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ABSTRAK 

 

 

HANUNG RIFQI KURNIAWAN, NIM. 1421103592, Fakultas 

Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. 

“PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. MONDRIAN GARMENT 

MANUFACTURE KLATEN” 
Suatu perusahaan akan dapat bertahan dalam persaingan jika 

produktivitasnya selalu meningkat. Peningkatan produktivitas tersebut selalu 

sejalan dengan kinerja sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut. 

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia semakin tinggi pula kinerjanya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas SDM terhadap 

kinerja karyawan PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten. 

Teknik pengumpulan data dengan angket, observasi dan studi pustaka. 

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 42 karyawan. Variabel dalam penelitian ini 

ada dua yaitu variabel bebas yaitu kualitas SDM (X) serta variabel terikat (Y) 

yaitu kinerja karyawan. Teknik analisis data dengan analisis korelasi Product 

Moment.  

Dari perhitungan dengan korelasi Product Moment diperoleh r hitung 

sebesar 0,41. Sedangkan r tabel dan N = 42 pada taraf signifikasi 5% diperoleh r 

tabel 0,304 sehingga r hitung lebih besar daripada r tabel (0,41 > 0,304). Sehingga 

terdapat korelasi positif antara kualitas SDM terhadap kinerja karyawan PT. 

Mondrian Garment Manufacture Klaten.  

 

  

 

Keywords : kualitas SDM, kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengingat semakin  ketat  persaingan  antar  perusahaan dewasa  ini 

menuntut  perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetensi dengan 

perusahaan lain. Salah satu hal yang dapat ditempuh perusahaan agar mampu 

bertahan dalam persaingan  yang ketat adalah sumber daya manusia. Peranan 

sumber daya manusia dalam perusahaan sangatlah penting karena penggerak 

utama seluruh kegiatan atau  aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya 

baik untuk  memperoleh  keuntungan  maupun  untuk  mempertahankan 

kelangsungan  hidup  perusahaan  adalah  manusia.  Berhasil tidaknya  suatu 

perusahaan dalam mempertahankan eksistensi perusahaan dimulai dari usaha 

manusia itu sendiri dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi  secara 

maksimal. Dengan kata lain kinerja organisasi atau perusahaan sangat 

dipengaruhi dan bahkan tergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif 

sumber daya manusia yang dimilikinya. Tujuan perusahaan dalam standarisasi 

atau tolak ukur agar sumber daya manusia atau tenaga kerja yang 

diperolehnya benar–benar  dapat  bekerja  sesuai  dengan  apa  yang  di 

inginkan  oleh perusahaan. 

Tenaga kerja merupakan bagian  yang  integral  dari  suatu  kesimpulan 

faktor–faktor lainnya. Oleh karena itu perusahaan lebih menekan kepada 

pengembangan sumber daya manusia agar lebih berkualitas untuk 
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mengoperasikan teknologi dan diharapkan dapat memiliki kemampuan prima 

serta relevan dengan bidang bisnis yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. 

Sumber daya manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik manusia. 

Tegasnya setiap kemampuan manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya 

fisiknya. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) 

sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Sedangkan 

difinisi dari daya fisik merupakan kekuatan dan ketahanan seseorang untuk 

melakukan kegiatan yang singkat dan pekerjaan yang lama, maupun 

ketahanannya menghadapi penyakit. Daya fisik sangat menunjang sekali 

terhadap perkembangan dari SDM, karena menjadi faktor penentu bagi 

seseorang untuk mencapai cita-cita yang telah direncanakan oleh daya pikir. 

Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, 

sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi 

kepuasannya. SDM menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktifitas 

yang dilakukan.  

Dalam hal ini, manusia adalah orangnya, sedangkan SDM adalah 

kemampuan totalitas daya pikir dan dayafisik yang terdapat pada seseorang. 

SDM yang memiliki kualitas yang tinggi akan mempengaruhi produktifitas 

kerjanya, sedangkan dengan memiliki produktifitas yang tinggi, ini semua 

akan dapat menunjang kesejahteraan hidup dari setiap sumber daya yang 

menjadi bagian dari organisasi. Dengan demikian tidak salah apabila kualitas 

SDM yang tinggi merupakan faktor penentu yang harus dimiliki oleh setiap 

manusia. Yang nantinya akan membantu mereka di dalam memenuhi 

kebutuhan hidup.  
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Begitu juga dengan organisasi yang menjadi wadah dari SDM, tentunya 

mereka menginginkan SDM yang mempunyai kualitas tinggi agar segala 

perkembangan yang menjadi rencana dari organisasi akan mudah untuk 

dicapai. Setiap organisasi tentunya bergantung terhadap SDM untuk 

menjalankan segala operasional kegiatan dari organisasi. 

Sebagai sebuah perusahaan, PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten 

juga harus memperhatikan kualitas setiap sumber daya manusia yang mereka 

miliki terutama para karyawannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas 

dari operasional kegiatan perusahaan. Karena daya perusahaan lain yang 

sejenis ataupun tidak sejenis selalu ingin meningkatkan dan mengembangkan 

segala hal yang berkaitan dengan organisasi yang menaungi mereka. Maka 

dari itu, untuk dapat bersaing dan tetap eksis maka diperlukan sumber daya 

manusia yang handal yang dapat menjadi senjata atau kekuatan yang dapat 

menjaga stabilitas dari perkembangan organisasi. Kualitas dari sumber daya 

manusia yang dimiliki tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja dari suatu 

organisasi. Dengan dasar inilah setiap perusahaan selalu bertindak selektif 

disetiap pengangkatan karyawan baru.  

Dalam persaingan usaha pada saat ini, kualitas dari sumber daya 

manusia sangat berperan sekali di dalamnya. Karena persaingan lebih 

mengarah pada individu-individu yang menjadi bagian dari perusahaan, 

sedangkan perusahaan mereka jadikan sebagai wadah mereka untuk 

menyatukan visi dan misi kerja dan menyatukan setiap kekuatan individu-

individu tersebut untuk menghadapi dunia persaingan usaha. Perusahaan yang 
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besar belum tentu dapat menguasai persaingan apabila tidak ditunjang dengan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kinerja perusahaan akan dapat 

berkembang apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.  

Sumber daya manusia di suatu perusahaan sangat penting peranannya 

dalam mencapai keberhasilan perusahaan tersebut. Uraian secara mikro bahwa 

fasilitas yang canggih dan lengkap pun belum merupakan jaminan akan 

keberhasilan perusahaan tanpa diimbangi dengan kualitas karyawan yang akan 

memenfaatkan fasilitas tersebut. Suatu perusahaan di tengah-tengah 

masyarakat sudah barang tentu mempunyai visi, misi dan tujuan, untuk 

mencapai misi dan tujuan maka direncanakanlah program-program atau 

kegiatan, dan selanjutnya untuk pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi 

kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan tenaga yang profesional. Hal ini 

membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk 

mencapai kinerja yang baik. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa 

terdapat hubungan yang erat antara kualitas sumber daya manusia dengan 

kinerja karyawan. Seperti yang di ungkapkan Suyadi Prawirosentono bahwa 

“kinerja seseorang akan baik jika dia mempunyai keahlian atau skill yang 

tinggi (1999: 3). Dari penjelasan tersebut secara teoritis terdapat pengaruh 

antara kualitas sumber daya manusia dengan kinerja karyawan. 

PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang garmen, yang harus mengedepankan kualitas 

produknya.  Dengan demikian secara otomatis sangat dibutuhkan adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karenanya perusahaan sangat 
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memperhatikan kualitas dari sumber daya manusia yang menjadi bagian tidak 

terpisahkan dari sebuah perusahaan agar dapat menghasilkan produk-produk 

yang berkualitas dan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.  

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penelitian yang akan disajikan 

dalam skripsi ini berjudul ”PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA 

MANUSIA (SDM) TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. MONDRIAN 

GARMENT MANUFACTURE KLATEN.” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapunau alasan pemilihan judul ini adalah : 

1. Alasan Subjektif 

a. Menambah pengetahuan dasar penulis tentang manajemen sumber 

daya manusia dalam perusahaan. 

b. Ketertarikan penulis tentang kualitas sumber daya manusia dalam 

hubungannya dengan kinerja. 

2. Alasan Objektif  

a. Kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam menentukan 

keberlangsungan suatu perusahaan. 

b. Suatu perusahaan akan dapat bertahan dalam persaingan jika 

produktivitasnya selalu meningkat. Peningkatan produktivitas tersebut 

selalu sejalan dengan kinerja sumber daya manusia yang ada dalam 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia 

semakin tinggi pula kinerjanya.  
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C. Penegasan Judul 

Agar judul penelitian ini tidak menjadi rancu, maka perlu penulis 

tegaskan istilah-istilah yang ada dalam judul tersebut. 

1. Kualitas Sumber Daya Manusia 

Kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan seseorang yang digunakan untuk menghasilkan layanan 

profesional.  

2. Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999 : 1-2). 

 

D. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak melebar maka 

perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini masalah dibatasi 

pada pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan PT. 

Mondrian Garment Manufacture Klaten. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah   

adalah : “Bagaimanakah pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja karyawan 

PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten?” 
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F. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja karyawan PT. 

Mondrian Garment Manufacture Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1.  Manfaat Teoritis  

Menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti serta memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan yang juga dapat bermanfaat bagi generasi 

yang akan datang.  

2.  Manfaat Praktis  

Diharapkan bisa dijadikan suatu masukan bagi menejemen PT. Mondrian 

Garment Manufacture Klaten untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusianya agar kinerja perusahaan dapat meningkat. 

 

H. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan 

kesimpulan sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih 

harus diuji secara empiris (Sugiyono 2001 : 60). Adapun hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : “Ada pengaruh yang signifikan dan 

positif kualitas SDM terhadap kinerja karyawan PT. Mondrian Garment 

Manufacture Klaten” 
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I. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, tinjauan tentang kualitas sumber daya manusia, kinerja, dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian, dan 

penjelasan tentang objek penelitian 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya 

BAB V. Simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dan saran diajukan 

dalam hasil akhir penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada Bab V ini, disajikan kesimpulan dari hasil analisis data serta saran 

yang diharapkan dapat memberikan suatu solusi terhadap peningkatan kinerja 

karyawan pada PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten. 

 

A. Simpulan 

1. Dari perhitungan dengan korelasi Product Moment diperoleh r hitung 

sebesar 0,41. Sedangkan r tabel dan N = 42 pada taraf signifikasi 5% 

diperoleh r tabel 0,304 sehingga r hitung lebih besar daripada r tabel (0,41 

> 0,304), maka Ho ditolak dan H1 diterima (Hipotesis alternatif diterima). 

Sehingga terdapat korelasi positif antara kualitas SDM terhadap kinerja 

karyawan PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten.  

2. Dari perhitungan dengan analisis regresi dapat diperoleh persamaan 

regresi Y = 24,67 + 0,43X yang artinya a = 24,67 (konstanta) tanpa ada 

kualitas SDM yang baik masih ada kinerja karyawan sebesar 24,67 satuan.  

b = 0,43 (slope) jika kualitas SDM naik 1 satuan maka kinerja karyawan 

juga naik 0,43 satuan. 

3. Dari perhitungan uji t diperoleh t = 2,021 jadi t hitung  2,833 lebih besar 

daripada t tabel atau 2,833 > 2,021 hal ini berarti hipotesis yang digunakan 

terbukti secara signifikan. Hipotesis terbukti sehingga berarti ada pengaruh 

yang signifikan kualitas SDM terhadap kinerja karyawan di PT. Mondrian 

Garment Manufacture Klaten. 

56 



57 

 

4. Ada pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja karyawan yaitu kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh kualitas SDM sebesar 16,81% sedangkan 

83,19% ditentukan oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian 

ini seperti pemberian upah, tunjangan, lingkungan kerja, disiplin kerja, 

kepemimpinan, dll. 

 

B. Saran-saran 

Sedangkan saran-saran yang dapat peneliti ajukan adalah sebagai 

berikut:  

1. Kepada Pimpinan PT. Mondrian Garment Manufacture Klaten, hendaknya 

terus mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

menjadi bagian dari perusahaan yaitu dengan pendidikan dan pelatihan 

bagi para karyawan dan sumber daya manusia lainnya yang dapat 

menunjang kinerja perusahaan.  

2. Kepada para karyawan, diharapkan untuk terus mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan atau potensi yang ada pada dirinya agar dapat 

meningkatkan kualitas mereka secara maksimal sesuai dengan harapan dan 

tujuan perusahaan dan berguna untuk meningkatkan kinerja dari 

perusahaan itu sendiri 

3. Kepada peneliti hendaknya mengadakan penelitian secara komprehensif 

tentang masalah sumber daya manusia, mengingat masalah tersebut 

menyangkut perilaku manusia, yang masih menarik untuk dikaji lebih 

dalam. 
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4. Kuesioner dalam penelitian selanjutnya ditambah agar hasil penelitian 

selanjutnya lebih valid lagi. 
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