
I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Sepanjang sejarah peradaban kita telah menyaksikan munculnya manusia-

manusia yang unggul di dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari kesenian, 
olahraga, ilmu pengetahuan, sastra dan berbagai bidang lainnya. Kontribusi mereka 
jauh melebihi kontribusi rata-rata orang lainnya. Mereka adalah game changer di 
manapun mereka berada, demikian juga di dalam organisasi. Aoyama et al. (2010) 
menjelaskan bahwa seperti hukum pareto, 20 persen  karyawan berkontribusi dalam 
80 persen produktivitas organisasi. 

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. Mereka memiliki peran vital 
mulai dari pekerja garis depan seperti tenaga penjual, layanan pelanggan hingga 
manajemen puncak. Selain itu, kehadiran mereka dapat menandakan kebangkitan 
sebuah organisasi dan ketiadaan mereka dapat menandakan penurunan dan bahkan 
kematian organisasi (Bedeian & Armenakis  1998). Di tengah era disrupsi, VUCA, 
dan industri 4.0, organisasi kini memerlukan karyawan berkinerja unggul lebih dari 
sebelumnya untuk bertahan dan berkembang. 

Banyak penentu dari keberhasilan suatu organisasi yang diukur dari kinerja 
karyawannya. Produktivitas tenaga kerja harus dimaksimalkan untuk 
meminimalkan anggaran dan waktu guna memperoleh hasil maksimal. Vroom 
(1992) mengemukakan kinerja adalah keberhasilan seseorang dalam melakukan 
tugas pekerjaannya (job performance). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Secara umum, 
dimensi kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis (Wirawan 2009), yaitu: 1) 
hasil kerja adalah keluaran kerja dalam bentuk barang dan jasa yang dapat dihitung 
dan diukur kuantitas dan kualitasnya, 2) perilaku kerja adalah perilaku karyawan 
yang ada hubungannya dengan pekerjaan, misalnya kerja keras, ramah terhadap 
pelanggan dan cara berjalan tentara dalam upacara. Perilaku kerja dapat 
digolongkan menjadi perilaku kerja umum dan perilaku kerja khusus, 3) sifat 
pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan adalah sifat pribadi karyawan 
yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang karyawan berkinerja unggul 
kini kian kompleks. Kompetensi lintas budaya, kemampuan berkolaborasi, literasi 
teknologi menjadi mutlak diperlukan, selain kompetensi dasar seperti komunikasi, 
termasuk bahasa Inggris, serta memiliki nilai-nilai kreativitas, tangkas, need for 
achievement, dan kemauan untuk terus belajar (Budiharjo 2020). 

Menurut Knight (2017) karyawan berkinerja unggul memerlukan lebih 
banyak kepercayaan dalam bentuk  pelimpahan otoritas dan tanggung jawab, 
otonomi dan hindari mikro manajemen. Umpan balik positif juga diperlukan oleh 
karyawan berkinerja unggul, namun mereka juga perlu mengakui kontribusi dari 
tim. Manajemen juga jangan terlalu membebani karyawan berkinerja unggul 
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dengan pekerjaan berlebihan, terkadang kita mungkin tergoda untuk melimpahkan 
banyak pekerjaan kepada mereka karena selama ini mereka telah menunjukkan 
kinerja yang unggul. 

Tidak hanya komunikasi, kemampuan untuk mendengarkan juga merupakan 
sifat karyawan unggul menurut Ezarik (2018). Etos kerja yang kuat seperti 
ketepatan waktu, integritas, inovatif, inisiatif, menerima keragaman,  dan sikap 
positif adalah salah satunya. Terbuka akan umpan balik baik positif maupun negatif 
juga menjadi salah satu kriteria menurut Ezarik. 

Menurut Burn (2004) tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa 
orang dengan kompetensi yang setara, dimana mereka bekerja secara 
ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di satu organisasi. Kerja sama 
dalam tim diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kerja sama yang baik 
akan membuat sinergi yang baik dalam lingkungan perusahaan. Disamping 
pencapaian pribadi perlu juga pencapaian sebagai tim yang akan meningkatkan 
kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Karyawan berkinerja unggul termotivasi untuk unggul. Mereka memiliki 
ambisi yang luar biasa, selalu siap bekerja ekstra untuk maju. Tiap-tiap kesempatan 
baru dilihat sebagai tantangan untuk ditaklukan menurut Ready et al. (2010). Bila 
seseorang termotivasi maka ia akan berupaya sekuat tenaga untuk mencapai tujuan, 
namun belum tentu upaya yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Pada 
umumnya kinerja yang tinggi dihubungkan dengan motivasi yang tinggi. 
Sebaliknya, motivasi yang rendah dihubungkan dengan kinerja yang rendah. 
Motivasi yang diberikan oleh pemimpin kepada karyawan harus bersifat 
membangun sehingga mampu memajukan suatu organisasi. Motivasi dapat 
diartikan sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan karena ingin 
melakukannya. Jika individu termotivasi, individu tersebut akan membuat pilihan 
yang positif untuk melakukan sesuatu karena dapat memuaskan keinginannya. 

Dalam bukunya Behavior in Organizations, (Greenberg 2011) menyebutkan 
adanya tiga komponen motivasi yang meliputi (1) individu dapat memunculkan 
(arousal), (2) mengenai arah dari perilaku yang akan ditampilkan sebagai langkah 
untuk mencapai tujuan seseorang, (3) mengenai seberapa lama individu bertahan 
untuk mencapai tujuan mereka. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara 
mengerahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama. Motivasi 
seseorang juga tergantung pada kuat lemahnya motif orang itu dalam melakukan 
suatu pekerjaan. 

McCelland (2009) mengatakan need for achievement adalah proses 
pembelajaran yang stabil yang mana kepuasan akan didapatkan dengan berjuang 
dan memenuhi level tertinggi untuk dapat menjadi ahli dibidang tertentu. David 
McCelland telah memberikan kontribusi bagi pemahaman motivasi dengan 
mengidentifikasi tiga macam kebutuhan, yaitu need for Achievement, need for 
Power, need for affiliation. Need for achievement adalah motif dipelajari yang 
bertujuan mencapai suatu standart keberhasilan dan keunggulan pribadi di suatu 
bidang tertentu (Wade & Tavris 2007). 

Need for achievement juga dapat diartikan sebagai keinginan untuk 
menyelesaikan suatu tugas dengan sasaran secara lebih efektif. Individu-individu 
yang mempunyai need for achievement yang tinggi cenderung menetapkan sasaran 
yang cukup sulit dan mengambil keputusan yang lebih beresiko (Moorhead & 
Grifffin 2013). 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa need for 
achievement merupakan suatu dorongan untuk mencapai suatu keberhasilan dengan 
tantangan yang sulit, memiliki sasaran yang tepat, memilih mengambil keputusan 
yang berisiko dan mempertimbangan standar keahlian dan kemahiran yang harus 
dicapai. 

 Pada hakekatnya tujuan pemberian motivasi kepada para karyawan adalah 
untuk mengubah perilaku karyawan agar sesuai dengan keinginan perusahaan; 
meningkatkan gairah dan semangat kerja; meningkatkan disiplin kerja; 
meningkatkan prestasi kerja; mempertinggi moral kerja karyawan; meningkatkan 
rasa tanggung jawab, meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menumbuhkan 
loyalitas karyawan pada perusahaan. Seorang karyawan yang memiliki motivasi 
kerja tinggi sangat dapat memengaruhi kinerja karyawan.  

Setiap organisasi harus selalu berusaha agar para karyawan memiliki 
semangat dan gairah kerja yang tinggi, sebab apabila organisasi mampu 
meningkatkan semangat dan gairah kerja maka akan diperoleh banyak keuntungan 
untuk organisasi. Selain itu diperlukan melakukan suatu upaya untuk meningkatkan 
kinerja karyawan pada setiap organisasi, dapat dilakukan dengan cara selalu 
membenahi semua permasalahan yang ada di suatu organisasi tersebut, karena 
lingkungan juga memiliki pengaruh penting bagi kinerja. Aguinis et al. (2016) 
menuliskan lingkungan dapat meningkatkan (konduktor) atau menghambat 
(insulator). Faktor-faktor seperti  peluang untuk tampil, posisi jaringan, dan faktor-
faktor lain berfungsi sebagai konduktor atau isolator dari keuntungan kumulatif 
dan, karenanya, mengarah pada produktivitas perbedaan di antara karyawan. 

Berdasarkan pemahaman di atas, terlihat bahwa kinerja karyawan merupakan 
perilaku nyata yang ditujukan oleh karyawan sebagai hasil kerja yang dihasilkan 
oleh karyawan sesuai dengan perannya di dalam organisasi. Kinerja karyawan 
menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai 
tujuannya. Untuk itu kinerja dari para karyawan harus mendapat perhatian dari para 
pimpinan perusahaan, sebab menurunnya kinerja dari karyawan dapat 
memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. 

PT. XYZ  adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang optik, mulai dari 
bingkai kacamata, lensa kacamata, lensa kontak, instrumen refraksi hingga retail. 
khususnya lensa kontak. Lensa kontak PT. XYZ telah meraih  berbagai 
penghargaan setiap tahunnya mulai dari Top Brand sejak 2011-2019 dan Top Brand 
for teens 2013-2019, hingga Superbrand tahun 2012-2015.  

Tahun 2019 hanya lensa kontak yang mencapai target penjualan, sehingga 
secara global PT. XYZ tidak mencapai target penjualan tahun 2019. PT. XYZ 
memerlukan karyawan dengan performa unggul untuk dapat mencapai dan 
meningkatkan target penjualan tahunan dan menjaga posisinya di tengah kompetisi 
usaha yang semakin keras.  
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Tabel 1.1  Kinerja tenaga penjual PT. XYZ  tahun  2019 

Perusahaan Pencapaian   
Sep Okt Nov Des Tidak tercapai Total 

PT. XYZ-1 5 4 7 6 3 25 
PT XYZ-2   2 0 6 8 
PT XYZ-3    4 23 27 
PT XYZ-4     4 4 
Total 5 4 9 10 36 64 

Sumber: PT. XYZ 2019 
PT. XYZ-1 bergerak di bidang lensa kontak, 2 di bidang lensa kacamata, 3 di bidang bingkai 
kacamata, 4 di bidang instrumen optik. 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas penelitian ini diberi 

judul faktor-faktor penentu karyawan berkinerja unggul. Karyawan adalah aset 
terpenting dalam sebuah organisasi, untuk itu menjadi tugas sebuah organisasi 
untuk membentuk setiap karyawan menjadi aset yang lebih bernilai dari waktu ke 
waktu. Mengetahui faktor-faktor penentu ini akan menjadi informasi berharga bagi 
organisasi untuk menentukan kebijakan, pelatihan yang diperlukan yang akan 
menguntungkan baik bagi karyawan maupun bagi organisasi itu sendiri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Agar dapat diterima di sebuah organisasi, setiap calon karyawan pasti telah 

melalui serangkaian tes, mulai dari tes kemampuan  akademis, psikologi, 
wawancara, hingga tes yang spesifik untuk jenis pekerjaan, sehingga dapat 
dikatakan setiap karyawan yang diterima memiliki kemampuan setara untuk 
menjalankan pekerjaan dengan sebaiknya, namun pada kenyataannya waktu 
menujukkan bahwa output yang dicapai berbeda pada tiap individu.   

Ada banyak penelitian yang menuliskan mengenai teori-teori, faktor-faktor 
dan peubah mengenai kinerja karyawan hasil pencarian di google cendikia 
menemukan setidaknya 425.000 jurnal tentang kinerja karyawan, namun hanya 
bersifat secara umum. Saat ini masih sedikit penelitian yang berfokus pada 
karyawan berkinerja unggul khususnya di Indonesia. Pencarian di IPB repository, 
Prasetya Mulya publishing, jurnal.ui.ac.id, serta jurnal.ugm.ac.id mengenai star 
performer atau karyawan berkinerja unggul tidak ditemukan. Peubah yang jarang 
dibahas seperti otonomi pekerjaan, kreativitas, kerja sama, adaptabilitas, 
komunikasi serta peubah populer seperti motivasi, hubungan dengan rekan kerja 
dan atasan akan dilihat pengaruhnya pada kinerja karyawan berkinerja unggul dan 
karyawan biasa. 

PT XYZ mengalami hal yang sama yaitu terdapat perbedaan dari pencapaian 
target yang ditetapkan kepada masing-masing karyawan. Terdapat lebih banyak 
karyawan yang tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan, padahal setiap 
karyawan telah melalui seleksi, mendapatkan fasilitas dan program pelatihan yang 
sama. Mengetahui faktor-faktor penentu karyawan berkinerja unggul akan menjadi 
informasi berharga bagi PT. XYZ untuk dapat diterapkan bagi karyawan lainnya. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan 
pertanyaan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kinerja aktual dari karyawan PT. XYZ?  
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi karyawan berkinerja  unggul?  
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3. Bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 
karyawan bukan berkinerja unggul sehingga memiliki performa seperti 
karyawan-karyawan berkinerja unggul?  
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dengan 

rincian sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi kinerja aktual dari karyawan PT. XYZ. 
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi karyawan berkinerja  

unggul. 
3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan bukan  

berkinerja unggul sehingga memiliki performa seperti karyawan-karyawan 
berkinerja unggul. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi dan pertimbangan bagi PT. XYZ dalam 
menciptakan karyawan berkinerja unggul lebih banyak lagi tidak hanya 
pada departemen penjualan namun juga departemen lainnya. 

2. Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi pihak lain dalam melakukan 
penelitian lanjutan atau kegiatan yang berkaitan lainnya. 

 
1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi, agar lebih terarah dan 
mudah dipahami. Penelitian dilakukan di empat perusahaan PT. XYZ 1-4 sebagai 
sampel pengambilan data penelitian yang terdapat di Kota Jakarta, DKI. Subjek 
penelitian ini adalah tenaga penjual di PT. XYZ sebagai sumber pengambilan data 
primer yang diolah dengan regresi berganda logistik dan pimpinan perusahaan sebagai 
nara sumber wawancara untuk data sekunder. Penelitian ini difokuskan pada kajian 
Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya MSDM Kinerja Unggul. Kajian yang 
dimaksud adalah membahas pengaruh variabel independen faktor internal 
(kompetensi dan motivasi) dan faktor lingkungan (budaya organisasi dan dukungan 
atasan) terhadap kinerja unggul tenaga penjual di PT. XYZ di Kota Jakarta. 

 
 

  




