
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Surnberdaya rnanusia bagi perusahaan rnerupakan salah satu asset utarna, 

karena keberhasilan operasi perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas 

surnberdaya rnanusia yang dirnilikinya. Dengan dernikian pengelolaan 

surnberdaya manusia yang baik akan ikut menentukan keberhasilan dari operasi 

perusahaan. 

Dalarn era globalisasi, berbagai persaingan yang di hadapi oleh dunia 

usaha sudah semakin terasa, dirnana peningkatan prestasi sumberdaya rnanusia 

telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari langkah strategik yang 

harus ditempuh untuk mencapai tujuan perusahaan Hal ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa dalarn setiap organisasi, rnanusia merupakan pelaku, 

penggerak dan pengambil keputusan, sedangkan unsur-unsur lainnya seperti 

kapital, struktur, sistern prosedur, dan peralatan pada dasarnya hanya 

merupakan alat atau penunjang bagi rnanusia didalarn organisasi untuk dapat 

bergerak dengan lancar dan rnengambil keputusan dengan baik. Untuk itu 

pengelolaan sumberdaya rnanusia yang baik dan terarah rnerupakan salah satu 

faktor yang sangat penting dan paling berperan dalarn menentukan keberhasilan 

usaha. 

Untuk rneningkatkan prestasi sumberdaya rnanusia, rnaka salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan jalan melaksanakan penilaian 
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prestasi kerja secara objektif, jujur dan adil, untuk memberikan penghargaan 

kepada seluruh karyawan, sehingga dari hasil penilaian prestasi kerja tersebut 

dapat mendorong motivasi kerja para karyawan serta dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk menentukan karyawan yang baik dan berkualitas, guna 

menduduki posisi penting di perusahaan. 

Penilaian prestasi kerja, merupakan bagian dari pengelolaan prestasi 

kerja (performance management) yang juga merupakan salah satu evaluasi yang 

digunakan untuk mengukur prestasi kerja seluruh karyawan pada masa yang 

lalu, sebagai bagian dari pengembangan karir dan usaha peningkatan motivasi 

untuk berprestasi lebih baik. Dengan demikian penilaian prestasi kerja dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai prestasi kerja yang telah dicapai 

karyawan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengetahui hasil 

kerjanya serta membantu perusahaan dalam mengembangkan karyawannya, 

dan mengetahui seberapa tinggi karyawan telah melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya untuk perusahaan. 

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja merupakan informasi yang sangat 

bermanfaat baik bagi perusahaan maupun karyawan yang bersangkutan. 

Manfaat bagi perusahaan antara lain sebagai catatan administrasi dalam 

keputusan pemberian imbalan jasa, promosi atau penurunan pangkat, sebagai 

dasar perencanaan pengembangan karyawan yang dapat digunakan untuk 

mengarahkan jenjang karir dan kenaikan jabatan, sebagai dasar dalam 

menentukan kebutuhan jenis pelatihan. Sedangkan manfaat bagi karyawan 
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adalah karyawan akan terrnotivasi untuk rneningkatkan prestasi kerja, 

rnemperoleh irnbalan/penghargaan atau kompensasi yang sesuai dengan 

surnbangannya pada perusahaan. 

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja tidak hanya sebagai instrumen untuk 

menetapkan kebijakan imbalan seperti kenaikan gaji, promosi, insentif, bonus 

dan hukurnan jabatan, tetapi mempunyai cakupan yang lebih luas meliputi 

aspek manajerial, seperti untuk rnerancang pengembangan karir dan 

penempatan karyawan bersangkutan pada posisi yang sesuai. Untuk itu 

penilaian prestasi kerja harus dilakukan untuk rnengetahui prestasi yang dicapai 

oleh setiap karyawan. 

PT.BMT Industry yang berlokasi d i  Ungaran Sernarang, adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang industri tekstil, menghasilkan produk 

benang tenun, kain Grey (cotton dan polyster), Denim (kain leans), serta 

produk finish, (kain jeans finish yang telah diberi warna). Proses produksi pabrik 

tekstil PT.BMT Industry rneliputi proses pernintalan (spinning), proses 

penenunan (weaving) proses pencelupan (dyeing) dan pencetakan (printing). 

PT.BMT Industry dalam rnelaksanakan penilaian prestasi kerja 

karyawannya, sampai dengan tahun 1995 menggunakan sistem penilaian 

berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh atasannya, tanpa menggunakan 

forrnulir penilaian prestasi kerja. Pelaksanaan penilaian tersebut sangat 

subyektif, artinya apabila karyawan yang dinilai sangat dekat dengan atasannya, 

maka karyawan yang bersangkutan akan rnendapat nilai prestasi kerja yang 
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tinggi, narnun sebaliknya, apabila karyawan yang dinilai itu tidak dekat dan 

bahkan tidak pernah berkornunikasi dengan atasannya, rnaka karyawan yang 

bersangkutan akan dinilai cukup atau bahkan kurang. 

Sejak penilaian periode tahun 1996, PT.BMT Industry telah 

rnenggunakan forrnulir penilaian, narnun sistem penilaian tersebut masih belurn 

dapat mernenuhi kebutuhan, khususnya kebutuhan inforrnasi yang diperlukan 

dari hasil penilaian prestasi kerja, karena unsur subyektivitas rnasih 

rnendominasi penilaian, sehingga dapat rnernpengaruhi kejujuran, keadilan dan 

keobjektifan dari penilaian dan dapat menirnbulkan rasa kurang puas bagi 

sebagian besar karyawannya. Disamping itu penilaian prestasi kerja yang tidak 

objektif, tidak jujur, dan tidak adil dapat meresahkan karyawan, yang pada 

akhirnya dapat menurunkan rnotivasi untuk mengernbangkan diri serta 

menurunkan produktivitas kerja, sehingga akan berdampak rnerugikan bagi 

perusahaan. 

Untuk rnernenuhi kebutuhan dan inforrnasi yang berguna bagi 

pengembangan surnberdaya rnanusia pada PT.BMT Industry, dibutuhkan sistem 

penilaian yang sesuai dan dapat rnenunjang usahanya serta dapat rnernotivasi 

karyawannya untuk bekerja lebih baik. 

Oleh karena itu sistem penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh 

PT.BMT Industry di atas, perlu diperbaiki dengan membuat sistern penilaian 

yang sesuai dan dengan rnemperhatikan aspek-aspek sumberdaya rnanusianya. 
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B. Perurnusan Masalah. 

Sehubungan dengan latar belakang dan judul geladikarya di atas, maka 

rumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana prosedur penilaian prestasi kerja di PT.BMT Industry dilakukan. 

2. Bagaimana pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh 

PT.BMT lndustry dan apa kendalanya. 

3. Apa yang selama ini menjadi tolok ukur untuk penilaian prestasi kerja di PT. 

BMT Industry. 

4. Bagaimana tanggapan karyawan atas pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

yang dilakukan oleh PT.BMT Industry. 

C. Tujuan Celadikarya. 

Tujuan geladikarya ini antara lain adalah untuk : 

1. Mengetahui sistem, prosedur dan tolok ukur penilaian prestasi kerja di PT. 

BMT Industry. 

2. Mengetahui pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang diterapkan di PT.BMT 

Industry. 

3. Mengetahui tanggapan karyawan tentang penilaian prestasi kerja terkait 

dengan efektivitas sistem penilaian prestasi kerja. 

4. Memberikan rekomendasi mengenai sistem penilaian prestasi kerja yang 

sesuai bagi PT. BMT Industry. 
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D. Ruang Lingkup Celadikarya 

Mengingat terbatasnya waktu untuk penelitian dan luasnya cakupan 

rnasalah penilaian prestasi kerja yang diteliti, maka untuk menyederhanakan 

pernbahasan, penulis hanya rnembatasi pada penelitian terhadap penilaian 

prestasi kerja karyawan staf PT.BMT Industry, sedangkan bagi karyawan pabrik 

tidak dilakukan penelitian. 

E. Kegunaan Celadikarya. 

Kegiatan geladikarya ini diharapkan dapat berguna baik bagi Perusahaan 

rnaupun bagi Penulis sendiri yaitu : 

1. Bagi Perusahaan, studi ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan 

penilaian dan pertirnbangan dalarn rnelaksanakan sistem penilaian prestasi 

kerja yang objektif, sehingga akan rnernperrnudah dalarn rnelakukan 

pengembangan terhadap karir karyawan, menernpatkan seseorang pada 

posisiljabatan yang sesuai, rnenentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan, 

serta rnenentukan karyawan yang berkualitas. 

2. Bagi Penulis, kegiatan geladikarya ini rnerupakan peluang dan pengalarnan 

praktis dalarn rnemaharni permasalahan-permasalahan di bidang rnanajemen 

surnberdaya rnanusia khususnya bidang penilaian prestasi kerja, dengan 

penerapan konsep-konsep sumberdaya rnanusia yang diperoleh didalam 

kelas. 
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3. Bagi pengembangan keilmuan, hasil geladikarya ini dapat digunakan 

sebagai sarana untuk mencari perkembangan hal-ha1 yang baru dibidang 

personalia, khususnya penilaian prestasi kerja. 

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




