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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Industri bisnis ritel terus berubah seiring dengan perubahan teknologi, 

perkembangan dunia usaha serta kebutuhan konsumen.  Agar berhasil dalam 

pasar  bisnis ritel yang kompetitif, pelaku bisnis ritel harus dapat menawarkan 

produk yang tepat, dengan harga, waktu & tempat yang tepat pula. Oleh karena 

itu, pemahaman terhadap pelaku bisnis ritel terhadap karakteristik target pasar 

atau konsumen yang akan dilayani merupakan hal yang sangat penting. 

Pertumbuhan mini-market khususnya untuk provinsi Jawa Timur sangat 

pesat. Terbukti di Jawa Timur terdaftar 300 hingga 400 izin baru untuk 

pembangunan mini market. Sampai akhir 2009, terdapat 4.250 mini market di 

Jawa Timur, hal ini menunujukkan adanya peningkatan jumlah mini market 

sebesar 677 (18,62%) dari 2008 yang hanya berjumlah 3.633 mini market. Akhir 

2010, jumlahnya diprediksi meningkat sebesar 40 persen. Dalam portofolio 

nasional, selama kurun waktu 2003 hingga 2008 pertumbuhan gerai ritel modern 

cukup fenomenal, yakni sebesar 162 persen. Bahkan, pertumbuhan gerai mini 

market mencapai 254,8 persen, yakni dari 2.058 gerai pada 2003 menjadi 7.301 

gerai pada 2008 (Asep Si Susana, 2008). 

Menggiurkannya bisnis mini-market itulah yang membuat 

pertumbuhannya makin tak terkendali. Ketidaksiapan menghadapi persaingan 

global yang bercirikan kompetisi dalam kualitas dan efisiensi dapat 

mengakibatkan turunnya kepercayaan diri. Oleh karena itu diperlukannya suatu 
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strategi yang dapat mengatasi permasalahan dalam persaingan dunia usaha ritel 

tersebut. Selain pertumbuhan industri ritel yang semakin luas, industri ritel juga 

tidak akan pernah luput dari fenomena outsourcing. Saat ini, estimasi nilai total 

dari bisnis outsourcing di seluruh dunia adalah sebesar US$6 triliun. Angka yang 

sangat fantastis. Indonesia sebagai bagian dari perekonomian global juga 

mengalami peningkatan signifikan terhadap kebutuhan dan penyediaan bisnis 

outsourcing ini. Trend industry ini tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan 

jasa tangible seperti logistik, IT dan human resource bahkan telah pula memenuhi 

kebutuhan lain: public relation, marketing dan Corporate Social Responsibility.  

Bisnis penyedia jasa outsourcing juga telah berkembang, dari sekedar 

menawarkan produk/jasa itu sendiri, hingga memberikan solusi terhadap bidang 

jasa yang ditawarkan. Hubungan antara pengguna dan penyedia jasapun mulai 

menuju hubungan kemitraan dimana scope kerjasama dapat dikembangkan sesuai 

dengan pertumbuhan dan kebutuhan kedua pihak. Dengan begitu banyaknya 

tuntutan kebutuhan akan sumber daya manusia yang cepat, serta adanya fenomena 

outsourcing yang begitu mendunia, maka kondisi yang banyak dihadapi oleh para 

pelaku bisnis ritel khususnya dalam ruang lingkup sumber daya manusia adalah 

kurangnya profesionalisme, banyaknya praktek KKN, tingkat gaji yang tidak 

memadai, karyawan yang kurang kreatif dan inovatif, serta pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat atau konsumen yang jauh dari harapan. 

Gambaran tersebut memberikan dorongan bagi perusahaan untuk 

melakukan perubahan pada sumber daya manusia. Dari sudut pandang langsung 

organisasi, pengembangan seseorang di tempat kerja dapat membantunya untuk 

secara lebih kompeten melakukan pekerjaannya. Ini akan makin meningkatkan 
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produktivitasnya sendiri dan produktivitas organisasi tersebut. Pengembangan staf 

yang ada pun jauh lebih murah daripada merekrut dan mendidik karyawan-

karyawan baru. Berinvestasi dalam orang dan pengembangannya akan 

mengurangi biaya operasi organisasi dan menghasilkan kepuasan pelanggan yang 

lebih besar. Jawaban yang paling sederhana dari pertanyaan mengapa pelatihan 

dan pengembangan tenaga kerja harus dikembangkan adalah jika perusahaan tidak 

mengembangkannya, maka perusahaan akan kehilangan karyawannya. 

Terlepas apakah anda adalah seorang eksekutif yang membutuhkan jasa 

outsourcing, atau bekerja di perusahaan penyedia jasa outsoursing atau praktisi 

bisnis yang “concern” terhadap perkembangan kariernya di dunia perekonomian 

baru yang marak dengan aktivitas outsourcing. Pemahaman terhadap konsep 

outsorsing yang terintegrasi mulai dari definisi, skala, perencanaan, implementasi, 

pengukuran dan evaluasi dari outsourcing menjadi sangat diperlukan.Organisasi 

yang tidak memberi harapan bagi orang-orang yang mempunyai keterampilan 

kemungkinan hanya akan memiliki staf yang tidak terampilan dan tidak dapat 

diandalkan. Dalam kata kata yang lebih positif, manusia yang berkembang adalah 

sumber yang lebih berharga.  

Pengembangan sering diartikan pelatihan dan terlalu sering pelatihan itu 

berarti kursus. Namun, sebenarnya pengembangan adalah suatu proses yang jauh 

lebih luas dan lebih kaya daripada hanya mengikuti kursus pelatihan. Belajar 

seumur hidup yang sesungguhnya dapat terjadi dalam bentuk berbagai cara, 

lingkungan sosial, hubungan dan pembicaraan.  
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Untuk pembinaan serta pengembangan sumber daya manusia diperlukan 

suatu strategi tertentu, sehingga hasil yang diharapkan bisa tercapai. Henry 

Mintzberg yang menjelaskan bahwa, “A strategy is the pattern or plan that 

integrates an organizations gloals, policies, and action sequences into a cohesive 

whole”. (Henry Mintzberg, 1982:5). Farky Gaffar menegaskan bahwa, “strategi 

adalah mekanisme organisasi yang menjabarkan visi secara operasional dan 

menterjemahkan kebijaksanaan dalam bentuk tindakan nyata. Strategi adalah cara 

yang tepat untuk melaksanakan kebijakan”. (Farky Gaffar 1994:7) 

 Hal pertama yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan 

strategi melalui pandangan manajemen strategi adalah memperkuat sumber daya 

yang dimiliki perusahaan. Terdapat tiga sumber daya utama yang dimiliki oleh 

perusahaan antara lain asset berwujud, asset tak berwujud dan kapabilitas 

organisasi. Kapabilitas organisasi merupakan penggabungan asset, tenaga kerja 

dan proses kerja. Salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan adalah 

kinerja dan produktivitas karyawan. Setiap organisasi atau instansi dalam 

melaksanakan program yang diarahkan selalu berdaya guna untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Sedangkan pengertian kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Anwar Prabu Mangkunegara, 2005:67). 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan sehingga mereka mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi 

kontribusi kepada instansi atau organisasi termasuk pelayanan kualitas yang 

disajikan. Strategi peningkatan kinerja adalah cara perusahaan untuk 
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meningkatkan kinerja karyawan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Agar 

strategi peningkatan kinerja tersebut dapat berhasil maka perusahaan perlu 

mengetahui sasaran kinerja. Sasaran kinerja yang menetapkan adalah individu 

secara spesifik, dalam bidang proyek, proses, kegiatan rutin dan inti yang akan 

menjadi tanggungjawab karyawan. Jika sasaran kinerja ditumbuhkan dari dalam 

diri karyawan akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan 

kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah (Anwar Prabu 

Mangkunegara, 2005:68). 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja dapat dilakukan 

dengan cara melalui penerapan strategi pengembangan sumber daya manusia. Hal 

itu tentu saja membutuhkan komitmen dan konsistensi keterlibatan staf sumber 

daya manusia yang lebih besar, sehingga akan mendukung kmpetensi sumber 

daya manusia dalam mengelola organisasi usaha yang bertahan. Strategi terhadap 

pengembangan tenaga kerja dirasakan semakin penting pada suatu perusahaan 

karena tuntutan pekerjaan atau jabatan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja yang diwujudkan 

dalam berbagai bentuk nyata, misalnya: pemberian pelatihan, mengadakan 

seminar-seminar, pemberian kursus keterampilan dan lain-lain. 

Perusahaan harus memilih cara pengembangan yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan agar hasilnya mencapai sasaran. Potensi setiap karyawan, harus 

diketahui oleh perusahaan sebelum melakukan program pengembangan karena 

dengan mengetahui potensi ini, karyawan dapat diarahkan ke jenjang karir yang 

sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang 

optimal. Agar kualitas dan kinerja yang dihasilkan memenuhi standar, maka setiap 
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tahapan proses harus direncanakan dan dikendalikan sesuai dengan standar dan 

spesifikasi yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi. 

Sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti sebenarnya adalah kerja 

yang dikerjakannya akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki dari 

pekerjaan tersebut (Zainun,2001). Bila mana dikehendaki seseorang yang akan 

diserahi pekerjaan yang sudah jelas dan pasti standar syarat-syarat yang 

dituntutnya, maka perlu dikembangkan cara-cara pembuktian untuk menyatakan 

adanya kecocokan antara jabatan atau pekerjaan itu dengan orang yang akan 

menduduki jabatan dan melaksanakan pekerjaan itu. 

PT. HERO Supermarket Tbk merupakan pasar swalayan yang pertama 

dalam sejarah Indonesia dan memiliki makna tersendiri. Sebelumnya di Indonesia 

hanya ada pasar tradisional yang telah beroperasi lama. Sedangkan pasar 

swalayan terpadu seperti HERO Supermarket belum pernah ada pedagang yang 

mencoba merintis atau mengelolanya. Melihat kondisi pasar dan perubahan gaya 

hidup kala itu maka HERO Supermarket memutuskan untuk membuka cabang-

cabang baru hampir di seluruh Indonesia termasuk di Kota Malang yang berlokasi 

di Jl. Kawi Atas No. 58 Malang berdasarkan surat ijin kepala dinas perijinan kota 

malang nomor 469/SI/Prj/2003 pada tanggal 6 November. Seiring berjalannya 

waktu, pada tahun 2008 HERO Supermarket Pulosari mengganti namanya 

menjadi GIANT Supermarket Pulosari Malang. 

GIANT adalah salah satu supermarket di Indonesia yang mempunyai 

brandimage yang baik di mata konsumennya. Dalam operasionalnya pelaku bisnis 

ritel termasuk GIANT menjalankan beberapa fungsi antara lain membantu 
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konsumen dalam menyediakan berbagai produk & jasa. Secara keseluruhan 

pengelola  bisnis ritel membutuhkan implementasi fungsi – fungsi manajemen 

secara terintegrasi baik fungsi keuangan, pemasaran, sumberdaya manusia, 

maupun operasional. Sehinga pelaku bisnis ritel dapat memahami secara penuh 

tentang lingkup  bisnis ritelnya, cara strategi pengembangannya dan 

memanajemen bisnis ritelnya. 

GIANT menganggap sumber daya manusia merupakan sumber daya 

terpenting dalam suatu organisasi dimana orang-orang atau karyawan tersebut 

memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi. Oleh 

karena itu, manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam 

suatu organisasi karena manusia memberikan kontribusi terbesar dibandingkan 

dengan faktor-faktor yang lain. Untuk mendapatkan tenaga kerja atau karyawan 

yang cakap, maka bagian SDM dalam suatu perusahaan harus mengadakan 

penarikan tenga kerja atau karyawan secara selektif agar sesuai dengan job 

description dan job specification. Pimpinan perusahaan juga harus dapat membina, 

mengkoordinasikan dan mengarahkan karyawan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Hal ini sangat diperlukan karena tidak semua karyawan baru secara langsung 

dapat sesuai dengan kebutuhan. Mereka harus dilatih agar dapat mengerjakan 

pekerjaannya dengan efektif. Untuk meningkatkan kinerja para karyawan, 

pimpinan perlu mengadakan pengembangan karyawan baik itu melalui pelatihan 

ataupun pemberian pendidikan karena itu juga merupakan suatu cara efektif untuk 

menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak perusahaan. 

Tekanan kompetitif dalam dunia bisnis menuntut GIANT untuk 

memikirkan bagaimana cara perusahaan beradaptasi dengan lingkungan yang 
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senantiasa berubah. Adaptasi lingkungan bisa berarti dalam hal lingkungan 

administratif perusahaan yang berarti perusahaan harus melakukan restrukturisasi 

dalam organisasinya. Bentuk adaptasi lainnya adalah dalam hal manajemen 

sumber daya manusia, seperti pengembangan karir, pelatihan dan perencanaan 

pembagian keuntungan yang fleksibel. Seiring dengan berubahnya komposisi dari 

tenaga kerja, berubah pula nilai-nilai kolektif, tujuan dan kebutuhan sumber daya 

manusia. Perusahaan harus memonitor perubahan kebutuhan tersebut jika mereka 

ingin mempertahankan tenaga kerja yang produktif. 

Setiap organisasi tidak berbeda halnya dengan GIANT berkepentingan 

terhadap kinerja terbaik yang mampu dihasilkan oleh rangkaian sistem yang 

berlaku dalam organisasi tersebut. Penerapan strategi terhadap manajemen sumber 

daya manusia merupakan salah satu faktor kunci untuk mendapatkan kinerja 

terbaik, karena selain menangani masalah ketrampilan dan keahlian, strategi 

manajemen sumber daya manusia juga berkewajiban membangun perilaku 

kondusif karyawan untuk mendapatkan kinerja terbaik. Berdasarkan latar 

belakang di atas dalam penelitian ini dapat diambil judul “PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS DAN KINERJA 

KARYAWAN GIANT PULOSARI MALANG”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap 

kualitas dan kinerja karyawan Giant Pulosari Malang. Sedangkan pertanyaan 

penelitian dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengembangan 

sumber daya manusia terhadap kualitas sumber daya manusia pada 

Giant Pulosari Malang? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pengembangan 

sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada Giant Pulosari 

Malang? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber daya 

manusia terhadap  kinerja karyawan pada Giant Pulosari Malang? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara pengembangan sumber daya manusia 

terhadap kinerja karyawan melalui kualitas sumber daya manusia pada 

Giant Pulosari Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara pengembangan 

sumber daya manusia terhadap kualitas sumber daya manusia pada 

Giant Pulosari Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara pengembangan 

sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan pada Giant Pulosari 

Malang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara kualitas sumber 

daya manusia terhadap  kinerja karyawan pada Giant Pulosari Malang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara pengembangan sumber daya 

manusia terhadap kinerja karyawan melalui kualitas sumber daya 

manusia pada Giant Pulosari Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk : 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Meningkatkan kecerdasan intelektual dan emosional. 

2. Menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di program 

pendidikan dalam berbagai kasus riil di dunia kerja maupun 

dunia usaha. 

3. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam menjalani 

kehidupan bermasyarakat. 

4. Meningkatkan rasa mandiri sekaligus merupakan ajang 

pelatihan bagi mahasiswa dalam memasuki dunia kerja yang 

akan ditekuni kedepannya.  

b. Bagi Perusahaan/Instansi 

1. Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan/lembaga kepada masyarakat. 

2. Memperoleh sumbangan pemikiran dan tenaga dalam rangka 

meningkatkan kinerja dan performa perusahaan. 

3. Sebagai peluang dalam melaksanakan penarikan tenaga kerja 

yang potensial kedepannya. 

4. Sebagai sumbang saran mahasiswa kepada seluruh ritel di 

Indonesia khususnya GIANT Supermarket Pulosari Malang 

tentang penerapan pengembangan sumber daya manusia guna 

meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh karyawan. 
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a. Bagi Jurusan  

1. Memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai 

perusahaan/lembaga dan pelaku usaha.  

2. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program 

pendidikan di Jurusan Manajemen dengan dunia kerja dan 

dunia usaha. 

3. Menambah pengetahuan dan wacana tentang penerapan Ilmu 

Ekonomi Manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


