
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan bisnis antar perusahaan dalam memasuki era globalisasi 

dewasa ini semakin ketat sehingga mau tidak mau perusahaan hams berusaha 

untuk memberdayakan dan mengoptimalkan segenap sumber daya yang 

dimiliki guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mengingat terbatasnya 

sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan yang tidak mengelola 

secara efisien sumber daya yang dimilikinya, cepat atau lambat akan mengalami 

kehancuran. 

Salah satu jenis sumber daya yang dimiliki perusahaan, yang menempati 

kedudukan paling strategik dan penting di antara sumber-sumber daya lainnya 

adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusialah yang 

mengalokasikan dan mengelola segenap sumber daya yang lainnya tersebut. 

Dengan demikian, tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, 

bagaimanapun berlimpahnya kondisi sumber-sumber daya yang lain tidak akan 

memiliki banyak arti bagi perusahaan. Sebaliknya, terbatasnya sumber-sumber 

daya yang lain apabila masih didukung oleh sumber daya manusia yang 

kompeten, masih tersisa harapan bagi perusahaan untuk dapat bertahan di celah- 

celah ketatnya persaingan bisnis dewasa ini. 
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Jalan keluar sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia tidak lain adalah dengan manajemen sumber daya manusia. 

Manajemen sumber daya manusia mempakan serangkaian aktivitas atau 

kegiatan yang dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam organisasi 

dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai berbagai tujuan, baik 

tujuan organisasi maupun tujuan karyawan. Hal esensial dari manajemen 

sumber daya manusia adalah menghasilkan pendayagunaan penuh sumber daya 

manusia. Manajemen sumber daya manusia diartikan sebagai pendayagunaan, 

pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan terhadap 

individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumber daya 

manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, 

penyusunan personalia (staflng), pengembangan karyawan, pengelolaan karir, 

evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan perburuhan yang mulus 

(Simamora, 1995). 

Salah satu aktivitas atau kegiatan dari manajemen sumber daya manusia 

adalah penilaian prestasi ke j a  karyawan. Penilaian prestasi ke j a  merupakan 

suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang 

karyawan telah memahami dan melaksanakan pekerjaannya masing-masing 

secara keseluruhan, dalam arti meliputi berbagai hal, seperti kemampuan keja, 

disiplin, hubungan kerja, prakarsa, kepemimpinan dan hal-ha1 khusus sesuai 

dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. 
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Penilaian prestasi kerja bagi perusahaan merupakan suatu sistem 

informasi manajemen yang dapat memberikan masukan mengenai seluruh 

aspek sumberdaya manusia, sedangkan bagi karyawan penilaian prestasi kerja 

dapat memberikan umpan balik atas prestasi kerja yang telah dicapainya. 

Umpan balik tersebut dapat mendorong dan meningkatkan motivasi ketja 

karyawan, sehingga karyawan dapat bekerja lebih giat dan produktif, yang pada 

akhimya juga akan menguntungkan pihak perusahaan. 

Keberhasilan penerapan sistem penilaian prestasi kerja dalam suatu 

perusahaan, selain tergantung dari kualitas sistem itu sendiri, juga sangat 

tergantung pada perilaku dari pihak-pihak terkait dalam perusahaan, misalnya 

sampai sejauh mana pihak manajemen puncak dan seluruh jajaran di bawahnya 

memiliki komitmen untuk melaksanakan sistem tersebut dengan baik, 

bagaimana pengetahuan dan kemampuan dari jajaran terkait tersebut tentang 

sistem penilaian prestasi ketja yang berlaku di perusahaannya, serta bagaimana 

sikap karyawan terhadap pemberlakuan dan pelaksanaannya. Dengan kata lain 

adalah sampai sejauh mana para pelaku terkait marnpu melaksanakan dan 

menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada secara konsekuen, mengingat tidak 

jarang terjadi suatu sistem yang baik pada akhimya tidak memberikan 

kontribusi sesuai dengan yang diharapkan. Sering dijumpai penyimpangan atau 

kesalahan yang terjadi didalam praktek sehingga menimbulkan permasalahan 

didalam prosesnya. Penyimpangan atau kesalahan tersebut meliputi (1) bias 

http://www.mb.ipb.ac.id



pribadi penilai, (2) halo effect, (3) central tendency, (4)  leniency, ( 5 )  strictness, 

dan (6)  recency (Simamora, 1995). 

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dimilikinya, PT. Pabrik Cambrics Primissima secara formal telah memiliki 

sistem penilaian prestasi kerja. Berdasarkan pengamatan pendahuluan di 

perusahaan, sistem penilaian prestasi kerja yang diterapkan di PT. Pabrik 

Cambrics Primissima temyata masih sangat sederhana (meskipun sudah cukup 

lama sistem ini diterapkan dan diberlakukan) dibanding dengan sistem yang 

dimiliki dan diterapkan di perusahaan lain, serta sudah tidak sesuai lagi dengan 

kondisi dan perkembangan perusahaan pada khususnya dan dunia usaha pada 

urnumnya. Hal ini tentu dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari 

penerapan sistem penilaian prestasi kerja itu sendiri. 

Tujuan dari penerapan sistem penilaian prestasi kerja karyawan di PT. 

Pabrik Cambrics Primissima terutama adalah untuk kenaikan gaji, disamping 

tujuan lainnya seperti memotivasi karyawan agar lebih meningkatkan 

prestasinya, untuk kepentingan administrasi departemen personalia, serta 

pengembangan karyawan dan kebutuhan pelatihan. Berdasarkan hasil 

wawancara pendahuluan, diketahui bahwa hasil penilaian prestasi kerja yang 

ada saat ini secara rutin baru dipergunakan untuk keperluan kenaikan gaji 

karyawan dan sewaktu-waktu untuk keperluan promosi atau demosi, sedangkan 

- 
untuk tujuan lainnya belum optimal. 
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Sehubungan dengan hal-ha1 di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan kajian terhadap sistem penilaian prestasi kerja karyawan yang 

diterapkan di PT. Pabrik Cambrics Primissima, faktor-faktor dan kendala apa 

yang muncul dalam pelaksanaannya, serta sampai sejauh mana hasilnya dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi personalia dalam rangka 

pengembangan sumber daya manusia yang ada. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-ha1 yang dikemukakan di atas, dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

(1). Apakah sistem dan pelaksanaan penilaian prestasi kerja di PT. Pabrik 

Cambrics Primissima telah sesuai dengan teori yang ada saat ini ? 

(2). Dalam pelaksanaan sistem penilaian prestasi kerja di PT. Pabrik Cambrics 

Primissima, kendala dan hambatan apa yang muncul ? 

(3). Apakah hasil penerapan sistem penilaian prestasi kerja di PT. Pabrik 

Cambrics Primissima telah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang ada ? 
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1.3. Tujuan Geladikarya 

Tujuan umum geladikarya adalah untuk mengkaji sistem dan pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja karyawan di PT. Pabrik Cambrics Primissima. Secara 

khusus, geladikarya bertujuan untuk : 

(1). Mengkaji kesesuaian antara sistem dan pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja yang diterapkan di PT. Pabrik Cambrics Primissima dengan teori 

yang ada saat ini. 

(2). Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan 

penilaian prestasi kerja, kendda-kendala dan hambatan yang muncul, 

serta sikap dan opini karyawan. 

(3). Mengetahui sampai sejauh mana hasil penerapan sistem penilaian prestasi 

kerja karyawan di PT. Pabrik Cambrics Primissima telah dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

ada. 

1.4. Kegunaan Geladikarya 

(1). Bagi perusahaan ; Geladikarya ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan masukan yang bermanfaat dalam melaksanakan dan 

menerapkan sistem penilaian prestasi kerja karyawan di PT. Pabrik 

Cambrics Primissima. 
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(2). Bagi penulis ; Geladikarya ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman praktis dalam memaharni dan mengkaji sistem dan 

pelaksanaan penerapan penilaian prestasi ke rja karyawan, khususnya yang 

berlaku di p e ~ ~ & a a n  lain yang tidak sejenis dengan pemsahaan tempat 

penulis bekerja. 

1.5. Ruang Lingkup Geladikarya 

Geladikarya ini dibatasi pada aspek penilaian prestasi kerja karyawan di 

PT. Pabrik Cambrics Primissima Mengingat besarnya jumlah karyawan di PT. 

Pabrik Cambrics Primissima dan besarnya peranan fkgs i  departemen produksi 

(spinning dan weaving) bagi p e ~ ~ a h n ,  maka obyek penelitian dalam 

geladikarya ini dibatasi hanya terhadap karyawan yang menjabat kepala bagian, 

pengawas, dan kepala regu departemen produksi (spinning dan weaving). 

Ruang lingkup yang dianalisis meliputi tujuan sistem penilaian prestasi 

kerja bagi perusahaan, manfaat penilaian prestasi kerja bagi pemsahaan dan 

karyawan, syarat-syarat umum penilaian prestasi kerja, faktor-faktor dan 

kendala yang mempengaruhi pelaksanaan penilaian prestasi kerja, kriteria atau 

tolok ukur penilaian prestasi kerja, metode yang digunakan dalam penilaian 

prestasi kerja, serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam 

pelaksanaannya. 
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