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1  PENDAHULUAN 
 

 
Latar Belakang 

 
Fenomena globalisasi dan perdagangan bebas telah terjadi di dunia sejak 

tahun 1995  ditandai dengan terbentuknya World Trade Organization (WTO), 
North American Free Agreement (NAFTA), Eropean Union (EU), Asean Free 
Trade Agreement (AFTA).  Kemudian mulai tanggal 1 Januari 2010 dilaksanakan 
Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA). 

Dalam era globalisasi selalu terjadi perubahan dan kondisi bisnis turbulen 
telah menjadikan pelaku bisnis harus meningkatkan kemampuannya untuk tetap 
dapat bersaing dan bertahan di dalam kompetisi tinggi (Naisbit dan Aburdane 
2009). Kemampuan pelaku bisnis sangat tergantung dengan kemampuan sumber 
daya manusia (SDM), karena SDM merupakan sumber keunggulan kompetitif 
utama dan pengelolaan sumber keunggulan lainnya  memerlukan penanganan dari 
SDM (Moran dan Brightman 2000).  Proses pengembangan dilakukan hendaknya 
sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu melalui proses 
pendidikan (Daryanto et al. 2010). Dengan proses pendidikan diharapkan konsep 
sustainability dapat diterima dengan kesadaran penuh dan diterapkan dalam 
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, namun membutuhkan SDM 
handal dalam memahami konsep sustainability itu sendiri. Perubahan lingkungan 
bisnis terjadi mengarah pada pengakuan pentingnya SDM sebagai aset kritis 
organisasi diikut sertakan dalam filosofi perusahaan dan juga dalam proses 
perencanaan strategik. SDM merupakan bagian proses perencanaan strategik dan 
menjadi bagian pengembangan kebijakan  organisasi, perencanaan perluasan lini 
organisasi, proses merger dan akuisisi organisasi (Connor dan Flint 2003) 

Salah satu upaya untuk menciptakan daya saing efektif adalah  perusahaan 
mampu menyiapkan SDM sesuai dengan standarisasi kompetensi disyaratkan, 
karena perbedaan kompetensi akan terjadi perbedaan pencapaian hasil/kinerja 
(Taylor 2007). Untuk itu, perlu  pelaksanaan identifikasi kompetensi relevan 
dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja SDM di tempat kerja (Brophy dan 
Kiely 2002), agar memungkinkan kelangsungan hidup organisasi mencapai 
keberhasilan kompetitif (Sandberg 2000). Agar perusahaan dapat memiliki SDM 
dengan kompetensi unggul, maka proses awal dilakukan adalah saat penerimaan 
karyawan dan pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan pendekatan 
rasionalistik berbasis pekerjaan (Sandberg 2000). Analisis pekerjaan bertujuan 
untuk mengidentifikasi proses pelaksanaan tugas dalam pekerjaan, sehingga  
dapat diketahui kompetensi yang dibutuhkan  (Goldstein et al. 2001).  

Kompetensi dapat dipersepsikan pada "struktur mendalam" dan kinerja 
dengan "penampilan permukaan", maka perlu diidentifikasi perilaku  yang  
menunjukkan kinerja agar kompetensi kinerja sempurna, lebih konsisten dan 
efektif dibandingkan dengan  memiliki kinerja rataan. Identifikasi kompetensi 
harus mencakup untuk pengembangan pembelajaran secara efisien dan terdapat 
hubungan dengan relevansi pekerjaan (Burgoyne 2006), di samping berkorelasi 
erat dengan kinerja pekerjaan secara efektif, dapat diukur, dievaluasi dan dapat 
ditingkatkan dengan pelatihan dan pengembangan (Berge et al. 2009, Cooper dan 
Schindler 2006). Namun Baldwin dan Ford (2006) mengungkapkan tentang 
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masalah pelatihan,  di mana ternyata hampir 90% tidak efektif, karena  pelatihan 
belum tentu mampu ditransformasikan ke tempat kerja, maka perspektif strategik 
merupakan kompetensi digunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan 
kompetitif bagi sebuah perusahaan (Sandberg 2000).  

Martone (2003) menjelaskan kompetensi sebagai keterampilan dan 
perilaku  dibutuhkan untuk kesuksesan dalam melaksanakan peran individu dan 
untuk pertumbuhan di masa depan dalam organisasi, sehingga menekankan 
perspektif tujuan masa depan, karena keberhasilan merupakan keseimbangan 
antara kompetensi dan kinerja (Ulrich et al. 2008). Sejalan dengan konsep 
tersebut, Drucker (2002) menekankan bahwa organisasi tidak perlu membuang-
buang upaya untuk dapat meningkatkan bidang kompetensi rendah, melainkan 
sebuah organisasi harus berkonsentrasi pada peningkatan bidang kompetensi 
tinggi dan keterampilan tinggi. Energi dan sumber daya organisasi  lebih baik 
diarahkan untuk membuat orang  kompeten menjadi “star performer”.  

Daya saing dapat berkembang dengan cepat, apabila perusahaan memiliki 
SDM  berkinerja dengan keahlian dan ketrampilan  sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan (Goodstein dan Prien 2006), yaitu memiliki SDM bertalenta (Davis 
dan Newton 2011). Karyawan bertalenta perlu diisolasi dari orang-orang  justru 
mengganggu motivasi dan kreativitasnya, karena  dalam manajemen kinerja, 
kompetensi lebih berperan pada dimensi perilaku. Dalam menjalankan strategi 
manajemen talenta,  diperlukan adalah talent pool, yaitu sekelompok orang  telah 
diidentifikasi  dapat dikembangkan dalam jangka waktu tertentu sebagai suatu 
investasi (Davis dan Smith 2009). 

Hasil kompetensi berupa kinerja dapat dinilai dengan berbagai bentuk 
seperti key performance indicator, atau key performance index (KPI), yaitu 
dengan membuat ukuran  sesuai dengan tujuan organisasi   diproyeksikan ke 
dalam standarisasi sesuai dengan unit kerjanya (Davis dan Smith 2009).  Untuk 
menemukan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan 
untuk mencapai hasil tertentu yang terintegrasi dengan tolok ukur penilaian 
kinerja sebagai dasar pengembangan SDM, maka diperlukan suatu sistem 
pemodelan kompetensi. Analisis kinerja individu menggunakan kompetensi 
pekerjaan, yaitu menggambarkan kesesuaian antara kompetensi individu dan tugas 
berdasarkan teori SDM berbasis person-job fit. Pada tingkat analisis individu, 
kompetensi individu mewakili tentang siapa dan apa yang diketahui, serta 
dilakukannya (Brockbank et al. 2003). 

Model kompetensi individu akan menjadi sebuah matriks dengan cara  
pengelompokkan prasyarat dan diidentifikasi untuk memberikan alat  lebih efisien 
dalam pengambilan keputusan. Kompetensi  digunakan adalah konsep generik 
merupakan gambaran perilaku untuk standar kinerja pekerjaan suatu bisnis 
organisasi (Holmes dan Joyce 2005) pada masing-masing tingkatan jabatan, yaitu 
general manager, manager, superintendant dan supervisor. Menurut Bogner 
(2012), model kompetensi sangat penting untuk dibangun, karena pembentukan 
pemodelan kompetensi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan merupakan suatu 
temuan melalui eksplorasi kompetensi dalam kaitannya dengan aspirasi 
organisasi. Hasil analisis kompetensi  merupakan penentu keberhasilan dalam 
melakukan pekerjaan dan telah terbukti keberhasilannya secara nyata pada 
industri di Jepang (Schoemaker 2012). 



 3 

Gambaran SDM di Indonesia sesuai laporan dari Kementerian Pendidikan 
Nasional (Suharto 2010) adalah: (a) adanya ketimpangan antara jumlah 
kesempatan kerja dan angkatan kerja, di mana jumlah angkatan kerja nasional 
pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92.73 juta orang, sementara 
jumlah kesempatan kerja hanya 87.67 juta orang (5.46% orang penganggur 
terbuka, atau open unemployment)  yang meningkat terus dan saat ini berjumlah 
sekitar delapan juta; (b) tingkat pendidikan angkatan kerja masih relatif rendah, di 
mana struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan 
dasar (63.2%). Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan 
kesempatan kerja dan rendahnya mutu angkatan kerja secara nasional di berbagai 
sektor ekonomi. Tingkat pertumbuhan rataan 7%, hanya berasal dari pemanfaatan 
sumber daya alam intensif (hutan dan hasil tambang), arus modal asing berupa 
pinjaman dan investasi langsung. Keterpurukan ekonomi nasional  
berkepanjangan hingga sekarang merupakan dampak dari rendahnya mutu SDM 
dalam menghadapi persaingan ekonomi global.  

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2012), 
kondisi ketenagakerjaan secara umum mengalami peningkatan, baik secara mutu 
maupun kuantitas. Jumlah tenaga kerja bertambah seiring dengan pertambahan 
penduduk, dimana tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu tahun 
2009, proporsi angkatan kerja yang berpendidikan Sekolah Menengah Tingkat 
Atas (SMTA) ke atas 30.01% dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 32.23%. 
Penduduk yang bekerja di sektor formal juga mengalami peningkatan, yaitu tahun 
2009 sebanyak 30.65% dan tahun 2010 meningkat menjadi 33.07%. Mutu SDM 
salah satunya dapat ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Untuk 
kondisi di Indonesia sendiri dan dalam konteks ketenagakerjaan dengan 
membaiknya perekonomian, maka hal ini memberikan dampak positif terhadap 
tingkat pendidikan penduduk yang bekerja. Kondisi tersebut di satu sisi tercermin 
dari komposisi penduduk yang bekerja berpendidikan universitas selama tahun 
2008-2010 cenderung terus meningkat, yakni dari 3.67% tahun 2008 menjadi 
4.04% tahun 2009 dan 4.60% pada tahun 2010. Peningkatan ini juga terjadi pada 
penduduk bekerja yang berpendidikan SMTA Umum, Kejuruan dan Diploma.  

Pengangguran juga terdapat pada tingkat sarjana di Indonesia, di mana  
terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 sekitar 740 ribu 
dan awal tahun 2009 bertambah mendekati angka satu (1) juta, atau lebih dari 900 
ribu sarjana menganggur dengan tren kenaikan rataan 20% setiap tahun  Hal ini 
harus diwaspadai, karena setiap tahunnya Indonesia memproduksi sekitar 300 ribu 
sarjana dari 2900 perguruan tinggi (Winarno 2009). Menurut data BPS, 
pengangguran terbuka secara nasional pada Februari 2010 mencapai 9.26 juta atau 
setara dengan 8.14% dari total angkatan kerja. Tingginya tingkatan pengangguran 
sarjana disebabkan rendahnya soft skill atau keterampilan di luar kemampuan 
utama dari sarjana bersangkutan (Winarno 2009). Di samping itu pengangguran 
intelektual tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu 
menghasilkan tenaga kerja bermutu sesuai tuntutan pasar kerja, sehingga 
seringkali tenaga kerja terdidik kalah bersaing dengan tenaga kerja asing (Nunung 
2011). Dampaknya banyak dunia industri mengeluh lantaran harus melakukan 
pelatihan bagi lulusan perguruan tinggi dalam waktu lama sebelum dipekerjakan. 

 
 



 4

Penelitian ini terfokus pada perusahaan agroindustri, karena merupakan 
bagian dari industri pertanian kompleks mulai proses produksi bahan pertanian 
primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh 
konsumen (Mangunwijaya dan Sailah 2009). Sedangkan agribisnis adalah 
kegiatan ekonomi berhulu pada dunia pertanian yang mencakup semua kegiatan 
mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pada kegiatan 
tataniaga produk pertanian yang dihasilkan oleh usahatani merupakan istilah baru 
dikenal sejak awal dekade 1970-an di Indonesia. Agroindustri merupakan 
kegiatan saling berhubungan (interelasi) produksi, pengolahan, pengangkutan, 
penyimpanan, pendanaan, pemasaran dan distribusi produk pertanian (Dominguez 
dan Adriono 2012). Agroindustri di Indonesia terbukti mampu membentuk 
pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah krisis ekonomi melanda Indonesia 
pada tahun 1997-1998, agroindustri ternyata menjadi sebuah aktivitas ekonomi 
mampu berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 
Selama masa krisis, walaupun sektor lain mengalami kemunduran,  atau 
pertumbuhan negatif, agroindustri mampu bertahan dalam jumlah unit usaha 
beroperasi. Kelompok agroindustri ini dapat berkembang dalam keadaan krisis, 
karena tidak bergantung pada bahan baku dan bahan tambahan impor, serta 
peluang pasar ekspor besar (Mangunwijaya dan Sailah 2009).  

Agroindustri merupakan langkah strategik untuk meningkatkan nilai 
tambah hasil pertanian melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi, 
memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
(Apriyanto 2005). Namun perkembangan nilai ekspor agroindustri masih relatif 
lambat dibandingkan dengan subsektor industri lainnya (Mangunwijaya dan 
Sailah 2009). Menurut Mangkuprawira (2009), masalah kemampuan di sektor 
agribisnis masih menjadi perhatian serius. Dari sisi produksi, masalah dihadapi 
tidak saja dalam hal jumlah, tetapi juga dalam hal mutu produk relatif belum 
sepenuhnya memiliki keunggulan bersaing, karena masih kurang handalnya 
teknologi digunakan.  

Perkembangan usaha dan kelembagaan, terdapat 40 jenis komoditi terlibat 
dalam agroindustri. Pada tahun 2000 tercatat 2 673 perusahaan dan berkembang 
menjadi 2 924 perusahaan pada tahun 2004. Meningkatnya jumlah perusahaan 
agroindustri ternyata berdampak terhadap meningkatnya jumlah tenaga kerja 
(Depperindag 2010). Berdasarkan data BPS (Baheramsyah 2012), saat ini 
menunjukkan adanya peningkatan jumlah unit usaha agroindustri rataan mencapai 
5.52% per tahun. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian pada tahun 2011 
memiliki kontribusi 33% atau 36.54 juta tenaga kerja nasional dengan surplus 
perdagangan tahun 2011 sebesar US$ 22.77 miliar. Keberhasilan usaha agribisnis 
termasuk agroindustri ditentukan oleh empat pilar penunjang usaha, yaitu (a) 
faktor sumber daya, termasuk sumber daya alam, SDM dan kelembagaan usaha; 
(b) modal; (c)   teknologi; dan (d) akses pasar atau pemasaran. 

 
 

Perumusan Masalah 
 
Fenomena globalisasi dan perdagangan bebas yang terjadi mempengaruhi 

perubahan dan kondisi bisnis, sehingga pelaku binis harus meningkatkan 
kemampuannya untuk tetap dapat bersaing dan bertahan di dalam kompetensi 
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tinggi (Naisbit et al. 2009). Salah satu faktor untuk mengantisipasi kondisi 
tersebut adalah peran MSDM di dalam organisasi untuk menciptakan daya saing 
efektif melalui penyiapan SDM sesuai dengan standarisasi kompetensi 
disyaratkan agar proses kerja berjalan secara efektif dan efisien untuk dapat 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Penelitian dilakukan pada perusahaan agroindustri, karena merupakan 
industri yang melaksanakan produksi bahan baku pertanian yang rentan akan 
kerusakan, serta bersifat kamba dan musiman, karena mutu produk terkait 
langsung dengan mutu bahan baku, pengolahan, penyimpanan dan pengangkutan. 
Agar memiliki daya saing, maka mutu produk harus sesuai dengan standarisasi 
yang ditetapkan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan agroindustri lebih fokus 
pada manajemen pengendalian, karena sifat pengelolaannya dapat dikatakan unik, 
di mana bahan bakunya berasal dari pertanian dengan tiga (3) karakteristik, yaitu 
musiman  (seasonality),  mudah  rusak  (perishabelity) dan  beragam  
(variability). Oleh karena itu, SDM perusahaan agroindustri dituntut untuk 
memiliki kompetensi sesuai dengan karakteristik industrinya agar memiliki 
keunggulan bersaing.  

Perusahaan agroindustri masih belum sepenuhnya memiliki keunggulan 
bersaing baik kuantitas maupun mutunya, karena rendahnya mutu SDM dalam 
menghadapi persaingan ekonomi global (Suharto 2010) dan kurang handalnya 
teknologi yang digunakan  (Mangkuprawira 2009), maka perlu dilakukan 
identifikasi kompetensi untuk mendapatkan gambaran profil kompetensi 
karyawan yang memengaruhi kinerja. 

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apakah di perusahaan agroindustri go public yang dapat 
memengaruhi terbentuknya kompetensi individu di perusahaan 
agroindustri? 

2. Bagaimana persepsi karyawan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi 
kompetensi individu di perusahaan agroindustri? 

3. Bagaimana hubungan masing-masing kompetensi dengan kinerja individu 
di perusahaan agroindustri? 

4. Perumusan model apakah yang mampu menjelaskan hubungan kompetensi 
dengan kinerja individu optimal di perusahaan agroindustri? 

 
 

Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembentuk kompetensi 
individu di perusahaan agroindustri. 

2. Menganalisis persepsi karyawan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi 
kompetensi individu di perusahaan agroindustri. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang membentuk kompetensi karyawan dalam 
mencapai kinerja individu optimal di perusahaan agroindustri. 

4. Merumuskan profil kompetensi karyawan di perusahaan agroindustri 
berdasarkan model yang menjelaskan hubungan kompetensi dengan 
kinerja individu optimal.  
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Manfaat Penelitian 
 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar 

penerimaan dan penempatan SDM khususnya pada perusahaan agroindustri sesuai 
dengan tuntutan kompetensi pada bidang tugas yang sesuai, sehingga mampu 
melaksanakan tugas secara baik dan mampu memberikan kinerja optimal, agar 
perusahaan memiliki SDM berdaya saing yang dapat dikembangkan dalam 
menghadapi era globalisasi. Di  samping itu, agar dapat digunakan sebagai 
tambahan pengetahuan dalam proses penelitian selanjutnya. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
Penelitian ini terfokus pada kompetensi individu pada perusahaan 

agroindustri go public yang terdaftar pada Indonesia Stock Exchange di Jakarta 
dengan tujuan mendapatkan gambaran profil kompetensi karyawan di perusahaan 
agroindustri.  

Batasan ruang lingkup penelitian adalah: 
1. Kompetensi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai konsep Spencer 

dan Spencer (1993) berdasarkan kompetensi pembeda (Differentiating 
Competency) pada tingkat jabatan managerial.  

2. Ruang lingkup kompetensi dalam penelitian ini terbatas pada konsep 
perilaku sesuai dengan konsep Spencer dan Spencer (1993), Byham (2002) 
dan Boyatziz (2008). 

3. Penelitian dilakukan pada 6 (enam) dari 10 (sepuluh) perusahaan 
agroindustri yang terdaftar pada Indonesia Stock Exchange di Jakarta 
dengan  kategori penilaian sehat pada tahun 2011, karena tidak semua  
perusahaan berkenan untuk dilakukan penelitian dengan alasan obyek 
penelitian merupakan hal sensitif yang bisa berpengaruh pada nuansa kerja  
perusahaan.  

 
 

Kebaruan Yang Diharapkan 
 
Kebaruan dalam penelitian ini adalah diperolehnya profil kompetensi 

karyawan di perusahaan agroindustri yang bertujuan sebagai standarisasi 
kompetensi karyawan di perusahaan agroindustri untuk mencapai kinerja individu 
optimal dengan mengintegrasikan konsep kompetensi (Spencer dan Spencer 
1993), motivasi (Palan 2007), kepuasan (Robbins 2003) dan keterikatan (Wellin 
dan Jeffe 2004). 

Pengintegrasian konsep-konsep yang memengaruhi kinerja bertujuan agar  
memperoleh profil kompetensi karyawan secara spesifik di perusahaan 
agroindustri yang dapat dipergunakan sebagai standarisasi kompetensi SDM 
untuk pencapaian kinerja individu optimal. Profil kompetensi yang dihasilkan 
memberikan gambaran standarisasi kompetensi karyawan bertujuan agar 
perusahaan memiliki SDM sesuai dengan persyaratan untuk dapat meningkatkan 
daya saing dalam menghadapi tingkat persaingan yang tinggi. 
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