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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menghadapi persaingan yang semakin ketat saat ini, pelaku usaha 

dituntut untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi kompetitor. 

Saat ini banyak sekali usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 

bermuncul di Indonesia. Pada tahun 2013 bisnis UMKM menyumbang  

Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 60,34% dan membuka lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sebesar 114 Juta (Kementerian Koperasi dan 

UKM, 2014).  

Tabel 1.1 

Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2012-2013 

Unit Usaha 

2012 2013 

Jumlah 
Persentase  

(%) 
Jumlah 

Persentase  

(%) 

Usaha Mikro 55.856.176 98,79 57.189.393 98,77 

Usaha Kecil 629.418 1,11 654.222 1,13 

Usaha Menengah 48.997 0,09 52.106 0,09 

Usaha Besar 4.968 0,01 5.066 0,01 

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas pada tahun 2012 sampai 2013 terjadi 

pertumbuhan dari semua unit usaha. Dari semua unit usah yang ada di 

Indonesia UMKM merupakan unit usaha yang paling banyak dibandingkan 

usaha besar yaitu sebesar 99,99%. Hal ini menunjukan bahwa usaha 

UMKM menjadi salah satu sektor unggulan, bahkan jadi penopang utama 

perekonomian Indonesia. 
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Gresik merupakan salah satu kota industri di Jawa Timur juga 

dikenal sebagai kota santri karena kabupaten Gresik memiliki cukup banyak 

pondok pesantren yang kemudian menjadikan bisnis tersendiri bagi 

masyarakatnya, utamanya bisnis dalam bentuk kerajinan songkok dan 

sarung. Songkok dan juga sarung tenun merupakan simbol identitas kaum 

santri. Saat ini di Kabupaten Gresik terdapat 132.229 Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM), khusus yang bergerak dibidang sarung tenun terdapat 70 

UKM sarung tenun yang ada di Kabupaten Gresik (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Gresik, 2017).  

Salah satunya UKM sarung tenun yang ada di Gresik adalah milik 

H. Wanto. UKM sarung tenun H. Wanto berdiri Tahun 1981, terletak di 

Desa Semampir, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. UKM H. Wanto 

merupakan salah satu usaha kerajinan tenun yang sampai sekarang masih 

tetap bertahan dari beberapa industri sarung tenun yang ada di desa 

Semampir mengalami gulung tikar karena tidak mampu bersaing dalam 

perkembangan zaman. UKM H. Wanto memperkerjakan 100 orang dengan 

rincian karyawan yang kerja di pabrik sebanyak 25 orang merupakan 

karyawan tetap yang bekerja di pabrik, sedangkan yang kerja di luar pabrik 

sebanyak 75 orang merupakan karyawan borongan yang digaji berdasarkan 

jumlah produk sarung yang mereka hasilkan. Untuk hasil produksinya tidak 

hanya dijual di dalam negeri saja tapi juga dijual ke luar negeri seperti 

Malaysia, Brunai Darussalam dan kawasan timur tengah. 

Data produksi UKM sarung tenun H. Wanto selama Tahun 2015-

2017 terjadi penurunan kinerja karyawan, meskipun jumlah karyawan pada 

periode 2015-2017 tidak mengalami perubahan. Menurunya kinerja 

karyawan dapat menghambat produktivitas perusahaan itu sendiri. Berikut 

ini adalah data produksi UKM sarung tenun H. Wanto. 
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Tabel 1.2 

Data Produksi UKM Tahun 2015-2016 dan 2016-2017 

Periode 

Produksi 

Jumlah 

Produksi 

(Buah) 

2015-2016 

Jumlah 

Cacat 

(Buah) 

2015-2016 

Persentase 

Produk 

Cacat (%) 

Jumlah 

Produksi 

(Buah) 

2016-2017 

Jumlah 

Cacat 

(Buah) 

2016-2017 

Persentase 

Produk 

Cacat (%) 

Agustus 550 13 2,4 520 13 2,5 

September 530 12 2,3 480 11 2,3 

Oktober 490 10 2,0 500 12 2,4 

November 480 10 2,1 480 12 2,5 

Desember 480 11 2,3 500 14 2,8 

Januari 520 13 2,5 520 15 2,9 

Februari 520 11 2,1 540 16 3,0 

Maret  550 14 2,5 560 17 3,0 

April  570 17 3,0 560 16 2,9 

Mei  580 16 2,8 580 18 3,1 

Juni  590 18 3,1 560 15 2,7 

Juli  570 13 2,3 520 14 2,7 

Total 6430 158 2,5 6320 173 2,7 

Sumber: UKM Sarung Tenun H. Wanto  

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa UKM mengalami penurunan jumlah 

produksi yaitu sebesar 6320 buah pada Tahun 2016-2017 dibandingkan 

Tahun 2015-2016 sebanyak 6430 buah. Dari Tabel 1.1 juga menjelaskan 

bahwa terjadi kenaikan jumlah rata-rata produk yang mengalami cacat 

produksi yaitu 173 (2,5%) pada Tahun 2016-2017 dibandingkan Tahun 

2015-2016 sebanyak 158 (2,7%). Pencapaian kinerja karyawan berdasarkan 

pemilik UKM dapat dikatakan cendrung menurun, hal ini dibuktikan dari 

jumlah produksi yang mengalami penurunan dan persentase jumlah cacat 

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Jika terjadi penurunan kinerja 

karyawan setiap tahunnya maka akan berdampak negatif bagi perusahaan 

karena dapat menghambat produktivitas perusahaan.  

Kemampuan karyawan tercermin dari kinerja. Kinerja yang baik 

adalah kinerja yang optimal. Kinerja karyawan tersebut merupakan salah 

satu modal bagi UMKM untuk mencapai tujuannya. Sehingga kinerja 

karyawan adalah hal yang patut diperhatikan oleh pelaku UMKM. Menurut 

Mangkunegara (2013) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 
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tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pelaku 

UMKM harus memenuhi kebutuhan yang diperlukan karyawan dalam 

bekerja untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Peningkatan kinerja 

karyawan akan membawa kemajuan bagi UMKM untuk bertahan dalam 

suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan Menurut 

Widodo (2015) kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

pelatihan, etos kerja, motivasi, sikap kerja, kondisi/kemampuan fisik, 

lingkungan kerja, kesejahteraan karyawan, kebijakan pemerintah dan 

hubungan industrial. Dari beberapa penelitian terdahulu menyatakan faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Suprihati (2014) yang 

berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu 

faktor pelatihan, motivasi dan insentif. Menurut Bawelle dan jantje (2016) 

dengan penelitiannya yang berjudul pengaruh etos kerja, gairah kerja dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan yang mempengaruhi kinerja 

karyawan yaitu faktor etos kerja dan gairah kerja. Kemudian menurut 

Saptono (2017) yang berjudul  pengaruh lingkungan kerja dan motivasi 

terhadap kinerja pegawai yaitu faktor lingkungan kerja dan motivasi. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada UKM Sarung H. 

Wanto)” 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan UKM 

sarung tenun H. Wanto? 

b. Apakah etos kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan UKM 

sarung tenun H. Wanto? 



 

5 
 

c. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan UKM 

sarung tenun H. Wanto? 

d. Apakah sikap mental berpengaruh terhadap kinerja karyawan UKM 

sarung tenun H. Wanto? 

e. Apakah kondisi atau kemampuan fisik berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan UKM sarung tenun H. Wanto? 

f. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

UKM sarung tenun H. Wanto? 

g. Apakah kesejahteraan karyawan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan UKM sarung tenun H. Wanto? 

h. Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan UKM sarung tenun H. Wanto? 

i. Apakah hubungan industrial berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan UKM sarung tenun H. Wanto? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada UKM sarung tenun H. Wanto 

b. Untuk mengetahui apakah etos kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada UKM sarung tenun H. Wanto. 

c. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada UKM sarung tenun H. Wanto. 

d. Untuk mengetahui apakah sikap mental berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada UKM sarung tenun H. Wanto. 

e. Untuk mengetahui apakah kondisi/kemampuan fisik berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada UKM sarung tenun  H. Wanto. 

f. Untuk mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada UKM sarung tenun H. Wanto. 

g. Untuk mengetahui apakah kesejahteraan karyawan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada UKM sarung tenun H. Wanto. 
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h. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada UKM sarung tenun H. Wanto. 

i. Untuk mengetahui apakah hubungan industrial berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada UKM sarung tenun H. Wanto. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai 

tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen 

sumber daya manusia tentang pelatihan, etos kerja, motivasi, sikap 

mental, kondisi atau kemampuan fisik, lingkungan kerja, 

kesejahteraan karyawan, kebijakan pemerintah dan hubungan 

industrial untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemilik 

UKM sarung tenun dalam upaya untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik 

yang serupa. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam bisnis sarung tenun H. Wanto, terdapat dua jenis metode 

produksi yaitu produksi di lingkungan pabrik dan produksi di rumah 

karyawan masing-masing. Responden yang diambil dalam penelitian ini 

merupakan karyawan yang bekerja di lingkungan pabrik UKM sarung tenun 

H. Wanto yang berada di Desa Semampir, Kecamatan Cerme, Kabupaten 

Gresik. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika dalam penelitian ini di bagi dalam beberapa bab, dan 

tiap bab terdapat berbagai sub bab, dengan harapan agar pembahasan dapat 

terungkap secara rinci dan jelas. Sistematika adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang mendasari 

penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh 

peneliti yang meliputi tempat penelitian, populasi dan sampel, data 

penelitian, variabel penelitian, devinisi operasional, skala instrumen 

dan metode analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil 

penelitian, analisis model atau pembuktian hipotesis. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian 

singkat dari keseluruan hasil penelitian yang diperoleh dalam 

pembahasan serta saran yang diberikan kepada perusahaan dan 

peneliti selanjutnya terhadap hasil yang ditemukan.  
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