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PT.BMT Industry Ungaran, Sernarang sebagai badan usaha yang bergerak 

dibidang industri tekstil adalah perusahaan dengan fasilitas Penanarnan Modal 

Dalam Negeri (PMDN), berdiri sejak tahun 1971 dengan akte Notaris 

Koerrnatini Karirn,SH No.6 tahun 1971, narnun baru berproduksi pada tahun 

1974. Hasil produksinya berupa benang tenun, kain grey, kain denim dan kain 

finish. Pada mulanya PT.BMT Industry hanya rnerupakan suatu unit bidang 

spinning dan weaving, kernudian perusahaan rnenambah beberapa peralatan 

full automatic sehingga perusahaan dapat mernproduksi dari spinning, weaving 

hingga dyeing, printing dan finishing. 

Perkernbangan perusahaan dengan penarnbahan mesin-mesin full 

automatic berpengaruh juga terhadap penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. 

Surnberdaya rnanusia bagi perusahaan rnerupakan salah satu asset yang 

utama, karena keberhasilan operasi perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh 

kualitas surnberdaya rnanusia yang dimilikinya. Untuk rneningkatkan prestasi 

surnberdaya rnanusia, rnaka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan jalan rnengadakan dan melaksanakan penilaian prestasi kerja secara 

objektif. 

Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu evaluasi yang digunakan 

untuk mengukur prestasi kerja seluruh karyawan pada rnasa lalu, sebagai dasar 

pengernbangan karir dan usaha peningkatan rnotivasi untuk berprestasi lebih 

baik lagi. 

PT.BMT Industry, dalarn rnengelola SDM, telah rnelaksanakan penilaian 

prestasi kerja. Sebelum periode penilaian prestasi kerja tahun 1996, perusahaan 

tanpa menggunakan forrnulir penilaian, dan sejak tahun 1996 perusahaan telah 
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rnenggunakan forrnulir penilaian, narnun forrnulir penilaian rnasih belurn 

inforrnatif dan hasilnya baru sebatas untuk rnenghitung kenaikan upahlgaji. 

Dari latar belakang diatas, rurnusan rnasalahnya adalah, bagairnana 

prosedur penilaian prestasi kerja di PT.BMT dilakukan, apa yang rnenjadi tolok 

ukur untuk penilaian prestasi kerja, bagairnana pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja dilakukan, dan bagaimana tanggapan karyawan atas pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja. 

Tujuan geladikarya adalah untuk rnengetahui sistern, prosedur dan tolok 

ukur penilaian prestasi kerja di PT.BMT Industry, pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja yang diterapkan, dan tanggapan karyawan tentang penilaian prestasi kerja 

terkait dengan efektivitas sistern penilaian prestasi kerja, serta rnernberikan 

rekomendasi rnengenai sistem penilaian prestasi kerja. 

Pengurnpulan data dilakukan dengan cara obse~asi, wawancara dan 

penyebaran kuesioner. Data yang t&kurnpul diolah dengan rnelakukan 

pengelornpokan data, sortasi dan penghitungan, serta rnelakukan tabulasi data. 

Kernudian data dianalisis rnelalui kaji rnanajernen, yaitu rnernbandingkan 

kenyataan penilaian prestasi kerja dengan teori yang ada. 

Berdasarkan pengarnatan, wawancara dan sebaran kuesi oner tersebut, 

rnasalah yang perlu dicarikan jalan keluarnya adalah, prosedur penilaian 

prestasi kerja belurn efektif dan perlu diperbaiki, dirnana keputusan penilaian 

belum diberitahukan kepada karyawan, dan penyirnpanan hasil penilaian 

belum dilakukan oleh bagian personalia. Kernudian tolok-ukur penilaian belurn 

standar dan uraian tugas belurn dibuat kecuali departemen weaving dan 

marketing division. Sistern penilaian prestasi kerja belurn objektif, penilaian 

hanya didasarkan pada judgement penilai atas dasar kejadian yang baru saja 

terjadi. Para penilai belurn rnerniliki buku catatan aktivitas bawahannya guna 

rnendukung penilaian prestasi kerja karyawan yang dinilai. Hasil penilaian baru 

digunakan untuk perhitungan kenaikan upahlgaji, belurn dirnanfaatkan 

sernaksirnurn rnungkin untuk tujuan pengembangan karir dan kebutuhan 
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pelatihan. Aspek yang dinilai yang terdapat dalam formulir penilaian berlaku 

untuk semua level jabatan. Tanggapan karyawan atas penilaian prestasi kerja 

sebagian besar rnasih belum rnerasa puas, dan menghendaki agar sistern, 

prosedur dan pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang sudah ada dapat 

diperbaiki dan disempurnakan. 

Dengan memperhatikan keadaan sumberdaya manusia yang ada pada 

PT.BMT Industry, maka pemecahan rnasalah yang diusulkan adalah: 

(1.) Memperbaiki prosedur penilaian prestasi kerja antara lain hasil penilaian 

prestasi kerja diberitahukan kepada karyawan yang dinilai dengan surat 

keputusan, berkas hasil penilaian disimpan pada bagian personalia. 

(2.) Membuat uraian tugas untuk masing-masing karyawan yang didasarkan 

kepada analisis pekerjaan. Uraian tugas tersebut dapat dgunakan untuk tolok 

ukur untuk mengukur prestasi. (3.) Memperbaiki Sistem penilaian prestasi kerja 

dengan rnemanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan 

antara lain perbaikan formulir penilaian, penentuan standar prestasi dan 

membuat buku petunjuk penilaian. (4.) Mengoptimalkan hasil penilaian 

prestasi kerja oleh manajemen dan (5.) Membuat program pelatihan. 

Dari kelima pemecahan rnasalah yang dapat dilakukan tersebut, maka 

empat pertama dari kelima pernecahan masalah rnemungkinkan untuk 

dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan pemecahan masalah yang kelirna 

dapat ditunda pelaksanaannya pada waktu mendatang disesuaikan waktu dan 

biaya. 

Kendala yang mungkin ada adalah waktu yang diperlukan cukup lama 

dan biayanya cukup besar. 
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