
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Hortikultura merupakan merupakan salah satu metode budidaya pertanian 
modern. Menurut Soemadi (1997), hortikultura adalah ilmu yang memperlajari 
pembudidayaan tanaman kebun berupa tanaman buah, sayuran, hias, hingga 
rempah-rempah; dari yang bersifat terna, berkayu, sekulen, merambat, hingga 
jamur; dari tanaman semusim hingga tanaman tahunan. Hortikultura memiliki 
kontribusi bagi manusia dan lingkungan yaitu sebagai bahan pangan, rasa estetika, 
budaya bangsa, serta pendapatan bagi petani dan negara (Ashari 1995). Pada 
tahun 2012-2017, perkembangan jumlah produk hortikultura di Indonesia 
didominasi oleh produk impor dimana keadaan ini sangat memungkinkan bagi 
produk hortikultura domestik akan kalah saing dan mengakibatkan keterpurukan 
bagi petaninya. 

 

 
 

Sumber: Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, 2018 (data diolah) 
Gambar 1  Perkembangan ekspor-impor subsektor hortikultura tahun 2012-2017 

 
Agribusiness and Technology Park (ATP) merupakan institusi di bawah 

Subdit Teaching Farm Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan 
Institut Pertanian Bogor. ATP merupakan pengembangan dari Agribusiness 
Development Station (ADS) yang sebelumnya hanya fokus pada agribisnis 
hortikultura sayuran dan buah menjadi pusat inovasi dan bisnis yang lebih dari itu, 
yakni mencakup agroedutourism dan pelatihan, aquaculture, dan pembibitan. 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari manager ATP, rencana ATP ke 
depannya akan menyediakan peternakan serta toko buah dan sayur. 

Salah satu kegiatan ATP yaitu melakukan diseminasi inovasi IPTEKS di 
bidang agribisnis hortikultura dengan hasil akhir berupa fresh product dalam 
bentuk sayur dan buah segar. Selama tahun 2017 pemenuhan pesanan fresh 
product belum optimal. Dari data pesanan penjualan fresh product tahun 2017, 
rata-rata pesanan terkirim sesuai pesanan sekitar 44% dan sisanya tidak dapat 
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memenuhi sesuai pesanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak 
manajemen di bagian pengelolaan fresh product, ada banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi kondisi di atas, yakni faktor hama, cuaca, proses penyortiran, 
teknik yang digunakan, dan sumber daya manusia sebagai pengelola dalam 
kegiatan tersebut. 

Santosa (2012) menyatakan sumber daya manusia merupakan faktor yang 
paling potensial dari keseluruhan faktor usaha yang ada untuk memberikan 
keunggulan kompetitif suatu usaha. Menurut Fahmi (2016), sebuah organisasi 
yang berkeinginan membangun kualitas kerja yang baik tidak akan tercapai tanpa 
adanya dukungan dari kinerja karyawannya. Octhanantha et al. (2017) 
menyatakan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditunjukkan sebagai 
prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 
mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Kinerja karyawan yang ada 
di bagian pengelolaan fresh product dalam menghasilkan produk menjadi bagian 
yang perlu untuk dikaji agar dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas kerja 
sesuai harapan organisasi. 

Dalam menghasilkan fresh product, terdapat delapan aktivitas inti yang 
harus dilakukan karyawan sesuai dengan bidang kerjanya. Aktivitas inti tersebut 
antara lain melakukan analisis permintaan dan perencanaan produksi, penyediaan 
bibit, pengelolaan lahan percontohan, pendampingan petani mitra, pengemasan 
produk, pemasaran produk, pembayaran dan pelaporan. Untuk menyukseskan 
setiap aktivitas inti yang ada, karyawan harus memiliki kompetensi. Wibowo 
(2014) menjelaskan kompetensi sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan 
berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang dicirikan oleh sikap kerja yang 
profesional pada suatu bidang. Kompetensi karyawan di bagian pengelolaan fresh 
product menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen karena dari sejumlah 
karyawan yang diberi arahan dalam bekerja, hasil kerjanya akan tetap begitu-
begitu saja. Karyawan sudah merasa nyaman dengan cara kerja mereka sendiri 
dan menganggap cara kerja yang mereka miliki adalah cara kerja yang terbaik 
untuk memperoleh hasil kerja yang bagus. Kondisi kompetensi karyawan yang 
belum sesuai dengan ekspektasi organisasi ini perlu menjadi perhatian agar 
karyawan dapat berkembang dan berinovasi dalam menjalankan tugasnya 
mengikuti kebutuhan organisasi. 

Karyawan yang berkontribusi dalam pengelolaan fresh product di ATP 
terbagi menjadi dua pengelompokan, staf manajemen dan staf operasional dimana 
staf operasional sendiri tediri atas staf operasional ATP dan staf harian. Sekitar 
76% karyawan di bagian pengelolaan fresh product merupakan staf operasional di 
bagian produksi dengan tugas yaitu melakukan pengelolaan terhadap empat lahan 
percontohan sayur dan buah. Karyawan yang berada di pengelolaan lahan ini 
dirasa oleh manajemen kurang antusias dalam bekerja karena sering ditemukan 
bermalas-malasan pada siang hari. Namun sebenarnya, mereka belum tentu 
menunjukan sikap kerja yang kurang baik. Tuntutan kerja karyawan staf 
operasional di lahan tidak dapat disamakan dengan karyawan yang lain di dalam 
organisasi. Mereka menggunakan kekuatan fisik lebih besar dalam melakukan 
pekerjaannya dibandingkan karyawan lainnya sehingga memungkinkan untuk 
mereka berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga agar dapat menyelesaikan 
pekerjaan lainnya. Menurut Schaufeli dan Bakker (2004), tuntutan kerja 
merupakan aspek-aspek pekerjaan yang memerlukan upaya fisik atau psikologis 
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yang berkelanjutan yang mungkin terkait dengan biaya fisiologis atau psikologis 
tertentu. Tuntutan kerja karyawan staf operasional khususnya yang bekerja di 
lahan menjadikan mereka bekerja lebih awal dan selesai lebih sore karena 
berhubungan dengan kegiatan pertanian. 

Schaufeli dan Bakker (2004) menjelaskan sumber daya kerja sebagai aspek-
aspek pekerjaan yang fungsional dalam mencapai sasaran kerja, menstimulasi 
pertumbuhan pribadi, pembelajaran, dan pengembangan. Xanthopoulou et al. 
(2007) menyatakan bahwa salah satu komponen sumber daya kerja adalah 
peluang pengembangan. Saat ini belum ada sumber daya kerja tehadap karyawan 
di bagian pengelolaan fresh product yang behubungan dengan peluang 
pengembangan terlebih yang dapat meningkatkan kompetensi karyawan karena 
pihak manajemen awalnya menganggap kinerja karyawan yang rendah 
disebabkan oleh rendahnya antusiasme karyawan dalam bekerja. Atas dasar 
tersebut, organisasi melakukan beberapa upaya perbaikan sumber daya kerja 
dengan cara peningkatan gaji yang diikuti oleh peningkatan sistem dukungan dari 
atasan berupa penyampaian arahan kerja, dan juga penerapan sistem penilaian 
kinerja dengan pemberian apresiasi kepada karyawan yang memperoleh hasil 
penilaian kinerja terbaik. Penilian kinerja yang dibuat organisasi dilakukan 
melalui piloting terhadap staf operasional baik bagian pengelolaan lahan dan 
packing karena karyawan di kedua divisi tersebut dianggap memiliki sikap kerja 
yang kurang baik. Namun, penilaian kinerja dengan apresiasi ini sudah tidak 
dilakukan lagi karena tidak berdampak pada perubahan sikap dan hasil kerja 
mereka. Perbedaan tuntutan kerja karyawan di dalam organisasi menjadikan 
kompetensi, tugas, dan kebutuhan kerja pun berbeda. Manajer ATP yang 
didukung oleh staf manajemen di bagian pengelolaan fresh product harus mampu 
memahami dan menganalisis setiap pekerjaan di masing-masing bidang 
berdasarkan tugas, kewenangan dan tanggung jawab, serta kebutuhan kerja untuk 
dapat merancang sumber daya kerja yang baik. 

Schaufeli dan Bakker (2004) mengemukakan bahwa tuntutan kerja dan 
sumber daya kerja merupakan faktor utama pembentuk work enagement. 
Schaufeli dan Bakker (2010) meyatakan karyawan yang memiliki work 
engagement dapat berkinerja baik salah satunya karena secara konsisten 
melakukan perilaku sering mengalami emosi positif, termasuk kebahagiaan, 
sukacita, dan antusiasme. Manajer ATP yang didukung oleh staf manajemen di 
bagian pengelolaan fresh product perlu menguatkan work engagement 
karyawannya sebab karyawan yang tidak engaged akan menjadi pusat masalah 
dimana karyawan akan kehilangan komitmen dan motivasi, serta meningkatkan 
kecenderungan untuk meninggalkan organisasi, rendahnya tingkat kehadiran, dan 
menurunkan kinerja karyawan (Caldwell et al. 1990). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkatnya 
dalam sebuah penelitian untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi, 
tuntutan kerja, dan sumber daya kerja terhadap kinerja karyawan melalui work 
engagement di bagian penhelolaan fresh product di ATP. Hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai arah 
kebijakan dalam meningkatkan kinerja karyawan dan mengelola karyawan selaras 
dengan kebutuhan serta memaksimalkan potensi yang ada. 
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Perumusan Masalah 

Adanya defisit negaca perdagangan yang terjadi pada subsektor hortikultura 
di Indonesia disebabkan oleh dominannya produk impor subsektor tersebut di 
dalam negeri. Kondisi ini sangat memungkinkan bagi produk hortikultura 
domestik akan kalah saing dan mengakibatkan keterpurukan bagi petani yang 
telah bersusah payah menanam tanaman hortikultura. Salah satu organisasi yang 
berupaya untuk meningkatkan daya saing produk hortikultura adalah ATP dengan 
melakukan diseminasi inovasi IPTEKS di bidang agribisnis hortikultura dengan 
hasil akhir berupa fresh product dalam bentuk sayur dan buah segar. Namun 
berdasarkan data penjualan, tingkat pemenuhan pesanan fresh product ATP masih 
belum optimal. 

Salah satu perbaikan yang dilakukan di bagian pengelolaan fresh product 
yakni dari segi manajemen sumber daya manusia dimana perlu adanya kajian 
yang fokus terhadap pengelolaan karyawan khususnya kinerja. Karyawan 
merupakan faktor terpenting dari keseluruhan faktor yang ada dalam kegiatan 
operasional di bagian kerja ini, sehingga kinerja karyawannya yang berperan 
dalam menghasilkan produk menjadi bagian yang perlu untuk dikaji agar dapat 
menghasilkan kualitas dan kuantitas kerja sesuai harapan organisasi. 

Karyawan yang memiliki work engagement akan lebih positif dalam 
menyikapi pekerjaannya sehingga akan berpengaruh pada kinerjanya. Hubungan 
antara kompetensi, tuntutan kerja karyawan, serta sumber daya kerja dari 
organisasi perlu dikaji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap work engagement 
yang akan berdampak pada kinerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut, penelitain 
ini fokus pada bagaimana work engagement dapat berperan dalam meningkatkan 
kinerja karyawan di bagian pengelolaan fresh product ATP berdasarkan 
kompetensi, tuntutan kerja, dan sumber daya kerja. 

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan masalah penelitian ini antara 
lain: 
1. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap work engagement? 
2. Bagaimana pengaruh tuntutan kerja terhadap work engagement? 
3. Bagaimana pengaruh sumber daya kerja terhadap work engagement? 
4. Bagaimana pengaruh work engagement terhadap kinerja karyawan? 

 
 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap work engagement. 
2. Menganalisis pengaruh tuntutan kerja terhadap work engagement. 
3. Menganalisis pengaruh sumber daya kerja terhadap work engagement. 
4. Menganalisis pengaruh work engagement terhadap kinerja karyawan. 

 
 

Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
terhadap perkembangan ilmu manajemen, khususnya manajemen sumber daya 
manusia yang menyangkut kinerja pegawai. Secara praktis, menjadi media untuk 
mengaplikasikan berbagai teori pengembangan sumber daya manusia yang telah 
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dipelajari serta memberikan masukan implikasi manajerial yang dapat membantu 
organisasi dalam mengelola sumber daya manusianya agar efektif, efisien, dan 
tepat sasaran. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi agar lebih terarah dan mudah dipahami. 
Penelitian ini fokus terhadap kinerja karyawan yang diteliti dengan metode 
structural equation modeling-partial least square dengan fokus terhadap 
kompetensi, tuntutan kerja,  sumber daya kerja, work engagement dan kinerja 
karyawan di bagian pengelolaan fresh product ATP. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja Karyawan 

Mangkuprawira dan Hubeis (2007) mendefinisikan kinerja sebagai hasil 
dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari 
karyawan serta organisasi bersangkutan. Selanjutnya, Mangkuprawira (2009) 
menambahkan pengertian kinerja sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam 
suatu periode tertentu dalam menjalankan peran dan tugasnya dengan 
dibandingkan oleh standar hasil kerja, target, sasaran, atau kriteria tertentu yang 
telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Hal ini ditambahkan 
kembali oleh Mangkuprawira (2011) yang menjelaskan kinerja sebagai hasil kerja 
yang dicapai oleh karyawan dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan yang 
legal, tidak melanggar hukum, serta tidak bertentangan dengan moral atau etika. 

Reza (2016) menyatakan bahwa kinerja merupakan bagian penting untuk 
mewujudkan kesuksesan sebuah intitusi, lembaga, atau organisasi. Irawan (2015) 
berpendapat bahwa kinerja karyawan yang baik akan memberikan pengaruh bagi 
keberhasilan organisasi. Kinerja tinggi yang dapat dicapai oleh seseorang 
tergantung pada kerjasama, kepribadian, kepandaian, keterampilan, 
kepemimpinan, keselamata, pengetahuan kerja, kehadiran, semangat, kesetiaan, 
ketangguhan, dan inisiatif (Sari 2012). 

Mathis dan Jackson (2011) berpendapat bahwa kinerja individu dipengaruhi 
oleh tiga faktor, yaitu kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut, 
tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi yang diterima. Pendapat 
lain dikemukakan oleh Adityawarman el al. (2015) yang menyatakan bahwa 
terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu faktor 
intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik merupakan faktor personal atau 
individual seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, 
motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap diri karyawan. Selanjutnya, 
faktor ekstrinsik merupakan faktor yang terdiri atas beberapa hal, seperti berikut: 
1. Faktor kepemimpinan. Faktor ini meliputi aspek mutu manajemer dan team 

leader dalam memberi dorongan, semangat,arahan, dan dukungan kerja 
pada karyawan. 




