT. Kimia Farma (Persero) Cabang 

Pekanbaru 

 
Thn Jenis Pelatihan Jumlah 

Karyawan 

Lokasi 

Kegiatan 

Lama Jumlah 

Peserta 

2013 Logistik 8 Orang Jakarta 1-3 Hari 7 Orang 

 Marketing 12 Orang Pekanbaru 3-4 Hari 5 Orang 

2014 Logistik 11 Orang Jakarta 1-3 Hari 11 Orang 

 Marketing 15 Orang Pekanbaru 3-4 Hari 10 Orang 

2015 Logistik 11 Orang Jakarta 1-3 Hari 11 Orang 

 Marketing 22 Orang Pekanbaru 3-4 Hari 10 Orang 

2016 Logistik 14 Orang Pekanbaru 1-3 Hari 14 Orang 

 Marketing 22 Orang Pekanbaru 3-4 Hari 12 Orang 

2017 Logistik 17 Orang Pekanbaru 1-3 Hari 17 Orang 

 Marketing 23 Orang Pekanbaru 3-4 Hari 15 Orang 

Sumber. PT Kimia Farma (Persero) 

 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 2 sistem 

pelatihan yang terbagi menjadi menjadi 2 bagian jenis pelatihan pada setiap 

bagian perusahaan. Sistem pelatihan kerja pada bagian marketing bersifat internal 
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yang dilakukan dengan rentan waktu 2x setahun dalam setiap bagian yang ada 

pada bagian marketing. Jenis pelatihan yang dilakukan pada bagian marketing 

adalah LC (Learning Centre). Sistem pelatihan pada bagian Logistik adalah  MLT 

( Management Logistic Training) bersifat eksternal dan internal yang dilakukan 

rentang waktu 2x setahun dalam setiap bagian Logistik. Setiap karyawan 

diwajibkan melakukan pelatihan tersebut disetiap tahunnya dalam upaya 

pengembangan tingkat sumber daya karyawan untuk mampu menunjang 

terciptanya tujuan perusahaan. Untuk itu pelatihan ini dilakukan oleh PT. Kimia 

Farma (Persero) sebagai upaya pengembangan karyawan. 

Masalah yang terjadi pada PT. Kimia Farma (persero) cabang Pekanbaru 

masih adanya penurunan kinerja walaupun sudah dilakukan pengembangan karir. 

Bisa dilihat pada tabel 1.2 diatas , dari tahun 2013-2017 terlihat jelas karyawan 

yang mengikuti pelatihan lebih banyak dibagian logistik dibandingkan bagian 

pemasaran, yang seharusnya peserta pelatihan itu harus lebih dominan kebagian 

pemasaran karena bagian pemasaran itu berfungsi untuk memasarkan produk 

yang nantinya untuk menghasilkan laba perusahaan, selain itu berdasarkan hasil 

wawancara dari beberapa karyawan penyebab lainnya adalah karyawan tidak 

sepenuhnya menerapkan pelatihan yang telah diberikan dalam bekerja karena 

masih ada sebagian karyawan yang kurang memahami akan bidang pekerjaannya, 

karena sebagian besar  karyawan hanya tamatan SMA/SMK , bisa dilihat pada 

tabel 1.3 Jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan. 
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Tabel 1.3 Jumlah Karyawan berdasarkan penddikan pada PT.Kimia Farma 

(Persero) Cabang Pekanbaru 

 
No Tahun Bagian Tingkat Pendidikan Jumlah 

SLTP SMA/SMK D3 S1 

1 2013 Logistik 1 6 3 1 20 Orang 

Marketing - 5 3 1 

2 2014 Logistik - 7 3 3 26 Orang 

Marketing - 7 4 2 

3 2015 Logistik - 8 4 5 33 Orang 

Marketing - 7 5 4 

4 2016 Logistik - 8 6 5 36 Orang 

 Marketing - 8 5 4 

5 2017 Logistik - 8 8 6 40 Orang 

 Marketing - 7 6 5 

Sumber:PT. Kimia Farma(Persero) 

Menurut Efriyaningsih, 2017:10 Pengembangan Karir berkaitan dengan 

komitmen karyawan dapat terlihat dari bagaimana karyawan memberikan 

dedikasinya kepada perusahaan dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan 

dan menghasilkan kinerja yang baik sehingga dapat dipertahankan perusahaan, 

komitmen organisasi mrnjadi isu yang sangat penting bahkan terkadang sampai 

beberapa perusahaan menjadikan omitmen sebagai salah satu syarat untuk 

pemenuhan jabatan dalam suatu perusahaan tempat karyawan itu bekerja, 

meskipun begitu tidak jarang pula kurangnya pemahaman terhadap komitmen itu 

sendiri. Pemahaman komitmen itu penting untuk menunjang kondisi kerja 

kondusif sehingga perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Cara sederhana 

untuk membuat individu mempunyai komitmen organisasi adalah dengan melihat 

dukungannya kepada perusahaan beserta tujuanya komitmen  komitmen karyawan 

bisa dilihat dari tingkat absensi/kehadiran seorang karyawan, karna menurut  

Robert dan John dalam  Supriadi (2013) Seseorang yang tidak puas akan 



8 
 

 
 

pekerjaannya atau yang kurang berkomitmen pada organisasi akan terlihat 

menarik diri dari organisasi baik melalui ketidakhadiran seperti tingkat absensi. 

Meurut Hasibuan, 2011:51 absen adalah tiak bekerjanya seorang karyawan pada 

hari kerja Karena sakit, izin, alfa. Absensi adalah daftar administrasi ketidak 

hadiran kerja, berikut bisa dilihat dari tabel dibawah tingkat absensi karyawan 

pada PT. Kimia Farma (persero) Pekanbaru. 

Tabel 1.4 Tingkat Absensi Karyawan PT. Kimia Farma Persero Cabang 

Pekanbaru 

 
Thn Jumlah 

karyawan 

Keterangan Tahun Rata-Rata 

Absensi 

Rata-Rata 

Ketepatan 

waktu 

Datang 

Tepat 

Waktu 

Datang 

Terlamba

t 

Pulang 

Cepat 

Izin Sakit alfa 

2013 20 

Orang 

1800 

Orang 

600 

Orang 

600 

Orang 

50 

Orang 

15 

Orang 

65  

Orang 

2,16% 

Orang 

66% 

O rang 

2014 26 

Orang 

3600 

Orang 

1500 

Orang 

900 

Orang 

45 

Orang 

26 

Orang 

70  

Orang 

1,81% 

Orang 

66% 

Orang 

2015 33 

Orang 

3300 

Orang 

1800 

Orang 

1200 

Orang 

30 

Orang 

20 

Orang 

72  

Orang 

1,16% 

Orang 

90% 

Orang 

2016 36 

Orang 

3600 

Orang 

1200 

Orang 

900 

Orang 

55 

Orang 

28 

Orang 

75  

Orang 

1,46% 

Orang 

58%  

Orang 

2017 40 

Orang 

4500 

Orang 

1500 

Orang 

900 

Orang 

60 

Orang 

30 

Orang 

90  

Orang 

1,5% 

Orang 

53% 

Orang 

Sumber PT. Kimia Farma (Persero) 

Dari tabel 1.4 dapat diketahui bahwa rata-rata absensi mengalamai 

perubahan fluktuatif ,hal ini menunjukkan kesadaran karyawan akan absensi 

dalam bekerja masih kurang. Selain itu Berdasarkan hasil wawancara beberapa 

karyawan pada PT Kimia Farma (Persero) Cabang Pekanbaru ada beberapa 

masalah yang terjadi sehingga karyawan kurang berkomitmen dan berdampak 

pada kinerja karyawan yang mengalami penurunan, pertama masih banyak 

karyawan yang tidak memperdulikan absen karEna ada sebagian karyawan yang 

malas dan ada pula karyawan yang sibuk dengan urusannya diluar pekerjaan 

sehingga karyawan tidak peduli dengan absensinya, yang kedua kurangnya 

motivasi dan pengawasan dari pemimpin untuk mempengaruhi bawahan supaya 
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lebih giat bekerja, selain itu absensi terjadi karna faktor hari-hari besar, cuti 

bersama, yang membuat para karyawan karyawan sering menambah jumlah hari 

libur padahal sebenarnya yang seharusnya mereka sudah mulai masuk bekerja , 

namun pada kenyataannya justru mereka menambah hari libur tanpa keterangan. 

Dalam perusahaan prestasi kerja juga dapat mempengaruhi baik atau 

buruknya perusahaan tersebut, karena prestasi kerja menurut Sutrisno, 2009:150 

memberikan definisi bahwa prestasi kerja adalah catatan hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu 

tertentu, berbicara tentang prestasi kerja tentu tidak terlepas dari target pencapaian 

kinerja yang diperoleh seorang karyawan pada perusahaan PT. Kimia Farma 

(Persero) karena kinerja karyawan itu sendiri mengacu pada prestasi kerja dan 

diukur berdasarkan standar atau kriteria yang  ditetapkan perusahaan menurut 

Menurut Efrizal dan Suharti,(2017:29). Seperti yang dilihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 1.5 Penilaian Kinerja Seluruh Karyawan PT Kimia Farma  (Persero) 

Cabang Pekanbaru 

 

No Tahun Disiplin Inisiatif 
Kerja 

Sama 
Komunikasi 

Kualitas 

Kerja 

Analisis 

Masalah 

Rata 

Nilai 

1.  2013 95 85 86 86 90 87 88 

2. 2014 90 89 85 89 87 85 87 

3. 2015 89 84 79 78 88 84 84 

4. 2016 86 78 80 80 86 83 82 

5. 2017 84 76 80 85 85 80 81 

Sumber PT. Kimia Farma (Persero) 

Adapun Skor nilai  standar penilaian kinerja pada PT. Kimia Farma 

Persero Cabang Pekanbaru adalah sebagai Berikut :   

 91 - 100 Amat Baik  
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76 - 90 Baik 

51 - 60 Sedang 

≤ 50 Kurang 

Dari Tabel 1.5 dapat dilihat terjadinya penurunan kinerja karyawan dari 

tahun 2013-2017 hal ini juga berpengaruh pada prestasi kerja karyawan, terutama 

pada tahun 2017 terlihat jelas mengalami penurunan yang disebabkan beberapa 

hal diantaranya  , menurut beberapa karyawan pada PT Kimia Farma (Persero) 

Cabang Pekanabaru kinerja cenderung menurun yang diikuti dengan penurunan 

prestasi kerja hal penyebabnya pertama kurang pedulinya karyawan akan 

pekerjaan mereka, kedua karyawan selalu tidak memperdulikan aturan yang ada 

diperusahaan., dan yang ketiga sering kali stok obat yang ada habis kemudian 

karyawan enggan melapor untuk pengiriman barang kembali, sehingga 

pendistribusian obat ke beberapa toko dipekanbaru terkadang macet, selain itu 

karyawan tidak menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu sehingga banyak 

pekerjaan yang terbengkalai , dan kerja sama antar karyawan masih kurang 

terjalinnya kekompakan dari setiap karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan karyawan lain, karyawan masih mementingkan ego masing-masing dalam 

menyelesaikan pekerjaan karena adanya perbedaan persepsi dan kurangnya 

inisiatif dari karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa menunggu perintah 

dari pemimpin sehingga karyawan masih terlihat kurang mandiri dalam 

menyelesaikan pekerjaan , bahkan penghargaan pun jarang diberikan kepada 

karyawan atas kontribusinya  terhadap perusahaan, sehingga karyawan pun 



11 
 

 
 

merasa kurang dihargai sehingga berdampak pada kinerjanya yang menurun serta 

prestasi kerja nya yang juga menurun. 

berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut timbulnya ketertarikan 

penulis untuk mengangkat permasalahan ini kedalam proposal penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pengembangan Karir, Komitmen Organisasi, dan Prestasi 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Kimia Farma (Persero) Cabang 

Pekanbaru. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Pengembangan karir berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan pada PT Kimia Farma (Persero)  Cabang Pekanbaru ? 

2. Apakah Prestasi Kerja berpengaruh secara parsial  terhadap kinerja karyawan 

pada PT Kimia Farma (Persero) Cabang Pekanbaru ? 

3. Apakah Komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan pada PT Kimia farma (Persero) Cabang Pekanbaru ? 

4. Apakah Pengembangan karir, Prestasi kerja, dan Komitmen organsiasi  

berpengaruh secara simultan pada Kinerja karyawan pada PT Kimia Farma 

(Persero) Cabang Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengembangan Karir secara parsial terhadap 

kinerja karyawan pada PT Kimia Farma (Persero) Cabang Pekanbaru. 
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2. Untuk mengetahui Pengaruh Prestasi Kerja secara parsial terhadap Kinerja 

karyawan pada PT Kimia Farma (Persero) Cabang Pekanbaru. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi secara parsial terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT Kimia Farma (Persero) Cabang Pekanbaru. 

4. Untuk mengetahui Pengaruh Pengembangan Karir, Prestasi Kerja, dan 

Komitmen Organisasi secara simultan terhadap PT Kimia Farma (Persero) 

Cabang Pekanbaru. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melakukan penelitian, maka sistematika penulisan 

dalam peneliitian ini dibagi menjadi enam bagian yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian 

terdahulu, hubungan antara variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis, serta 

sistematika penulisan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini Membahas variabel penelitian dan defenisi operasional, 

penentuan populasi, dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

penggunaan data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, 

dan aktivitas perusahaan. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan hasil penelitian yang terdiri dari 

masalah Pengaruh Pengembangan Karir, Prestasi Kerja, dan Komitmen 

Organisasi terhadap Kinerja Karajan pada PT. Kimia Farma (Persero) Cabang 

Pekanbaru. 

BAB VI : PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari bab. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


