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RINGKASAN 
 
SEPTI SAWANDI PUTRA. Faktor-Faktor Penentu Karyawan Berkinerja Unggul. 
Dibimbing oleh MOHAMAD SYAMSUL MAARIF  dan NURMALA KATRINA 
PANDJAITAN. 
 
 Organisasi di masa kini mengalami tantangan yang berbeda dibandingkan 
masa-masa sebelumnya. Organisasi dituntut untuk dapat meresponi perubahan 
dengan cepat, dan SDM unggul merupakan kebutuhan yang penting melebih asset 
lainnya dalam organisasi. Organisasi perlu menemukan cara untuk bisa merekrut, 
menghasilkan dan mempertahankan karyawan berkinerja unggul. Karyawan 
berkinerja unggul (star performer) konsisten menghasilkan tingkat produktivitas jauh 
di atas rata rata yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi dimana 
mereka berkarya dan bahkan tidak jarang memengaruhi masyarakat secara luas. 
Meskipun karyawan berkinerja unggul telah ada sejak dahulu sepanjang sejarah, 
kehadiran mereka terutama terlihat di banyak industri dan organisasi yang membentuk 
wajah abad ke-21. 

 PT. XYZ telah berdiri selama 30 tahun merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang optik menghadapi situasi dimana kinerja tenaga penjualnya 
bervariasi. Beberapa orang menunjukkan kinerja unggul dengan mencapai target 
lebih cepat, sebagian lainnya mencapai target tepat pada akhir tahun, dan sisanya 
tidak mencapai target sama sekali. Para tenaga penjual ini telah melalui sistema 
rekrutmen dan pelatihan yang sama setelah diterima bergabung, sehingga dapat 
dipastikan memiliki kemampuan setara dalam menjalankan pekerjaannya, namun 
hasilnya bervariasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisi kinerja aktual dari karyawan PT. 
XYZ, 2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi karyawan berkinerja  
unggul, 3) merumuskan strategi untuk meingkatkan kinerja karyawan bukan  
berkinerja unggul sehingga memiliki performa seperti karyawan-karyawan 
berkinerja unggul. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2019- Oktober 
2020 PT. XYZ di Jakarta. Metode pengumpulan data menggunakan sensus 
kuesioner seluruh tenaga penjual PT. XYZ 1-4 sebanyak 64 orang,   dan wawancara 
dengan pimpinan perusahaan masing-masing. Analisis data dengan menggunakan 
regresi berganda logistik. Tenaga penjual yang mencapai target penjualan tahunan 
paling lambat pada bulan November masuk kategori kinerja unggul. Tenaga penjual 
yang mencapai target penjualan pada bulan Desember masuk kategori tercapai, dan 
yang tidak mencapai target tahunan masuk ke dalam kategori tidak mencapai. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga penjual PT. 
XYZ adalah pria (79,69%) mempunyai kategori usia produktif 38-47 tahun (35%), 
pendidikan S1 atau lebih tinggi (50%), masa kerja 1-5 tahun (31,4%) dengan 
jabatan junior sales reps-sales reps (42,19%). Pada tahun 2019 88,89% karyawan 
berkinerja unggul berasal dari PT.XYZ-1, sisanya11,11% dari PT.XYZ-2, 
sementara PT. XYZ 3 dan 4 tidak memiliki karyawan berkinerja unggul. PT. XYZ-
1 secara konsisten selama 5 tahun rata-rata menghasilkan 59% karyawan berkinerja 
unggul dari total tenaga penjual di PT tersebut. 11 orang dari rerata tahunan 14,4 
orang yang meraih kinerja unggul adalah orang yang sama. Kinerja unggul tersebut 
terlihat segera setelah karyawan tersebut bergabung hingga paling lambat terlihat 
di kinerja penjualan tahun berikutnya. 
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Faktor yang memengaruhi karyawan berkinerja unggul adalah kompetensi 
( komunikasi dan adaptabilitas), motivasi (need for achievement, daya juang) serta 
dukungan atasan, dalam hal ini coaching dan mentoring. Kerja sama, kreativitas, 
budaya organisasi dan otonomi pekerjaan tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap karyawan berkinerja unggul. 

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi bagi PT. XYZ agar 
memperhatikan kompetensi karyawan level managerial dan memberikan mereka 
pelatihan agar dapat memaksimalkan potensi karyawan di bawah mereka sehingga 
dapat menghasilkan kinerja terbaik. Motivasi dan penghargaan juga adalah bagian 
penting untuk seseorang dapat menghasilkan kinerja unggul dan membawa 
organisasi ke arah yang tepat. 
 
Kata Kunci: daya juang, hubungan atasan, karyawan berkinerja unggul, kinerja, 

motivasi, need for achievement.  
  


