
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini, setiap perusahaan 

semakin dituntut untuk mengoptimalkan dan memberdayakan seluruh sumber 

daya yang dimiliki sehingga kelangsungan organisasi dapat dipertahankan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang memegang 

peran penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu perusahaan. Tanpa 

dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, maka secara perlahan tetapi 

pasti, sebuah perusahaan akan mengalami kemunduran yang pada akhirnya 

akan dihadapkan pada suatu kehancuran. 

Manusia secara alami memiliki sifat untuk selalu ingin berkembang, 8dak 

pernah puas dengan apa yang dimilikinya, dan berusaha untuk memperoleh 

peningkatan di dalam kehidupannya. Demikian pula dengan pekerjaan, 

karyawan perlu mempunyai motivasi yang berasal dari dalam diri dan 

lingkungannya. Motivasi dan produktivitas kerja karyawan dapat ditingkatkan 

diantaranya dengan pengembangan karir yang jelas. Pengembangan karir dapat 

berjalan dengan baik apabila didukung oleh sistem informasi sumber daya 

manusia, analisis dan perancangan jabatan serta sistem penilaian prestasi kerja. 

Tanpa adanya penilaian prestasi kerja yang handal maka pengembangan karir 

tidak akan berjalan sempurna. 

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu sistem yang digunakan untuk 

menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah memahami dan 

melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan, meliputi 

kemampuan kerja, disiplin, hubungan kerja, prakarsa, kepemimpinan dan hal-ha1 

khusus sesuai dengan bidang dan tingkat pekerjaan yang dijabatnya .. Sistem ini 
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terdiri dari unsur - unsur yang saling terkait, yaitu unsur masukan yang berupa 

alat penilaian, penilai , karyawan yang dinilai dan pedoman penilaian ; proses 

(pelaksanaan) yang terdiri dari prosedur, metoda, frekuensi penilaian. 

kornunikasi. Keluaran berupa suatu nilai tertentu dari karyawan yang dinilai. Di 

dalam proses (pelaksanaan), terjadi transformasi dari masukan menjadi 

keluaran, yang akan menjadi urnpan balik bagi proses penilaian prestasi kerja. 

Keluaran dari penilaian prestasi kerja adalah diberikannya promosi, pelatihan, 

imbalan, penghargaan dan lain sebagainya. Tidak jarang bahwa hasil penilaian 

prestasi kerja bersifat negatif, seperti pemecatan karyawan. 

Penilaian prestasi kerja yang dirancang tepat dapat memotivasi dan 

membantu karyawan mengetahui lebih banyak tentang perannya di dalam 

perusahaan. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, rnengenali 

kebutuhan akan pengembangan diri serta meningkatkan kebersamaan antara 

masing-masing karyawan dengan para penyelia akan terbentuk suasana kerja 

yang menyenangkan. 

Penilaian prestasi kerja rnerupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh 

manajemen Aerowisata Catering Sewice , dan berguna untuk meningkatkan 

kualitas, produktivitas dan motivasi kerja karyawan. Pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja di Aerowisata Catering Senlice menggunakan sistem yang 

obyektif, konsisten dan terbuka. Penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk 

dijadikan : a) bahan acuan obyektif bagi pelaksanaan perencanaan karir 

(prornosi, rotasi, dernosi), b) bahan acuan untuk pemberian pelatihan, c) dasar 

penghitungan dan pemberian "Merit Allowance" yang ditetapkan oleh 

perusahaan, d) urnpan balik bagi masing-masing karyawan dan e) sarana 

"komunikasi dua arah' antara atasan dan bawahan. 
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Pihak manajemen ingin mengetahui apakah sistem penilaian prestasi 

kerja yang dilakukan selama ini telah sejalan dengan kebijakan perusahaan. 

Karena akhir-akhir ini ada kecenderungan bahwa penilaian bersifat subyektif 

dan tertutup serta menilai tidak sesuai dengan kemampuan karyawan. Apabila 

keadaan ini terus berlanjut maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap 

penurunan kinerja karyawan. Terutama bagi karyawan produksi, karena produk 

yang dihasilkan akan langsung dirasakan oleh konsumen, maka apabila tidak 

segera ditangani dapat merusak citra perusahaan yang telah memiliki nama 

baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka Aerowisata Catering Service merasa 

perlu untuk melakukan penyempurnaan, melalui suatu penelitian yang 

dititikberatkan pada sistem penilaian prestasi kerja yang berlaku saat ini 

khususnya bagi karyawan bagian produksi. Hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan masukan yang berguna bagi pihak manajemen sehingga dapat 

mendukung perkembangan perusahaan. 

6. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan hal-ha1 yang telah dikemukakan diatas, rumusan masalah 

dalam geladikarya ini dapat diformulasikan sebagai berikut : 

1. Apakah sistem penilaian prestasi kerja karyawan yang dilakukan oleh 

Aerowisata Catering Sewice telah sesuai dengan teori yang ada ? 

2. Apakah sistem penilaian prestasi kerja memberikan darnpak langsung 

terhadap pengembangan karyawan bagian produksi Aerowisata Catering 

Service 7 
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3. Apakah pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh Aerowisata 

Catering Service telah memenuhi harapan karyawan dan perusahaan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis kesesuaian sistem penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh 

Aerowisata Catering Service dengan teori yang ada saat ini. 

2. Mengetahui sampai sejauh mana sistem penilaian prestasi kerja memberikan 

dampak bagi pengembangan karyawan bagian produksi Aerowisata Catering 

Service. 

3. Menyempurnakan sistern penilaian prestasi kerja yang sesuai dengan 

harapan karyawan dan perusahaan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Dijadikan acuan evaluasi bagi Aerowisata Catering Service didalam 

melaksanakan penilaian prestasi kerja di kemudian hari. Sehingga dapat 

melaksanakan penilaian prestasi kerja secara obyektif dan adil serta 

menghasilkan karyawan-karyawan yang tangguh dan berkualitas. 

2. Menjadi wahana yang paling tepat bagi peneliti untuk dapat menerapkan 

konsep-konsep yang telah diterima dalam proses belajar mengajar di program 

Magister Manajemen Agribisnis - lnstitut Pertanian Bogor, terutama yang 

berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. 
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3. Bagi bidang ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya MMA - IPB. 

hasil penelitian dapat digunakan untuk rnemperoleh informasi dan 

perkembangan baru yang berkaitan dengan penilaian prestasi kerja. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup : 

1. Analisis penelitian ini hanya difokuskan kepada sistem penilaian prestasi kerja 

dalam upaya pengembangan sumber daya manusia bagian produksi dari 

Aerowisata Catering Service Jakarta. 

2. Analisis dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap memberikan solusi 

tentang sistem penyempurnaan penilaian prestasi kerja. lmplementasi 

selanjutnya diserahkan pada Aerowisata Catering Service Jakarta . 
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