
II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tujuan Penilaian Prestasi Kerja 

Prestasi kerja berarti suatu hasil kerja yang di  capai seseorang dalarn 

rnelaksanakan tugas-tugas yang di bebankan kepadanya dengan didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Prestasi kerja adalah 

gabungan dari tiga faktor penting yaitu kernarnpuan dan minat seorang pekerja, 

kemampuan dan penerirnaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran, serta 

tingkat rnotivasi seorang pekerja. Sernakin tinggi ketiga faktor tersebut, rnaka 

semakin besar prestasi kerja karyawan bersangkutan (Hasibuan, 1995). Dengan 

demikian untuk rnengetahui seberapa besar prestasi kerja setiap karyawan rnaka 

perlu dilakukan penilaian prestasi kerja. 

Sirnarnora (1 996) rnengatakan bahwa pada organisasi yang modern 

penilaian memberikan mekanisme penting bagi rnanajernen untuk digunakan 

dalarn rnenjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kinerja dan untuk 

rnemotivasi kinerja individu di waktu berikutnya, Hal senada di  kernukakan 

pula oleh Rao (1996) bahwa penilaian adalah sebuah mekanisrne yang baik 

untuk rnengendalikan orang. Ini merupakan komponen kunci dalarn proses 

pelaksanaan personalia dari sebagian besar perusahaan dan mernberikan basis 

untuk keputusan-keputusan yang rnernpengaruhi gaji, prornosi, pemberhentian, 

pelatihan, transfer, dan kondisi-kondisi kepegawaian lainnya. 
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Penilaian prestasi kerja (performance appraisal) merupakan suatu 

penilaian yang sistematis terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh 

atasannya atau tim penilai yang ahli serta mengerti akan pelaksanaan pekerjaan 

karyawan. Penilaian prestasi kerja bukanlah di  maksudkan untuk menilai 

orangnya tetapi bagaimana karyawan atau pegawai itu melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya, (Moelyadi, 1996) apakah mereka telah menjalankan 

tugasnya dengan baik dan berprestasi atau masih perlu ada pembinaan dari 

atasannya. 

Simamora (1996) mengemukakan bahwa kinerja karyawan (employee 

performance) adalah tingkat terhadap mana para karyawan mencapai 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. Sedangkan penilaian kinerja (performance 

assessment) adalah proses yang mengukur kinerja karyawan. 

Penilaian prestasi kerja menurut Handoko (1991) di definisikan sebagai 

proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi 

kerja karyawan. Selanjutnya ditegaskan oleh Moelyadi (dalam DSIContipec, 

1996) bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan tidak lain 

adalah usaha untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, yang pada periode 

rnutakhir telah disepakati dan ditetapkan b e r ~ m a  lebih dahulu (corporate 

planning). 

Sedangkan Hasibuan (1995) mengemukakan pengertian penilaian 

prestasi karyawan adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku dan 

prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Penilaian 
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perilaku disini dimaksudkan untuk menilai kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, 

kerjasama, loyalitas, dedikasi dan partisipasi karyawan. Selanjutnya penilaian 

prestasi kerja dimaksudkan untuk menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar, 

baik kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap individu karyawan. 

Dengan penilaian prestasi kerja berarti karyawan telah mendapat perhatian dari 

atasannya, sehingga mendorong untuk bekerja lebih giat dan bergairah, 

sepanjang penilaian tersebut dilakukan secara jujur, objektif serta ada tindak 

lanjutnya. 

Penilaian prestasi kerja menurut Simamora (1996) di artikan sebagai 

penilaian kinerja (performance assesment) dan didefinisikan sebagai proses 

yang mengukur kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan pada umumnya 

mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitantif dari pelaksanaan pekerjaan, 

dan dilakukan pada waktu ter tentu (Ruky, 1992). Hasil penilaian prestasi kerja 

akan memberikan informasi penting dalam memperlancar pelaksanaan 

administrasi dalam jangka pendek dan merumuskan kebijakan bisnis dalam 

jangka panjang bagi suatu organisasi. Lebih lanjut Ruky (1992) mengatakan 

penilaian pres tasi kerja adalah merupakan tolok ukur dalam melakukan 

penilaian, antara lain penilaian dalam menentukan renumerasi kenaikan 

pangkat. 

Penilaian prestasi kerja menurut Sikula (1981) adalah evaluasi yang 

sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan 

ditujukan untuk pengem bangan. Hal senada dikemukakan pula oleh Ruky 
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(1 992) bahwa penilaian prestasi kerja disarnping dirnaksudkan untuk rnenilai 

prestasi kerja, juga dirnaksudkan untuk menilai potensi karyawan untuk 

pengembangan. Oleh karena itu Moelyadi (dalam DSIContipec, 1996) 

rnenegaskan bahwa menilai manusia yang bekerja sama dalam perusahaan di 

harapkan tidak bersurnber dari taksiran-taksiran saja atau dari perasaan yang 

sifatnya subyektif, tetapi hendaklah terlaksana serasional dan seobjektif 

mungkin. 

Sedangkan Yoder (1 981) rnengemukakan bahwa penilaian prestasi kerja 

rnerupakan prosedur yang formal dilakukan didalarn organisasi untuk 

rnengevaluasi pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi pegawai. Dalarn 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja, perusahaan terlebih dahulu harus 

rnengetahui ruang lingkup penilaian prestasi kerja seperti rnenentukan apa 

yang dinilai, kenapa dinilai, dimana penilaian dilakukan, kapan penilaian 

dilakukan, siapa yang akan dinilai, dan bagairnana rnenilainya. Untuk rnencapai 

tujuan ini, menurut Handoko (1 991) sistern-sistern penilaian harus rnernpunyai 

hubungan dengan pekerjaan (job related, praktis, mernpunyai standar-standar 

dan rnenggunakan berbagai ukuran yang dapat diandalkan. lob related berarti 

rnenilai perilaku-perilaku kritis yang mewujudkan keberhasilan perusahaan. 

Sedangkan suatu sistern disebut praktis apabila dipaharni atau dimengerti oleh 

para penilai dan karyawan. 

Menurut Stone (1982) penilaian prestasi kerja ada yang bersifat formal 

dan penilaian prestasi kerja yang bersifat tidak formal. Penilaian prestasi kerja 
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secara formal merupakan penilaian terencana. Sedangkan penilaian prestasi 

kerja yang tidak formal berarti penilaian yang dilakukan tidak terencana dengan 

baik, dan penilaian ini merupakan suatu pernyataan dalam kesempatan tertentu. 

Untuk rnendapatkan hasil penilaian prestasi kerja yang baik, dapat diupayakan 

dengan melakukan salah satu pendekatan yaitu pendekatan terencana dalam 

menilai dan mengembangkan karyawan. Pendekatan ini mengandalkan bahwa 

penilaian dan pengembangan karyawan merupakan suatu usaha bersama antara 

atasan dan bawahan dan bahwa titik tolak pengembangannya adalah pekerjaan 

yang sekarang dilakukan oleh karyawan. 

Agar penilaian prestasi kerja dapat dilaksanakan dengan mudah dan 

objektif, maka sistem tersebut harus di dukung dengan adanya uraian pekerjaan 

yang jelas, terinci dan dimengerti oleh karyawan. Uraian pekerjaan yang jelas 

dan tegas menjadi tolok ukur yang baik sebagai pembanding mengenai kinerja 

karyawan. 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar di atas, maka 

dapat dikemukakan bahwa penilaian prestasi kerja (performance appraisal), 

pada dasarnya adalah suatu tindakan untuk melakukan penilaian terhadap 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang karyawan da lam mencapai 

prestasi pada pekerjaannya. Dengan demikian tujuan dari penilaian prestasi 

kerja pada dasarnya adalah untuk rnernperoleh prestasi yang optimal dan 

rnengem bangkan potensi yang ada pada karyawan yang bersangkutan 
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Penetapan tujuan penilaian prestasi kerja rnerupakan hubungan tirnbal 

balik antara karyawan dan para supervisor ataupun rnanajer perusahaan (Davis 

dan Newstrorn, 1989). Tujuan perusahaan rnelakukan penilaian prestasi kerja 

karyawan, menurut Moelyadi (dalam DSIContipec, 1996), dalarn hubungan- 

hubungan antara satu dengan lainnya yang tidak rnernpunyai ikatan, hasil 

penilaian yang diperoleh rnengenai diri orang lain rnerupakan alat bagi yang 

menilai untuk menyesuaikan dirinya terhadap orang lain tersebut sebagai tanda 

konsekuensinya. Baginya maupun bagi yang dinilai tidak rnenjadi persoalan 

apakah hubungan mereka itu berkelanjutan atau tidak. Tetapi, pada perusahaan 

hubungan-hubungan itu terutarna hubungan antara atasan dan bawahan selalu 

saling berkepentingan atau ketergantungan (system approach). Hubungan 

bawahan terhadap atasan ialah, bawahan rnenggantungkan kepada atasannya 

apakah dapat atau tidak kepentingan-kepentingannya terpenuhi. Kepentingan 

atasan terhadap bawahan ialah, bahwa tingkat kedudukan (jabatan) rnaupun 

narna dari atasan bergantung kepada bagairnana hasil kerja dari bawahannya. 

Oleh karena itu hubungan yang saling berkepentingan tersebut harus terus- 

rnenerus dipelihara dan dibina dengan baik dan dengan sendirinya akan 

rnerugikan bagi atasan jika ia bersikap statis atau rnasa bodoh terhadap 

bawahannya. Dengan demikian tujuan dari penilai an karya pada dasarnya 

adalah untuk rnernperoleh prestasi yang optimal dan rnengernbangkan potensi 

karyawan tersebut. Hasil penilaian karya rnerupakan alat pula untuk mern 

pertirnbangkan pernberian kenaikan gaji, pernberian prornosi, pernberian 
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insentiplpenghargaan, penernpatan pekerjaan yang sesuai, rnenernukan potensi 

karyawan, rnenyusun program penggantian (succession plan), rnenentukan 

kebutuhan training, rnernberikan pernbinaan atau teguran dan merneriksa 

efektivitas dari suatu sistem dan prosedur tertentu. 

B. KegunaanlManfaat Penilaian Prestasi Kerja. 

Kegunaanlrnanfaat penilaian prestasi kerja. Bagi para karyawan, 

penilaian prestasi kerja dapat rnenimbulkan perasaan puas dalarn dirinya. 

Karyawan rnerasa bahwa dengan cara ini hasil kerjanya dinilai oleh perusahaan 

dengan sewajarnya dan sekaligus kelernahan-kelernahan yang ada dalarn diri 

individu karyawan dapat diketahui. Sedangkan bagi perusahaan, penilaian 

prestasi kerja karyawan akan rnernberikan faedah bagi perusahaan karena 

dengan cara ini dapat diwujudkan sernboyan orang yang tepat pada jabatan 

yang tepat. Jadi dengan penilaian prestasi kerja dapatlah diketahui prestasi kerja 

seorang karyawan dirnana terdapat kelebihan dan kekurangan yang dirniliki 

nya. Bagi karyawan yang rnerniliki prestasi yang tinggi rnernungkinkan dirinya 

diberikan prornosi, sebaliknya bagi yang rnerniliki prestasi yang rendah dapat 

diperbaiki prestasi kerjanya dengan rnernindahkan kejabatan yang sesuai 

dengan kecakapannya ataupun rnelalui pendidikan dan latihan dalarn rangka 

pengernbangan karyawan. Dengan dernikian penilaian prestasi kerja karyawan 

selain bertujuan untuk rnernindahkan secara vertikal (prornosildernosi) atau 

horizontal, pernberhentian dan perbaikan kualitas kerja karyawan, dapat pula 
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ditujukan untuk rnernperbaiki moral karyawan dan kepercayaannya kepada 

pirnpinan dan perusahaan (Hasibuan, 1995). 

Menurut Handoko (1991), kegunaan penilaian prestasi kerja secara 

urnurn adalah sebagai berikut : 

1. Perbaikan Prestasi Kerja. 

Urnpan balik pelaksanaan kerja rnernungkinkan karyawan, manajer dan 

departemen personalia dapat rnernbetulkan kegiatan-kegiatan rnereka untuk 

rnemperbaiki prestasi. 

2. Penyesuaian-penyesuaian Kornpensasi. 

Evaluasi prestasi kerja rnernbantu para pengarnbil keputusan dalarn 

rnenentukan kanaikan upah, pernberian bonus dan bentuk kornpensasi 

lainnya. 

3. Keputusan-keputusan Penernpatan. 

Prornosi, transfer dan dernosi urnurnnya didasarkan pula pada prestasi kerja 

masa lalu dan antisipasinya. Prornosi sering rnerupakan bentuk penghargaan 

terhadap prestasi kerja rnasa lalu. 

4. Kebutuhan-kebutuhan Latihan dan Pengembangan. 

Prestasi kerja jelek rnungkin rnenunjukkan kebutuhan la tihan. Dernikian 

juga prestasi yang baik rnungkin rnencerrninkan potensi yang harus 

d ikernbangkan. 

5. Perencanaan dan Pengembangan Karir. 

Urnpan balik prestasi rnengarahkan keputusan-keputusan karir yaitu tentang 

jalur karir tertentu yang harus diteliti. 
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6. Penyirnpangan-penyimpangan Proses Staffing. 

Prestasi kerja yang baik atau jelek rnencerrninkan keku atan atau kelemahan 

prosedur staffing departernen personalia. 

7. Ketidak akuratan lnformasi. 

Prestasi kerja yang jelek rnungkin menunjukkan kesalah an dalam inforrnasi 

analisis jabatan, rencana-rencana surnberdaya rnanusia, atau komponen lain 

sistern inforrnasi rnanajemen personalia. Menggantungkan diri pada 

informasi yang tidak akurat dapat rnenyebabkan keputusan-keputusan 

personalia yang diarnbil tidak tepat. 

8. Kesalahan-kesalahan Desain Pekerjaan. 

Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu per tanda kesalahan 

dalam desain pekerjaan. Penilaian pre stasi mernbantu diagnosa kesalahan- 

kesalahan tersebut. 

9. Kesernpatan Kerja Yang Adil. 

Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-keputusan 

penernpatan internal diarnbil tanpa diskrirninasi. 

10. Tantangan-tantangan Eksternal. 

Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar 

lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial atau 

rnasalah-masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi kerja, 

departemen personalia dapat rnenawarkan bantuan. 
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Manfaat penilaian prestasi kerja menurut (Davis dan Newstrom, 1989 ; 

Leap and Crino, 1993) bagi perusahaan, umpan balik dari penilaian prestasi 

kerja digunakan untuk mengukur prestasi kerja karyawan, menentukan apakah 

standar prestasi kerja dapat diterima atau tetap di pertahankan. Jika dari hasil 

penilaian diperoleh indikasi bahwa prestasi kerja karyawan tidak sesuai dengan 

standar penilaian (prestasi kerja rendah), maka dapat di telusuri faktor 

penyebabnya, selanjutnya dilakukan perbaikan dan peningkatan pada variabel 

yang dirasakan perlu mendapat dukungan. Misalnya apakah karyawan kurang 

terampil dalam melaksanakan pekerjaan atau kurang termotivasi. Sedangkan 

manfaat bagi karyawan, akan memacu dan meningkatkan motivasi untuk 

bekerja lebih giat dan lebih produktif, sehingga dapat mencapai jenjang karir 

atau jabatan yang lebih tinggi. Manfaat lain adalah (1) Pemberian balas jasa, (2) 

Memberikan umpan balik bagi karyawan (3) Pelatihan dan pengembangan 

karyawan dan (4) Menepati peraturan. 

C. Persyaratan Sistem Penilaian Prestasi Kerja dan . Langkah-langkah 

Penilaian Prestasi Kerja. 

Stone (1982) mengemukakan bahwa disamping kebutuhan yang bersifat 

spesifik bagi penilaian prestasi kerja, ada juga persyaratan umum yang harus 

dipenuhi oleh sistem penilaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

perusahaan. Hal senada dikemukakan pula oleh Simamora (1 996). Persyaratan 

dalam sistem penilaian prestasi kerja yang minimal harus ada ant&a lain adalah 
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1. Keandalan 

Keandalan (reliability) adalah konsistensi penilaian Untuk karyawan 

manapun, penilaian yang dibuat oleh penilai yang bekerja secara 

independen satu sama lainnya haruslah saling bersesuaian atau dengan kata 

lain konsistensi berarti bahwa pada dua waktu yang berbeda, dengan 

menggunakan alat yang sarna, harus memberikan hasil yang sama. 

Konsistensi diantara penilai rnenjadi lebih penting dalam penilaian, artinya 

rnetode penilaian harus rnenghasilkan suatu kesepakatan yang masuk aka1 

antara beberapa penilai yang berbeda terhadap prestasi kerja seorang 

karyawan. Penilaian harus berisi subyektivitas minimal untuk menekan 

distorsi. 

2. Kepraktisan 

Kepraktisan (practicality) rnenyatakan bahwa instrurnen penilaian harus 

mudah untuk dipahami atau dapat di terirna dan digunakan baik oleh 

penilai maupun oleh karyawan. Kepraktisan juga berarti bahwa sistern 

penilaian harus dapat mengukur sesuatu yang nyata (signifikan) bagi tujuan 

individu-individu dan organisasi, atau akan berguna bagi karyawan dan 

organisasi. 

3. Keadilan 

Keadilan (fairness) rnenyatakan karyawan harus dapat rnerasakan bahwa 

penilaian telah dilakukan secara adil dan konsekuensi dar i  penilaian 

(kenaikan, prornosi) adalah adil sesuai dengan prestasi kerja karyawan. 
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4. Relevansi 

Relevansi (relevance) menyiratkan bahwa terdapat : (1) kaitan yang jelas 

antara standar kinerja untuk suatu pekerjaan tertentu dan tujuan organisasi, 

dan (2) kaitan yang jelas antara elemenelemen kerja yang kritis yang 

diidentifikasi melalui suatu analisis pekerjaan dan dimensidimensi yang 

akan dinilai pada formulir penilaian. Sebuah program penilaian adalah 

relevan jika program tersebut mencakup aspek-aspek pekerjaan yang 

penting. 

5. Sensitivitas 

Sensitivitas (sensitivity) menyatakan bahwa suatu sistem penilaian kinerja 

mampu membedakan antara pelaksana yang efektif dengan yang tidak 

efektif. Jika pelaksana terbaik dinilai secara tidak berbeda dengan pelaksana 

terburuk, maka sistem penilaian tidak dapat digunakan untuk tujuan 

administratif apapun, sistem ini tentu saja tidak akan membantu karyawan 

untuk berkembang, dan sistem ini akan mengurangi motivasi penyelia dan 

bawahan. 

6. Kemamputerimaan. 

Kemamputerimaan (acceptability) adalah persyaratan yang paling penting 

dari semuanya karena benar bahwa program sumberdaya manusia haruslah 

mendapat dukungan dari orang-orang yang akan menggunakannyi, atau jika 
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tidak, rnaka keahlian sumberdaya manusia akan di gunakan untuk 

rnerintangi mereka. 

Langkah-langkah dalarn rnenilai prestasi kerja rnenurut Dessler (1 993) 

terdiri dari tiga langkah yaitu mendefinisikan pekerjaan, rnenilai prestasi, dan 

rnenyedia kan balikan. Pendefinisian pekerjaan berarti rnernastikah bahwa 

atasan dan bawahan sepakat atas hal-ha1 yang diharapkan tercapai oleh 

bawahan dan standar yang di gunakan untuk rnenilai prestasinya. Penilaian 

prestasi berarti rnernbandingkan antara prestasi aktual bawahan dengan standar 

yang ditetapkan. Selanjutnya, penilaian prestasi mengharuskan adanya 

pertemuan-pertemuan balikan dirnana dalarn kesernpatan itu dibicarakan 

prestasi dan kemajuan bawahan, dan dalam kesernpatan itu juga dirancang 

rencana pengembangan yang mungkin diperlukan. Kernudian langkah-langkah 

proses penilaian prestasi kerja diatas, dipertegas lagi oleh Moelyadi (dalarn 

Contipec, 1996) sebagai berikut : 

1. Kenali apa yang diharapkan dari karyawan, untuk itu perlu dirurnuskan 

bersarna tugas dan tanggungjawab serta standarnya. 

2. Arnati prestasi kerjanya yang rneliputi, sasaran-sasaran yang telah dicapai, 

kornentar tentang karyawan atau pekerjaannya, bukti-bukti tentang hasil 

kerja- nya, laporan absensi, catatan tentang pelanggaran tata tertib, dan 

aktivitas khusus diluar apa yang dituntut tetapi ada kaitan langsung atau 

tidak langsung dengan hasil kerjanya. 
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3. Bandingkan antara hasil dan harapan, hasil yang tidak sesuai dengan 

harapan merupakan pertanda bahwa sesuatu ha1 yang penting telah terjadi 

dan perlu ditelaah. 

4. Menentukan sebab-sebab deviasi yang diharapkan, faktor-faktor penyebab 

tirnbulnya deviasi dari yang diharapkan dapat berkisar pada karyawan, 

atasan, dan situasi. Pada karyawan dikarenakan kurang hati-hati, kurang 

mampu dan sebagainya. Pada atasan karena kurang realitas dalarn 

menentukan standar, tidak diberikan cukup perlengkapan atau training. 

Pada situasi karena perubahan organisasi, kurangnya fasilitas dan lain-lain. 

5. Menyusun rencana untuk meningkatkan hasil kerja. 

6. Mernotivasi karyawan dengan wawancara, dorongan untuk pengembangan 

dapat tirnbul dari percakapan dengan atas an yang terus terang dan tulus 

dalam suasana akrab. 

7. Pelaksanaan rencana pengembangan dan penilaian hasil-hasilnya. 

Dengan langkah-langkah proses penilaian prestasi kerja sebagaimana 

diatas, diharapkan dapat dihasilkan suatu penilaian prestasi kerja yang baik 

sesuai kebutuhan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

D. Masalah-masalah Yang Mempengaruhi Penilaian ~restasi Kerja. 

Masalah-masalah yang rnempengaruhi penilaian akan timbul dan tujuan 

penilaian tidak akan tercapai jika dalam melakukan penilaian dipengaruhi oleh 

perasaan-perasaan kemanusiaan. Moelyadi (1996). Untuk mengatasi ha1 itu 

maka setiap atasan yang berkewajiban menilai di harapkan untuk mempunyai 
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buku catatan yang memuat datadata lengkap mengenai setiap peristiwa yang 

berasal dari bawahan baik yang sifatnya merugikan maupun yang 

menguntungkan. Catatan tersebut akan membantu penilai dalam mengatasi 

perasaan-perasaan kemanusiaan dan juga dapat mengatasi masalah lainnya yang 

mempengaruhi penilaian seperti : 

1. Pilih kasih (favoritism) 

2. Pendirian berat sebelah, yaitu lebih menyukai teman sesuku atau sedaerah 

(personal bias). 

3. Hal10 Effect, yaitu suatu segi yang baik, mempengaruhi segi yang lainnya 

yang kurangtidak baik. 

4. Pemusatan pada diri, yaitu menilai orang lain bertolok ukur kepada potensi 

penilai. 

5. Perhatian pada yang baru terjadi saja, yaitu lupa atas kejadianlhasil pada 

masa-masa sebelumnya. 

Pemikiran yang lumrah mengatakan, bahwa bawahan tidak akan sebaik 

atasannya. Bertolak dari kelemahan itu maka sepatutnya atasan senantiasa 

terdorong untuk memperoleh kemajuan-kemajuan dengan mempunyai 

internalisasi motivasi. 

E. Metode Penilaian Prestasi Kerja 

Ada beberapa metode untuk menilai prestasi kerja karyawan diwaktu 

yang lalu. Hampir semua teknik-teknik tersebut merupakan .suatu upaya 

langsung untuk meminimumkan berbagai masalah tertentu yang dijumpai dalam 
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pendekatan-pendekatan lain. Tidak ada satupun teknik yang sernpurna, masing- 

masing mempunyai kebaikan dan kelemahan Metode yang sering digunakan 

dalarn perusahaan antara lain (1) Graphic Rating Scale (2) Metode Essay, (3) 

Index hasil jabatan (4) Skala Standar Campuran (5) Cheklist (6) Peristiwa Kritis 

(Stone, 1982 ; Handoko, 1991 ; Dessler dan A.Dharma, 1986) 

Graphic rafing scale. Metode ini menggunakan derajat skala untuk 

menunjukkan kinerja karyawan. Variabel-variabel yang dinilai mencakup sifat 

atau hasil kerja, dan hubungannya dengan jabatan tertentu, atau hubungan 

kinerja, seperti pengetahuan, tanggungjawab, kualitas kerja. Skala tersebut 

ditetapkan dengan kisaran dari rendah ke tinggi, atau dari baik ke buruk yang 

merupakan interval yang paling efektif dalarn menggarnbarkan kinerja 

karyawan. Beberapa karakteristik yang diperlukan dalarn metode ini, yaitu 

dirnensi kinerja didefinisikan secara jelas, skala dapat mendukung tujuan 

penilaian, sifat-sifat abstrak seperti loyalitas, kejujuran dan integritas 

dihilangkan. Keuntungan rnetode ini adalah, penyusunannya tidak rnahal, 

rnudah dikembangkan, tidak mernakan waktu lama, serta dapat diterapkan 

untuk karyawan dalam jumlah besar. Sedangkan kelemahannya adalah akurasi 

penilaian yang kurang, khususnya dalam menentukan skala penilaian (rating) 

dari setiap kinerja karyawan yang dinilai. 

Essay. Metode ini menyangkut penulisan laporan penilaian prestasi kerja 

karyawan, biasanya dalarn bentuk perilaku jabatan (job behavior). Metoda ini 

sering digunakan dalam menetapkan sistem pengupahan, prornosi atau 
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keputusan penghentian (PHK) karyawan. Metoda ini tidak terstruktur, sehingga 

dapat rnengakibatkan bias yang besar dari setiap penilai. Keuntungannya adalah 

biaya pelaksanaannya rendah. 

Index hasil jabatan. Metode ini membandingkan hasil kerja karyawan 

dengan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau yang telah 

disepakati sebelurnnya. Nilai standar yang digunakan dapat bersifat rnutlak 

ataupun relatif, atau dalam bentuk kuantitatif, sah, benar dan dapat dipercaya. 

Skala Sfandar Campuran. Metoda ini rnerupakan bagian dari rating 

scales, yang dinyatakan secara kualitatif dengan tiga kategori hasil dalarn 

rnenggarnbarkan kinerja karyawan, yaitu baik, rata-rata dan buruk. Metode ini 

kurang disenangi, karena proses penentuan skala rating rnernbutuhkan waktu 

yang lama dan cukup rurnit. 

Checklist Metode penilaian checklist dirnaksudkan untuk rnengurangi 

beban penilai. Penilai tinggal rnernilih kalirnat-kalirnat atau kata-kata yang 

rnenggambarkan prestasi kerja dan karakteristik-karakteristik karyawan. Seperti 

rnetode rating scale, penilai biasanya adalah atasan langsung. Format penilaian 

biasanya sudah diberikan bobot pada item-item yang berbeda pada checklist. 

Pernberian bobot ini mernungkinkan penilaian dapat dikuantifikasikan sehingga 

skor total dapat ditentukan. Metode checklist bisa rnernberikan suatu garnbaran 

prestasi kerja secara akurat, bila daftar penilaian berisi item-item yang rnernadai. 

Kebaikan dari metode ini adalah ekonornis, rnudah adrninistrasinva, latihan bagi 

penilai terbatas, dan terstandardisasi. Kelemahannya rneliputi penggunaan 
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kriteria kepribadian disamping kriteria prestasi kerja dan tidak rnemungkinkan 

penilai rnemberikan penilaian relatif. 

Peristiwa Kritis. Metode ini merupakan metode penilaian yang 

mendasarkan pada catatancatatan penilai yang menggambarkan perilaku 

karyawan sangat baik atau sangat jelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

kerja. Catatancatatan ini disebut peristiwa kritis. Berbagai peristiwa tersebut 

dicatat oleh peyelia selama periode evaluasi terhadap setiap karyawan. Metode 

peristiwa kritis sangat berguna dalam rnemberikan urnpan balik kepada 

karyawan, dan mengurangi kesalahan kesan terakhir. Kelemahan metode ini 

adalah bahwa para atasan sering tidak berminat mencatat peristiwa kritis atau 

cenderung rnengada-ada, dan bersifat subyektif. 

F. Proses Penilaian Prestasi Kerja 

Perusahaan rnengernbangkan penilaian prestasi kerja karyawan disernua 

departernen yang ada. Elernenelemen pokok sistem penilaian ini rnencakup 

kriteria yang ada hubungannya dengan pelaksanaan kerja, ukuran-ukuran 

kriteria tersebut, dan kernudian pernberian umpan balik pada karyawan. Seperti 

terlihat pada halarnan berikut ini. 
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tentang karyawan 

Gambar 1 : Proses Penilaian Prestasi Kerja 

Sumber : Handoko, 1991 
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111. KERANGKA PEMIKIRAN 

PT.BMT lndustry dalarn operasi usahanya mempunyai tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya oleh manajernen, tujuan-tujuan tersebut disamping 

untuk rnenciptakan keuntungan, juga pengelolaan sumberdaya manusia dengan 

baik agar rnendapatkan rnanfaat dari sumberdaya manusia yang dikelolanya 

tersebut, karena sebagaimana diketahui bahwa manusia dalam suatu organisasi 

perusahaan merupakan pelaku, penggerak dan pengambil keputusan. Jika 

perusahaan dapat mengelola surnberdaya rnanusia nya dengan baik, rnaka dapat 

dipastikan perusahaan akan terus maju dan berkembang. Selanjutnya untuk 

dapat mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan tersebut, maka perusahaan 

dalarn operasinya harus didukung oleh surnberdaya manusia yang berkualitas. 

Salah satu cara untuk rnemperoleh surnberdaya manusia yang berkualitas adalah 

dengan rnelakukan penilaian prestasi kerja. 

Penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh PT.BMT lndustry pada saat 

ini masih belum dapat rnernenuhi kebutuhan informasi, khususnya informasi 

untuk keperluan manajernen personalia, karena pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja yang dilaksanakan di PT.BMT Industry tersebut belum mengacu kepada 

standar prestasi dan juga uraian tugas sebagai tolok ukur untuk melakukan 

penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja yang dilakukan hanya 

didasarkan kepada judgement penilai sernata, sehingga unsur subyektivitas 

masih sangat dominan. Akibat dari ha1 tersebut maka didapatkan kinerja 
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perusahaan, khususnya di bidang personalia menjadi kurang mencerminkan 

pengembangan karir karyawan dan tidak dapat menentukan kebutuhan 

pelatihan, karena hasil penilaian yang dilakukan tidak akurat dan tidak sesuai 

dengan harapan manajemen, sehingga manajemen menjadi kesulitan dalam 

menggunakan inforrnasi yang berhubungan dengan sumberdaya manusia. Hal 

ini dikarenakan adanya gap atau ketirnpangan antara pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja yang ada dengan harapan manajernen terutarna dalam ha1 

pelaksanaan penggunaan teori penilaian prestasi kerja. Untuk mendapatkan 

inforrnasi penilaian yang akurat, objektif, jujur dan adil sesuai yang diharapkan 

manajemen, maka sistem penilaian prestasi kerja yang ada perlu dilakukan 

analisis. Analisis ini dimaksudkan untuk dapat mengevaluasi dan mencari pokok 

masalah yang menjadi penyebab sehingga sistem penilaian prestasi kerja yang 

ada kurang dapat rnemenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen. Analisis 

yang akan digunakan adalah dengan melakukan analisis kaji manajemen yaitu 

membandingkan antara kenyataan penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh 

PT.BMT Industry dengan teori-teori yang ada, sehingga akan ditemu'kan suatu 

masalah penilaian yang di hadapi rnanajemen. Kemudian dari masalah tersebut 

dapat dicari solusinya, sehingga didapatkan penilaian prestasi yang diharapkan 

manajemen. Dari hasil analisis penilaian yang diharapkan tersebut akan 

diberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya, Kerangka Pernikiran dapat digambarkan seperti 

pada Garnbar 2. halarnan berikut ini. 
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KERANCKA PEMIKIRAN 

Gambar 2 : Kerangka Pernikiran 

Misill'ujuan Perusahaan 

Karyawan yang berkualitas 

Penilaian Prestasi Kerja I Kinerja yang dituntut 
karyawan saat ini b Perusahaan 

I 

Rekomendasi 
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IV. METODOLOCI. 

A. Ternpat dan Waktu Geladikarya. 

Geladikarya ini dilaksanakan di PT. BMT Industry yang berlokasi di Jalan 

Raya Sernarang-Ungaran Km.24 Ungaran, pada akhir bulan Januari 1997 sarnpai 

dengan akhir bulan Maret 1997. Perusahaan ini dipilih sebagai tempat 

geladikarya, karena selain bergerak dibidang agroindustrilagribisnis, juga dalarn 

pengelolaan sumberdaya manusia telah melakukan penilaian prestasi kerja 

kepada karyawannya lebih dari tiga tahun, sehingga dinilai cukup representatif 

untuk dijadikan objek geladikarya. 

B. Surnber Data Dan Teknik Pengumpulan Data. 

Surnber data. Untuk rnendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan 

laporan geladikarya ini, dilakukan pengambilan data dari dua surnber yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah merupakan datalinformasi yang 

berhubungan dengan sistem penilaian prestasi kerja. Sedangkan data sekunder 

merupakan data yang berhubungan dengan laporan, Buku pedoman dan 

peraturan mengenai sumberdaya rnanusia. 

Teknik pengurnpulan data. Data primer diperoleh melalui wawancara 

langsung dan rnenggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) dan pengamatan 

langsung di perusahaan, sedangkan data sekunder diperoleh helalui studi 

literatur didalam perusahaan maupun berbagai sumber lain yang terkait. 
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Teknik pengurnpulan data yang dilakukan adalah : 

1. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan 

pada PT. BMT Industry Semarang, yang meliputi : 

- Observasi : yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada masalah 

yang ada hubungannya dengan pembahasan. 

- Wawancara langsung dan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner): 

yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden, dan menyebar 

kuesioner dalam kaitannya dengan kegiatan penilaian prestasi kerja 

untuk mendukung data yang diperoleh melalui obervasi dalam penulisan 

laporan geladikarya ini. 

2.  Penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan teori 

yang didapat dari buku-buku literature yang berhubungan dengan penilaian 

prestasi kerja. 

C. Penentuan Sampling Responden 

Penentuan sample responden dilakukan secara acak berstrata (stratified 

random sapling). Alasan pemilihan sampling ini adalah didasarkan kepada 

sumber data yang berstrata rnenurut jabatan dalam populasi. Responden yang 

diambil adalah 2 0  O/O dari jurnlah populasi sebanyak 332 orang rnenurut strata 

jabatan, atau sejurnlah 66 orang responden. Responden terdiri dari 2 orang 

rnanajer departernen, 1 orang manajer unit, 2 orang asisten manajer, 7 orang 

kepala bagian, 5 orang asisten kepala bagian, 15 orang supervisor dan 34 orang 

stafloperator. 
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D. Metode Analisis. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif 

yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka rnenguji hipotesis 

yang mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, isian angket dan data 

sekunder. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan rnelakukan 

pengelompokan data, sortasi dan penghitungan serta tabulasi data, selanjutnya 

data dianalisis dengan melakukan kaji manajemen, yaitu pengkajian yang 

dilakukan dengan mernbandingkan teori dengan pelaksanaan yang ada 

diperusahaan. 

Kernudian dari hasil analisis tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk 

rnernberikan solusi alternatif dan bahan perbaikan bagi perusahaan. 
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V. KEADAAN PERUSAHAAN 

A. Sejarah Perusahaan 

PT.BMT lndustry didirikan pada tanggal 6-12-1971 sebagai Perusahaan 

Nasional menurut Undang-undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN). Kantor dan pabrik didirikan diatas tanah seluas 6 ha, di 

desa Langensari, Ungaran, Semarang, lawa Tengah e 4  km dari kota Semarang. 

Pembangunan pabrik PT.BMT lndustry dirnulai pada bulan Januari 1973 

dan selesai pada bulan Oktober 1974. Pernbangunan pabrik PT.BMT lndustry 

ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor penting antara lain : 

1. D i  daerah Semarang khususnya di Ungaran belurn banyak industri-industri 

atau perusahaan besar, dengan didirikannya perusahaan tersebut, maka 

akan dapat menyediakan lapangan kerja bagi rnasyarakat, dan dapat 

rnenyerap lapangan kerja baru sehingga akan mengurangi jurnlah 

pengangguran di daerah tersebut. 

2. Diharapkan dengan didirikannya perusahaan tersebut akan menarnbah 

pendapatan bagi daerah seternpat (rnelalui pungutan-pungutan pajak) 

dirnana dana tersebut adalah merupakan salah satu sarana pokok dalam 

rangka pembangunan kota serta kesejahteraan masyarakat pada umurnnya. 

3. Tersedianya kebutuhan akan air sebagai penggerak mesin dan sebagai 

pencuci benang-benang produksi. 
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4. Upah buruh yang relatif masih rendah. 

5. Mendekati sumber bahan baku (benang) yang banyak terdapat di Jawa 

tengah seperti "Patal Secang", "Patal Jantra" dan "Patal Lawang" di Jawa 

Timur. 

Untuk itu pada tanggal 22 Januari 1975 PT.BMT lndustry diresmikan 

oleh Menteri Perindustrian RI, yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak M.Yusuf 

dan Gubernur KDH Tk.1 JawaTengah Bapak Soepardjo Rustam. 

Areal tanah pada waktu berdirinya hanya seluas 6 ha saat ini telah 

berkembang menjadi 26 ha, termas.uk didalamnya adalah perumahan pegawai, 

laboratorium serta tempat-tempat untuk fasilitas karyawan lainnya. 

PT.BMT Industry merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan (Spinning, Weaving, Dyeing, 

Printing,Finishing). 

Produk-produk yang dihasilkan adalah berupa benang dan tekstil. 

sedangkan jenis produksinya yaitu benang tenun, kain grey, kain denim, dan 

kain finish. 

Pada mulanya PT.BMT Industry hanyalah merupakan suatu unit bidang 

spinning dan weaving, kegiatan ini berlangsung sampai dengan tahun 1991, 

kemudian pada tahun tersebut perusahaan melengkapi peralatannya dengan 

menambah mesin full automatic yaitu meliputi beberapa unit mesin bleaching, 

mesin printing, unit perlengkapan engraving dan beberapa unit mesin dyeing. 
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Dengan adanya penarnbahan mesin-mesin tersebut maka PT.BMT 

lndustry merupakan integrated factory dengan perlengkapan mesin-mesin full 

automatic yang rnana perusahaan sudah berkernbang dalam produksinya dari 

spinning, weaving hingga dyeing, printing, finishing yang produksi akhirnya 

sebagai tekstil yang sudah dapat di konsurnsikan oleh masyarakat. 

Perkernbangan perusahaan dengan penambahan mesin-mesin tersebut, 

berpengaruh juga terhadap penyerapan tenaga kerja yang diperlukan, tenaga 

kerja yang ada semakin bertarnbah. Sampai saat ini tenaga kerja PT.BMT 

lndustry rnencapai lebih kurang 2.784 orang. Penggunaan tenaga listrik pun 

bertambah yang semula 10 mega watt, saat ini rnenjadi 15 mega watt. 

Produk yang dihasilkan PT.BMT Industry dulunya hanya untuk 

rnemenuhi kebutuhan dalarn negeri, narnun sejak tahun 1983 PT.BMT lndustry 

mulai rnelakukan ekspor. Negara tujuan ekspor adalah USA dan Hongkong. 

Narnun dengan adanya peningkatan mutu dan kualitas terhadap produk yang 

dihasilkan, negara tujuan eksporpun rnenjadi bertarnbah seperti ke negara Eropa 

(negara kuota) dan negara non kuota yaitu Asia (1990), Asia Tenggara dan 

Australia pada tahun 1993. 

Perkembangan dan kernajuan PT.BMT lndustry ini ditunjang karena 

pengelolaan dan pola kepernirnpinan perusahaan yang sangat baik, terutama 

kedisiplinan dalarn rnernbayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan 

yang pernah diterirna dari pernerintah yaitu pada tanggal 25 Juni 1990 
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rnendapatkan penghargaan dari rnenteri Muda Keuangan sebagai pernbayar 

pajak penghasil Badan, dan pada tahun 1988 rnenduduki rangking ketiga. 

B. Tujuan Perusahaan 

Tujuan pendirian perusahaan PT. BMT lndustry adalah untuk : 

1. Menciptakan keuntungan, dengan jalan rneningkatkan penjualan dan 

rnelakukan produksi sesuai dengan standar industry dan perrnintaan 

konsurnen/irnportir. 

2. Menjalankan usaha dalarn bidang perindustrian terutarna industri tekstil dan 

pernintalan. 

3. Menjalankan perdagangan urnurn dan segala macarn barang yang dapat 

dilakukan, seperti irnpor ekspor, interinsuler dan lokal. 

4. Membantu program pernerintah dalarn rnengatasi pengangguran dan 

rnernbantu rneningkatakan pendapatan rnasyarakat. 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai tersebut, perusahaan rnelakukan 

penilaian prestasi kerja kepada karyawannya, untuk rneningkatkan disiplin 

kerja, rneningkatkan produktivitas kerja, kualitas kerja serta rnelakukan efisiensi 

hasil produksi. 

C. Struktur Organisasi. 

Struktur organisasi PT.BMT Industry disusun berdasarkan struktur 

organisasi yang diperoleh dari setiap unit kerja di PT.BMT Industry, karena 
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struktur organisasi PT.BMT belum tersusun. Secara lengkap struktur organisasi 

PT.BMT dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Struktur organisasi PT.BMT lndustry ini menggarnbarkan jenjang jabatan 

rnanajemen perusahaan. Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat dilihat 

bahwa PT.BMT Industry dipimpin oleh seorang General manager yang 

rnembawahkan enarn Manager departemen yaitu Marketing division, Financial 

& Acoounting department, Spinning department, Weaving department, DPF 

(Dieying Printing & Finishing) department, dan General affair & personel 

department. Masing-masing departemen tersebut ada yang membawahkan 

Assistent manager, Manager unit, dan ada yang langsung rnembawahkan 

EngineerIKepala bagian. Manager unit membawahkan staf administrasi 

sedangkan Engineer membawahkan supervisor, sedangkan supervisor 

mernbawahkan operator. 

Beberapa jabatan dalam struktur organisasi tersebut terlihat ada yang 

dirangkap, ha1 ini menurut penjelasan Manajer personalia adalah disamping 

dalarn rangka efisiensi SDM, juga terdapat masalah teknis dan non teknis. 

Masalah teknis misalnya terdapat suatu unit yang apabila tidak dikomando oleh 

seorang yang mempunyai posisi atau jabatan Manager department, maka 

bawahannya tidak rnau bekerja, sedangkan masalah non teknis misalnya adalah 

suatu unit yang dianggap rawan dalam tugas-tugasnya seperti pembelian barang, 

maka sebagai kontrol langsung oleh pimpinan perusahaan, Jabatan Manajer 

Unit dipegang oleh Manager department. labatan-jabatan yang mengalami 

perangkapan tersebut adalah : 
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1. Marketing division manager dijabat oleh General manager. 

2. General affair manager juga rnenjabat sebagai Manajer Unit Purchase dan 

Manajer unit Godown. 

D. Keadaan Sumberdaya Manusia. 

Per 31 Desember 1996 jumlah karyawan PT.BMT Industry tercatat 2.784 

orang terdiri dari karyawan Staf dan karyawan honorer atau harian. Rincian 

jumlah karyawan menurut status kepegawainya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Karyawan PT.BMT lndustry Menurut Status Kepegawaian. 

Sumber : PT. BMT Industry 

No. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1 2. 
13. 
14. 

.15. 
16. 
17. 

Unit Kerja 
General Manager 
Accounting 
Ekspor 
Personalia 
Pembelian 
Sales 
Spinning I 
Spinning 111 
Weaving I1 
Weaving 111 
D P F  
Electricity 
G u d a n g  
G M O  
Security 
Tenaga Asing 
Lain-lain 

J u m l a h  

J umlah 
1 

29 
8 

14 
7 

19 
62 9 
475 
554 
370 
445 

62 
50 
32 
3 8 
16 
35 

Status 
Staff 

1 
29 

8 
14 

7 
19 
19 
14 
21 
27 

11 1 
23 
18 
1 
1 

16 
3 

2.784 332 

Kepegawaian 
Bulanan 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

48 
16 
10 
14 
80 
28 

8 
6 

22 
0 

3 2 

Harian 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

562 
445 
523 
329 
254 

11 
24 
2 5 
15 

0 
0 

2 64 2.188 
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Tabel 2. Jumlah Karyawan PT.BMT Menurut Jabatan 

 umber : PT. BMT Industry 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Manajer departemen hanya 5 orang, seharusnya sesuai struktur 

organisasi adalah 6 orang karena ada perangkap an jabatan pada Marketing 

division manager oleh General manager. Demikian pula Manajer unit hanya 2 

orang, seharusnya 4 orang, karena manajer unit purchase dan manajer unit 

godown dirangkap oleh General affair manager. 

E. lrnbalan Jasa 

Jabatan 

General Manager 
Manager Departemen 
Manager Unit 

Assisten Manager 
EngineerlKabag 

Ass. EngineerlAss. Kabag 
Supervisor 
Ban Merah1Ka.Regu 
Ban KuninglKa.Training 

Ban HijauMlk.Karu 

Operator 

Untuk rneningkatkan rnotivasi dan prestasi kerja karyawan, maka atas 

dasar hasil penilaian prestasi kerja yang telah dilakukan, perusahaan 

J u m l a h  

memberikan imbalan jasahalas jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup rnereka. 

Jenis imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yaitu berupa : 

Jumlah 

1 

5 

2 

8 

39 

2 7 
75 

94 

39 

245 

2.249 

OIO 

0,04O/0 

0,18 '10 
0,07% 

0,29% 

1,40% 

O,97OIo 

2,6g0I0 

3,38% 

1,40% 

4,13°10 

85,45% 

2.784 100 ,0O0/~ 
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a. Gaji pokok : Caji pokok diberikan kepada karyawan ber dasarkan jenjang 

jabatan masing-masing. 

b. lnsentif : Besarnya insentif yang diberikan kepada karyawan, 

ditentukan dari hasil penilaian setiap tahun. 

c. Tunjangan : Kepada karyawan diberikan tunjangan Hari Raya yang 

besarnya minimal 1 kali gaji, tergantung dari hasil penilaian 

prestasi kerja. Jika hasil penilaian prestasi ker ja adalah Al ,  

maka rnereka akan rnendapat THR sebesar 1,4 kali gaji. jika 

mendapat nilai A, mereka mendapat 1,3 kali gaji, jika 

nilainya B rnereka mendapat 1,2 kali gaji dan jika rnendapat 

C rnaka rnereka akan rnendapat THR sebesar 1 kali gaji. 

F. Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Untuk rnernenuhi kebutuhan tenaga kerja, dilakukan seleksi oleh 

perusahaan terhadap para pelamar. Bagi pelarnar yang lulus akan diangkat 

menjadi calon karyawan dan diberikan pelatihan selarna 3 bulan berturut-turut, 

jika akan diternpatkan di departmen produksi, rnaka pelatihan akan diawasi dan 

dinilai oleh kepala pelatihan (setingkat kepala groupkepala regu). Sedangkan 

jika akan diternpatkan untuk karyawan staf, maka pelatihan dalarn pengenalan 

pekerjaan (on the job training) akan diawasi dan dinilai oleh rnanajer unit 

masing-masing. Hasil penilaian tersebut akan rnenentukan calon karyawan 

untuk terus dipekerjakan atau tidak. 
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Tingkat persaingan perusahaan sejenis, dan perkembangan perusahaan 

serta perkembangan teknologi dibidang pertekstilan, menuntut manajemen 

perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 

Umpan balik dari hasil penilaian prestasi kerja seperti penentuan 

kebutuhan pelatihan belum dibuat programnya, namun usaha perusahaan untuk 

meningkatkan ketrampilan teknis karyawan terus dilakukan dengan bimbingan 

dari atasan langsungnya. 

Program pelatihan lain yang dilaksanakan oleh PT.BMT Industry selain 

untuk karyawan baru adalah kerjasama dengan departemen tenaga kerja, 

departemen perindustrianlperdagangan dan dengan perguruan tinggi sekitarnya 

seperti pelatihan puspintek di Bandung, I S 0  9000, dan kursus operator pesawat 

uap (boiler operator). Disamping itu perusahaan juga sering mengirimkan 

karyawannya untuk mengikuti seminar-seminar yang ada hubungannya dengan 

pertekstilan. 

C. Perencanaan Karir Karyawan 

Perencanaan karir kurang diinformasikan kepada seluruh karyawan, 

sehingga karyawan tidak mengetahui arah dan syarat-syarat yang harus dipenuhi 

pada suatu jabatan tertentu, ha1 ini disebabkan perencanaan karir belum 

dijabarkan secara jelas dan tertulis. Namun demikian karyawan tetap 

mempunyai kesernpatan untuk meningkatkan karirnya. Pengembangan dan 

peningkatan karir seorang karyawan didasarkan atas hasil prestasi kerja, 

pengalaman, penilaian atasan dan lowongan jabatan yang ada. 
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VI. PEN1 LAlAN PRESTASI KERJA 

A. Tujuan 

Untuk rnengembangkan perusahaan, sumbangan para karyawan yang 

berupa prestasi kerja adalah penting peranannya. Oleh karena itu perusahaan 

harus rnernberi penghargaan kepada setiap karyawan berdasarkan prestasi kerja 

yang diberikannya. Besar kecilnya prestasi kerja ini akan menentukan kenaikan 

upahlgaji, golonganlpangkatnya atau untuk THWBonus. Jika kepada karyawan 

yang golonganlpangkatnya sarna diberikan kenaikan upah yang sarna, padahal 

prestasi kerjanya tidak sama, rnaka ha1 ini merupakan suatu tindakan yang 

kuranghelurn adil, dan rnungkin akan rnenirnbulkan rasa tidak puas diantara 

para karyawan. Untuk itu kenaikan upahlgaji dan golongan/ pangkat perlu 

didasarkan kepada hasil penilaian prestasi kerja yang telah diberikan oleh 

karyawannya kepada perusahaan. 

Tujuan penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh perusahaan adalah 

untuk rnenentukan kenaikan upahlgaji, meningkatkan disiplin kerja, 

produktivitas kerja, dan kualitadefisiensi hasil produksi. 

Pedornan penilaian prestasi kerja belurn dibuat secara tertulis, sehingga 

penilai dan yang dinilai belum mernpunyai standar penilaian yang baku, oleh 

karena itu penilaian rnasih mengandung unsur subyektivitas. 
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B. Prosedur Penilaian Prestasi Kerja. 

Penilaian prestasi kerja PT.BMT Industry yang dilakukan secara tertulis 

dan menggunakan formulir penilaian, baru dilaksanakan pada periode penilaian 

tahun 1996. Sebelumnya penilaian prestasi kerja karyawan PT.BMT Industry 

tidak menggunakan formulir penilaian prestasi kerja, melainkan hanya 

didasarkan kepada pengamatan atasannya. Contoh pada tahun 1995, 

manajemen menetapkan kenaikan upahlgaji departemen spinning 10 %, 

kernudian departemen spinning memberikan penilaian kepada karyawan staf, 

hasil penilaian atasannya akan menentukan besarnya kenaikan upahlgaji, 

tergantung hasil penilaian dengan jumlah kenaikan seluruh karyawan adalah 

10%. Karyawan umumnya tidak mengetahui bahwa kenaikan upahlgaji tersebut 

adalah dari hasil penilaian prestasi kerja karena tidak diinformasikan. Setelah 

menggunakan formulir penilaian, telah ada perbaikan dimana setiap karyawan 

yang dinilai telah diberitahu dan mengetahui hasil penilaian prestasi kerjanya. 

Prosedur penilaian prestasi kerja karyawan PT.BMT Industry 

dilaksanakan dengan beberapa tahap penilaian yaitu : 

1. Bagian Personalia menyediakan formulir penilaian prestasi kerja, 

selanjutnya formulir penilaian prestasi kerja tersebut dibagikan kepada 

setiap departemen untuk diserahkan kepada masing-masing penilai. 

2. Kemudian beberapa aspek yang dinilai akan diisi secara kuantitatif oleh 

masing-masing penilai berdasarkan pengamatan mereka, setelah diisi 

lengkap diserahkan kepada atasan penilai. 
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rnulai dari angka yang tertinggi sarnpai dengan angka yang terendah. Contoh 

angka yang dipakai pada Lampiran 3. Skala penilaian terdiri dari : 

A' : nilai 86 - 100 - Prestasi baik sekali 

A : nilai 76 - 85 - Prestasi baik 

B : nilai 66 - 75 - Prestasi cukup 

C : nilai 56 - 65 - Prestasi kurang 

D : nilai < 55 - Prestasi jelek 

D. Periode Penilaian 

Periode penilaian prestasi kerja adalah tahunan yaitu rnulai tanggal 1 

Januari sampai dengan tanggal 31 Desernber tahun bersangkutan. Penilaian 

dilakukan tiap awal bulan Januari tahun berikutnya. Hasil penilaian akan 

diserahkan kepada bagian accounting untuk diberikan kenaikan upahlgaji 

sesuai dengan ketetapan manajernen. 

E. Penilai dan Karyawan yang Dinilai 

Penilai adalah seseorang yang mernegang jabatan dan diberi wewenang 

untuk rnelakukan penilaian atas hasil kerja atau prestasi kerja yang telah dicapai 

dalarn kurun waktu tertentu oleh seseorang yang dinilai. Penilai adalah atasan 

dari karyawan yang dinilai dan yang di nilai adalah bawahan penilai. Seperti 

rnisalnya Supervisor dinilai oleh Assisten Engineer, Assisten Engineer dinilai 

oleh Engineer, Engineer akan dinilai oleh Assisten Manager departernen dan 

assisten manager departemen akan dinilai oleh Manager departernen, 
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sedangkan untuk tingkat rnanajer departernen akan dinilai oleh General 

manager. Untuk karyawan tingkatan operator tidak di lakukan penilaian karena 

kenaikkan upahlgaji telah di sesuaikan dengan kenaikkan upah minimum 

regional (UMR). 

F. Pelaksanaan Penilaiaan Prestasi Kerja 

Penilaian dilakukan oleh penilai terhadap karyawan yang dinilai 

berdasarkan aspek-aspek yang dinilai yang telah tersusun dalarn forrnulir 

penilaian. Penilai rnengisi angka penilaian sesuai pendapat penilai, dengan 

rnengacu pada nilai rnaksirnum yang ditetapkan oleh rnanajemen pada forrnulir 

penilaian, kernudian hasil penilaian setiap aspek yang dinilai tersebut 

dijurnlahkan. Jurnlah penilaian akan rnenentukan grade penilaian. Jika jurnlah 

penilaian antara 86 - 100 rnaka akan rnernperoleh grade A' atau baik sekali, jika 

jurnlah penilaian antara 76 - 85 akan rnernperoleh grade A atau baik, dan jika 

jurnlahnya antara 66 - 75 akan diperoleh grade B atau cukup, dan apabila 

jurnlahnya hanya 55 - 66 akan diperoleh grade C atau kurang dari cukup, serta 

jika jumlahnya kurang dari 55 rnaka akan diperoleh grade D atau jelek. 

Setelah didapatkan grade masing-masing karyawan yang dinilai, rnaka 

setiap departernenlunit kerja akan rnenentukan atau menghitung banyaknya 

grade yang di peroleh oleh karyawan, dirnana setiap departemenlunit kerja 

telah ditentukan banyaknya grade A' rnaksirnurn 5% dari jurnlah karyawan yang 

ada di departernen bersangkutan, grade A rnaksirnurn 6O%, grade B rnaksirnurn 

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



4 7 

20% dan grade C maksimum 15%. Setelah didapatkan grade masing-masing 

karyawan, maka akan dihitung kenaikan upahlgaji karyawan masing-masing, 

dimana kenaikan upahlgaji karyawan telah ditetapkan oleh manajemen melalui 

bagian accounting sebagai berikut : 

Untuk karyawan yang gajinya antara : 

Rp.100.000 - Rp.200.000 - kenaikan gaji maksimum 10 O/O 

Rp.200.000 - Rp.300.000 - kenaikan maksimum 8 % 

Rp.300.000 - Rp.400.000 - kenaikan maksimum 6 Ofo 

> Rp.400.000 - kenaikan maksimum 5 OIO 

Misalnya karyawan dengan gaji Rp. 200.000, kemudian hasil penilaian 

prestasi kerjanya mendapat grade A' dan di departemen itu hanya karyawan 

tersebut yang mendapat grade A', maka kenaikan gaji karyawan yang 

bersangkutan adalah 8% x Rp. 200.000 - Rp.16.000,- 

Keputusan penilaian prestasi kerja dilakukan oleh atasan penilai dan 

diberikan dalam bentuk tambahan upahlgaji pada awal tahun. 

C. Kriteria dan Tolok Ukur Penilaian 

Kriteria penilaian prestasi kerja untuk setiap aspek-aspek yang dinilai 

diberlakukan sama kepada seluruh karyawan yang dinilai mulai dari tingkat 

supervisor sampai dengan rnanajer departemen yang meliputi 8 aspek penilaian 

yaitu kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin dan semangat kerja, inisiatif dan 
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aktivitas, kejujuran dan loyalitas, penguasaan bidang tugas, ketelitian dan 

kerapian kerja, serta yang terakhir adalah hubungan antar pribadi. 

Tolok ukur penilaian dari seluruh aspek yang dinilai urnurnnya hanya 

menggunakan kemarnpuan pribadi penilai atau judgement, karena belum ada 

acuan dan standar prestasi yang bisa digunakan sebagai tolok ukur. 

H. Formulir Penilaian Prestasi Kerja 

Formulir penilaian prestasi kerja yang digunakan untuk rnenilai prestasi 

kerja karyawan PT.BMT industry yang berisi aspek-aspek yang dinilai, adalah 

berlaku untuk seluruh karyawan yang akan dinilai, tanpa ada perbedaan antara 

forrnulir penilaian untuk menilai prestasi Manager Departemen, 

EngineerlKepala Bagian dan Supervisor. Para penilai akan rnengisi nilai pada 

kolom angka penilaian atas nama karyawan yang dinilai. Angka penilai an yang 

diberikan oleh penilai tidak boleh rnelebihi nilai maksirnurn yang telah 

ditetapkan. Nilai rnaksirnurn di tetapkan oleh rnanajernen. 

I. Hambatan Penilaian 

Harnbatan dalarn penilaian prestasi kerja yang dialami oleh penilai dan 

yang dinilai antara lain : 

I .  Uraian tugas urnurnnya belurn dibuat untuk setiap karyawan, sehingga 

penilai kesulitan dalarn rnenentukan , prestasi yang dicapai berdasarkan 

tanggung jawab dan rincian tugas yang dibebankan kepada karyawan. 
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2. Para penilai umumnya tidak mempunyai buku catatan mengenai 

bawahannya, sehingga penilaian yang di lakukan banyak dipengaruhi oleh 

kegiatan paling akhir bawahannya yang masih diingat, sehingga kurang 

rnenggarnbarkan prestasi karyawan yang dinilai selama periode penilaian. 

3.  Pedoman penilaian dan standar prestasi kerja belum ada, sehingga penilai 

belum rnempunyai pedoman untuk menilai, oleh karena itu tolok ukur 

penilaian lebih didasarkan kepada pendapat pribadi penilai atau judgement, 

dengan demikian penilaian didominasi oleh tingkat subyektivitas dari 

penilai. 

4. Urnumnya para penilai belum pernah mendapatkan pelatih an dalarn 

melakukan penilaian, sehingga setiap penilai akan rnernberikan penilaian 

atas dasar pengalaman pribadi penilai masing-masing. 

5. Forrnulir penilaian belum diadrninistrasikan dengan baik oleh Bagian 

personalia, sehingga apabila pejabat penilai dipindahkan, cuti, rnaka 

pejabat pengganti akan kesulitan rnenilai bawahannya karena tidak ada 

informasi. 
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VII. HASlL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Deskripsi 

Untuk mengetahui kondisi perusahaan dalam hubungannya dengan 

surnberdaya rnanusia, maka diperlukan analisis terhadap jawaban kuesioner 

yang relevan dengan topik penilaian prestasi kerja. 

Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden, diperoleh 

jawaban bahwa, dari sudut pengetahuan rnengenai penilaian prestasi kerja, 

rnaka 84,85% rnengaku tahu istilah penilaian prestasi kerja, 6,06O/0 mengaku 

tidak tahu tentang istilah penilaian prestasi kerja, sedangkan 9,09% tidak 

rnernberikan pendapat. 

Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Karyawan Atas Penilaian Prestasi Kerja. 
- - - 

Dari sisi pengaruh penilaian prestasi kerja terhadap karyawan, rnaka 

78,79% rnengernukakan pengaruh dari penilaian prestasi kerja bisa rnendorong 

I t e m  

1. Pengetahuan karyawan rnengenai 
penilaian prestasi kerja 
a. Mengetahui 
b. Tidak rnengetahui 
c. Tidak rnernberi pendapat 
d. Pengaruh PPK terhadap kary. 

2. Bisa rnendorong kerja 
a. Karymerasa senang 
b. Karymerasa tertekan 
c. Lainnya 
d. Tidak memberi pendapat 

Responden 

5 6 
4 
6 

52 
8 
0 
1 
5 

O h  

84,85 
6,06 
9,09 

78,79 
12,12 

1,52 
7,58 

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



51 

karyawan bekerja lebih baik, dan 12,12% rnengemukakan karyawan merasa 

senang karena ada penghargaan, serta 1,52% rnengernukakan ada pengaruh 

lainnya. Sedangkan 7,58% tidak mernberikan pendapat. Keadaan ini 

menggarnbarkan bahwa ternyata masih ada karyawan PT.BMT Industry yang 

belum rnengerti rnanfaat penilaian prestasi kerja, ha1 ini disebabkan hasil 

penilaian prestasi kerja selama ini baru digunakan sebatas penghitungan 

kenaikan upahlgaji, belum dikembangkan untuk pengembangan sumberdaya 

manusia. 

Kernudian jika ditinjau dari sisi irnbalan penggajian, rnaka sebanyak 

59,09% responden rnenyatakan sudah adil, 25,76% menyatakan belum adil, 

dan 4,55% rnenyatakan yattidak, serta 10,61% tidak rnernberi pendapat. 

Apabila tingkat kepuasan karyawan dihubungkan dengan fasilitas yang 

diberikan perusahaan, rnaka jawaban responden sebanyak 16,67% rnenjawab 

rnernuaskan, 39,39% rnenjawab agak mernuaskan, 24,24% rnenjawab tidak 

mernuaskan dan hanya 10,61% saja yang rnenjawab sangat tidak memuaskan. 

Sedangkan 9,09% tidak rnernberi pendapat. Hal ini rnernberi pengertian bahwa 

karyawan PT.BMT dapat bekerja dengan tenang karena kebutuhan dasarnya 

telah dapat dipenuhi perusahaan. 
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Tabel 4. Tingkat Kepuasan Karyawan Terhadap lmbalan Jasa dikaitkan dengan 
Penilaian Prestasi Kerja. 

I t e m  

1. Sistem penggajian perusahaan 
a. Sudah adil 
b. Belum adil 
c. Yaltidak 
d. Tidak memberi pendapat 

.2. Fasilitas yang diberikan perusahaan 
kepada karyawan sudah memuaskan 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Agak setuju 
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 
f. Tidak memberi pendapat 

3. Sistem penilaian yang dilaksanakan 
perusahaan 
a. Sangat terbuka 
b. Terbuka 
c. Agak terbuka 
d. Tidak terbuka 
e. Sangat tidak terbuka 

4. Penilaian prestasi kerja di ukur oleh 
ketrampilan, kecepatan, kerjasama 
dan pengetahuan 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Agak setuju 
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

5. Penghasilan merupakan peng gerak 
motivasi kerja 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Agak setuju 
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

Responden 

39 
17 
3 
7 

0 
11 
26 
16 
7 
6 

5 
12 
2 7 
12 
10 

31 
2 1 
12 
1 
1 

29 
19 
14 
3 
1 

% 

59,09 
25,76 
4,55 
1 0,61 

0 
16,67 
39,39 
24,24 
10,61 
9,09 

7,58 
18,18 
40,91 
18,18 
15,15 

46,97 
31,82 
18,18 
1,52 
1,52 

43,94 
28,79 
21,21 
4,55 
1,52 
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Apabila dilihat dari pendapat responden mengenai keterbukaan dalam 

penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan perusahaan, rnaka sebanyak 7,58% 

rnenyatakan sangat terbuka, 18,18% rnenyatakan terbuka, 40,9l0I0 responden 

menyatakan agak terbuka, 18,18% menyatakan tidak terbuka, dan 15,15% 

menyatakan sangat tidak terbuka. Dernikian pula jika dilihat dari pendapat 

responden mengenai penilaian prestasi kerja diukur dengan keterampilan, 

kecepatan, kerjasama yang baik, serta pengetahuan, maka 78,79% responden 

rnenyatakan setuju dan sisanya 21,21% rnenyatakan tidak setuju dengan ukuran 

tersebut. Selanjutnya jika dilihat dari pendapat responden rnengenai 

penghasilan rnerupakan penggerak rnotivasi kerja, maka 43,94% responden 

menyatakan sangat setuju, 28,79% rnenyatakan setuju, 21,21°/0 menyatakan 

agak setuju, 4,55% rnenyatakan tidak setuju, dan hanya 1,52% rnenyatakan 

sangat tidak setuju. 

Dari jawaban-jawaban tersebut di atas khususnya yang menyangkut 

penilaian prestasi kerja terdapat perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan 

penilaian yang dilakukan rnasih belurn terbuka dan rnasih mengandung unsur 

subyektivitas, serta belum rnenggambarkan prestasi sebenarnya. Pendapat 

tersebut didukung oleh fakta yaitu sebanyak 68,18% responden rnengemukakan 

penilaian prestasi kerja belum baik, dengan alasan rnasih ada unsur 

subyektivitas dan belurn ada petunjuk penilaian. Oleh karena itu 93,94°/0 

responden rnenginginkan sistern penilaian prestasi kerja yang adasekarang ini, 

rnasih perlu diperbaiki. 
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Apabila ditelusuri lebih lanjut maka perbedaan jawaban diatas 

diakibatkan dari sistem penilaian prestasi kerja belum terlaksana dengan objektif 

dalam arti penilaian belum didasarkan kepada hasil prestasi kerja. Oleh sebab 

itu perlu ada perbaikan mengenai sistem penilaian yang dilakukan perusahaan. 

B. Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 

Pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan 

ketrarnpilam karyawan, sebagai umpan balik dari hasil penilaian prestasi kerja 

belurn dibuat programnya, program pelatihan yang dibuat hanya untuk pegawai 

baru melalui on the job training. Sedangkan untuk karyawan lainnya belum 

dibuat jadual pelatihan yang didasarkan dari hasil penilaian prestasi kerja. 

Meskipun perusahaan sering mengirim karyawannya untuk mengikuti seminar, 

pelatihan, kursus-kursus yang di selenggarakan oleh instansi lain seperti 

Depnaker, Deperindag, narnun penunjukan pesertanya dilakukan secara 

mendadak, tanpa disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan, sehingga hasilnya 

kurang berrnanfaat baik bagi karyawan maupun perusahaan. Untuk itu agar 

sistem pelatihan yang diberikan dapat berrnanfaat baik bagi karyawan maupun 

perusahaan, maka perusahaan perlu menyusun program pelatihan atas dasar 

hasil penilaian prestasi kerja. 

C. Perencanaan Karir 

Jawaban responden mengenai karir, mereka mengemukakan bahwa 

harapan untuk meningkatkan karir dan menduduki posisi jabatan penting di 
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perusahaan, sebanyak 6,06% rnenjawab sangat ada kesernpatan untuk 

rneningkatkan karir diperusahaan dan 19,70% rnenjawab ada kesernpatan, serta 

sebanyak 42,42% rnenjawab agak ada kesernpatan, dan 28,7g0I0 rnenjawab 

tidak ada kesernpatan untuk rneningkatkan karirnya di perusahaan, sedangkan 

3,03% tidak rnemberi pendapat. Perbedaan tanggapan tersebut disebabkan 

belurn jelasnya persyaratan untuk rnenduduki jabatan yang ditentukan. Oleh 

sebab itu bagian personalia perlu segera rnenyusun perencanaan karir 

berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja agar diperoleh hasil prestasi sesuai 

dengan potensi karyawan. 

Tabel 5. Kesernpatan Karyawan Untuk Meningkatkan Karir. 

D. Analisis Penilaian Prestasi kerja 

I t e m  

1. Harapan rneningkatkan karir 
a. Sangat ada kesernpatan 
b. Ada kesernpatan 
c. Agak ada kesempatan 
d. Tidak ada kesernpatan 
e. Sangat tidak ada kesernpatan 
f. Tidak rnernberi pendapat 

1. Aspek tujuan penilaian 

Tujuan diadakannya penilaian prestasi kerja belurn dipaharni oleh 

. seluruh karyawan. Sebagian karyawan menganggap bahwa penilaian prestasi 

kerja hanyalah rnerupakan suatu usaha untuk rnenghitung kenaikan upahlgaji 

Responden 

4 
13 
28 
7 
12 
2 

Ofo 

6,06 
1 9,70 
42,42 
10,61 
18,18 
3,03 
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karyawan yang sebenarnya telah ditetapkan oleh manajemen. Oleh karena itu 

agar maksud dan tujuan penilaian prestasi kerja dapat dipahami oleh seluruh 

karyawan sehingga dapat mencapai sasaran, perlu diberikan penjelasan secara 

rinci kepada penilai dan yang dinilai. 

2. Aspek Prosedur Penilaian Prestasi Kerja 

Prosedur penilaian yang dilaksanakan oleh PT.BMT Industry, penilaian 

adalah atasan yang dinilai dan yang dinilai adalah bawahan penilai, sedangkan 

keputusan penilaian dilakukan oleh atasan penilai, namun penyimpan an hasil 

penilaian tidak dilakukan oleh bagian personalia, melainkan oleh bagian 

accounting, ha1 ini akan menyulitkan bagian personalia, apabila diperlukan 

untuk pengembangan karir karyawan. 

3. Aspek Metode Penilaian Prestasi kerja 

Metode penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh PT.BMT Industry, 

sejak tahun 1996 dipergunakan metode graphic rating scale, namun dalam 

pelaksanaannya penentuan grade yang diperoleh rnasih dibatasi, contoh : 

Grade A' - 5% (artinya dalam satu departemen, yang rnendapat grade A' tidak 

boleh rnelebihi Solo dari jumlah karyawan departemen yang 

bersangkutan. 

Grade A - 20% (artinya dalam satu departemen, yang mendapat nilai A tidak 

boleh melebihi 20% dari jumlah karyawan departemen tersebut). 
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Grade B - 60% (artinya dalarn satu departemen, yang rnendapat nilai B 

paling banyak adalah 60% dari jurnlah karyawan departemen 

bersangkutan). 

Grade C - 15% (artinya dalam satu departemen, yang mendapat nilai C 

sedapat rnungkin paling banyak adalah 15% dari jumlah 

karyawan departernen bersangkutan). 

Apabila dalarn satu grade terdapat lebih dari yang ditetapkan, maka 

rnanajer departernen atau rnanajer unit akan menentukan berdasarkan 

pendapatnya siapa yang pantas mendapat grade tersebut, dengan demikian 

unsur subyektivitas rnasih ada, karena pernberian irnbalan sangat tergantung 

judgement atasan. Hal ini dapat meresahkan karyawan yang mendapat grade 

sarna tetapi irnbalan berbeda. 

4. Aspek Periode Penilaian 

Periode penilaian yang dilakukan oleh PT.BMT Industry adalah satu 

tahun sekali, yaitu rnulai awal Januari sarnpai dengan akhir Desember tahun 

bersangkutan dengan rnaksud supaya cukup waktu untuk rnengarnati prestasi 

kerja karyawan, dan untuk kenaikan upahlgaji tahunan guna rnenyesuaikan 

konjungtur. 

5. Aspek Penilai dan Yang Dinilai 

Para penilai urnurnnya tidak rnernpunyai buku pedornan rnenilai dan 

penilai juga tidak rnernpunyai buku catatan rnengenai keadaan karyawan yang 
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dinilai (bawahannya), sehingga dalarn rnelakukan penilaian tidak ada acuan. 

Hal ini menyebabkan para penilai dalarn rnelakukan penilaian tidak ada 

standar, karena hanya didasarkan kepada pendapat penilai sernata. Oleh karena 

itu pengaruh subyektivitas penilaian masih cukup menonjol. 

Selanjutnya bagi yang dinilai, umurnnya tidak rnengetahui secara pasti 

arah penilaian prestasi kerja, karena karyawan hanya tahu upahlgaji naik akibat 

dari penilaian prestasi kerja, tanpa rnengetahui rnanfaat lainnya. 

Untuk rnengatasi ha1 itu, seyogyanya bagian personalia dapat 

rnengkornunikasikan kepada seluruh karyawan baik penilai maupun yang 

dinilai rnengenai rnanfaat penilaian prestasi kerja. 

6. Aspek Sifat Penilaian Prestasi Kerja 

Sifat penilaian prestasi kerja, sudah rnulai terbuka artinya hasil angka 

penilaian telah diberitahukan kepada karyawan yang dinilai sebelum diserahkan 

kepada atasan penilai, narnun atasan penilai masih dapat rnengoreksi hasil 

penilaian yang dilakukan oleh penilai, dan hasil koreksi tersebut tidak 

diberitahukan kepada karyawan yang dinilai tetapi langsung diserahkan kepada 

bagian personalia dan selanjutnya dikirirnkan kepada bagian accounting untuk 

rnendapatkan keputusan kenaikan upahlgaji. 

7. Aspek Kriteria dan Tolok Ukur Penilaian 

Sejauh ini PT.BMT Industry belum rnempunyai uraian tugasnya kecuali 

pada departernen weaving dan Marketing Division, oleh karena itu untuk 
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melakukan penilaian prestasi kerja belum ada standar, kriteria dan tolok ukur 

yang dipakai. 

8. Aspek Formulir Penilaian Prestasi Kerja 

Formulir penilaian prestasi kerja, baru dipergunakan pada periode 

penilaian tahun 1996 dan berlaku untuk seluruh karyawan yang wajib 

mendapatkan penilaian, tanpa membedakan level jabatan karyawan yang dinilai 

9. Aspek Hambatan Penilaian 

Hambatan penilaian yang ada antara lain, penilaia belum mempunyai 

buku catatan mengenai keadaan bawahannya (personal record), penilai 

umumnya belum diberikan pelatihan penilaian, penilai tidak mempunyai tolok 

ukur penilaian karena uraian tugas umumnya belum dibuat, hasil penilaian 

belum di administrasikan pada bagian personalia. Penilaian prestasi kerja masih 

belum dimanfaatkan semestinya, karena hanya untuk menghitung kenaikan 

upahlgaji belum digunakan untuk melihat potensi karyawan dan kebutuhan 

pelatihan. 

E. Tanggapan Karyawan Terhadap Penilaian Prestasi Kerja 

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah karyawan yang 

dijadikan responden di PT.BMT Industry, diperoleh jawaban bahwa 56,06% 

responden mengemukakan pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang ada masih 

belum baik dan mengandung unsur subyektivitas dan masih didasarkan kepada 

kejadian yang baru saja terjadi tanpa melihat catatan prestasi yang lalu. Dengan 
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dernikian hasil penilaian kurang rnenggambarkan prestasi yang sebenarnya yang 

telah dicapai oleh karyawan yang dinilai. Hal ini disebabkan karena penilai 

tidak mempunyai buku catatan atau personal record mengenai keadaan 

bawahannya. 

Sebagian besar karyawan atau 68,18% responden mengernukakan 

bahwa sistem penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan oleh perusahaan belum 

berjalan dengan baik, dengan alasan belum objektif, belum ada petunjuk dalam 

cara penilaian karyawan, karena masing-masing bagian seharusnya punya 

parameter yang berbeda, hasil penilaian belum dilaksanakan secara konsekuen, 

adanya standar prosentase yang membatasi ruang gerak penilaian, karena 

penilaian hanya dinilai dengan pemberian materikenaikan upah, belum ada 

standar yang baku yang dapat dijadikan acuan tiap departemen. Oleh sebab itu 

sebagian besar karyawan rnenginginkan supaya sistem penilaian yang ada perlu 

diperbaiki. 
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VIII. PEMECAHAN MASALAH 

A. Pemecahan Masalah Yang Diusulkan 

Yang menjadi pokok masalah didalam perumusan masalah adalah : 

"Bagairnana prosedur penilaian prestasi kerja d i  PT.BMT Industry dilakukan, 

bagaimana pelaksanaan penilaian prestasi kerja dilakukan, dan apa yang 

menjadi tolok ukur untuk penilaian, serta bagaimana tanggapan karyawan atas 

pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh PT.BMT Industry". 

Berdasarkan analisis yang dilakukan melalui hasil pengamatan, 

wawancara, isian angket, maka masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya 

adalah : 

1. Prosedur penilaian prestasi kerja yang dijalankan oleh PT.BMT Industry 

masih perlu dibenahi, karena keputusan hasil penilaian dan telah dikoreksi 

oleh atas an penilai tidak diberitahukan kepada karyawan yang dinilai, ha1 

ini terkesan penilaiannya masih tertutup. Disamping itu hasil penilaian 

prestasi kerja yang telah mendapat keputusan dari atasan penilai belum 

disimpan per file (personal record) di bagian personalia, melainkan 

disimpan di bagian accounting. 

2. Tolok ukur untuk penilaian prestasi kerja belum standar dan baku, karena 

pada umumnya masing-masing departemen dan unit kerja kecuali 

departemen weaving dan marketing division belum mempunyai uraian 
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tugas sebagai rurnusan dari garis besar tugas dan tanggung jawab, rincian 

tugas dan tanggung jawab serta wewenang untuk setiap pernegang jabatan. 

3. Sistern penilaian prestasi kerja belurn objektif, jujur dan adil, karena rnasing- 

rnasing penilai belurn mernpunyai buku catatan aktivitas bawahannya, 

penilaian hanya didasarkan atas pendapat penilai dan kejadian-kejadian 

yang baru saja terjadi tanpa rnelihat prestasi yang lalu, sehingga rnasih 

rnengandung unsur subyektivitas. 

4. Penggunaan dan pernanfaatan hasil penilaian prestasi kerja rnasih terbatas 

untuk rnenghitung kenaikan upah/ gaji tahunan, belurn dirnanfaatkan untuk 

rnenentukan kebutuhan pelatihan, dan pengernbangan karir karyawan. 

5. Forrnulir penilaian yang berisi aspek-aspek yang dinilai, tidak dibedakan 

antara pejabat level atas dengan pejabat level bawah. 

6. Tanggapan karyawan atas penilaian prestasi kerja, urnurnnya belurn rnerasa 

puas, karena sebagian besar karyawan atau 68,l8% dari karyawan yang 

dijadikan responden rnengernukakan bahwa sistern penilaian yang 

dijalankan belurn berjalan dengan baik, karena belurn objektif, belurn ada 

petunjuk dalam cara penilaian karyawan, masing-masing bagian belurn 

rnernpunyai para meter untuk rnenilai, hasil penilaian belurn dilaksanakan 

dengan konsekuen, adanya standar prosentase yang rnernbatasi ruang gerak 

penilaian. Oleh karena itu 93,94% karyawan yang dijadikan responden 

rnenginginkan supaya sistern penilaian prestasi kerja yang ada dapat 
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diperbaiki, sehingga dapat mencapai sasaran dan bermanfaat baik bagi 

perusahaan maupun bagi karyawan sendiri. 

Dengan memperhatikan keadaan sumberdaya manusia PT. BMT Industry 

yang ada saat ini, dimana 66,67% responden belum merasa puas bekerja di 

perusahaan ini, 84,85% responden mengetahui istilah penilaian prestasi kerja 

yang antara lain 78,79% responden mengemukakan bahwa penilaian prestasi 

kerja dapat mendorong karyawan bekerja lebih baik. Kemudian bila penilaian 

prestasi kerja didasarkan atau diukur oleh keterampilan, kecepatan, kerjasama 

yang baik dan tingkat pengetahuan, maka 18,18% responden agak setuju, 

31,82O10 responden setuju dan 46,97% responden sangat setuju. Selanjutnya 

mengenai keadilan sistem penggajian, maka 59,09% responden menyatakan 

telah adil. Dari sistem penilaian prestasi kerja dikemukakan bahwa 25,76% 

responden menyatakan penilaian prestasi telah terbuka dan 40,9l0I0 

menyatakan agak terbuka. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka pemecahan masalah yang 

diusulkan adalah : 

1. Memperbaiki Prosedur Penilaian Prestasi Kerja 

Prosedur penilaian prestasi kerja yang dijalankan selama ini di 

perusahaan perlu disempurnakan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Setelah tiba waktunya penilaian yaitu menjelang akhir tahun, bagian 

personalia segera mendistribusikan formulir penilaian prestasi kerja kepada 

segenap departemen. 
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b. Masing-masing departemen, setelah rnenerima formulir penilaian dari 

bagian personalia, segera rnendistribusikan kepada para penilai. Penilai 

pertarna adalah atasan langsung karyawan yang dinilai, sedangkan penilai 

kedua adalah atasan langsung penilai. 

c. Para penilai segera rnelakukan penilaian dengan jalan mengisi formulir 

penilaian yang didasarkan kepada hasil prestasi karyawan yang dinilai 

selama satu tahun berjalan. Setelah formulir penilaian diisi maka karyawan 

yang dinilai hendaknya dipanggil dan diberitahu hasil penilaian tersebut 

sesuai data dan fakta prestasi kerja yang dicapai, hasilnya adalah seperti 

yang tercanturn dalarn formulir penilaian. Selanjutnya baik penilai maupun 

yang dinilai mernbubuhkan tanda tangannya pada formulir penilaian. 

Setelah itu barulah dikirirnkan kepada atasan penilai untuk rnendapatkan 

keputusannya. 

d. Atasan penilai setelah rnenerima formulir penilaian yang telah diisi dan 

ditandatangani oleh penilai dan yang dinilai, rnaka melakukan pemeriksaan 

selengkapnya apabila ada yang tidak sesuai dengan data dan fakta, maka 

dikoreksi. Hasil koreksi harus diberitahukan baik kepada penilai rnaupun 

yang dinilai, jika hasil penilaian belum mencapai apa yang diinginkan, 

rnaka kepada karyawan yang dinilai hendaknya langsung diberi arahan agar 

karyawan bersangkutan dapat meningkatkan produktivitasnya. Setelah itu 

barulah atasan penilai rnernbubuhkan tandatangannya sebagai keputusan. 
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e. Keputusan penilaian selanjutnya dikirimkan kepada bagian personalia untuk 

dicatat dan dibuatkan formulir keputusan penilaian dengan tembusan 

kepada bagian accounting untuk penghitungan penarnbahan upahlgaji 

karyawan bersangkutan, sehingga karyawan yang dinilai akan mengetahui 

dan mempunyai bukti hasil penilaian. Bagian personalia selanjutnya 

mengadministrasikan hasil penilaian masing-masing karyawan yang dinilai 

untuk keperluan rnenentukan kebutuhan pelatihan, pengembangan karir 

karyawan dan sebagainya. 

2. Membuat Uraian Tugas Untuk Masing-masing Karyawan 

Uraian tugas atau uraian pekerjaan merupakan rumusan garis besar dari 

tugas dan tanggung jawab, rincian tugas dan tanggung jawab serta wewenang 

pemegang jabatan Agar pemegang jabatan dapat melaksanakan pekerjaanya 

dengan baik dan terarah, terkendali, maka uraian tugas harus ada untuk masing- 

masing karyawan. Disamping itu uraian tugas juga digunakan sebagai tolok 

ukur untuk penilaian prestasi kerja karyawan yang bersangkutan, karena dalam 

uraian pekerjaan inilah ditetapkan tugas dan tanggung jawab yang akan 

dilakukan oleh setiap karyawan. Penilai rnenilai pelaksanaan uraian pekerjaan 

itu apa baikltidak. Tolok ukur yang akan dipergunakan untuk mengukur prestasi 

kerja karyawan adalah standar. Sebuah standar dapat dianggap sebagai 

pengukur yang ditetapkan, sesuatu yang harus diusahakan, sebuah model untuk 

perbandingan, sesuatu alat untuk membandingkan suatu ha1 dengan ha1 lain. 
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Untuk rnenyusun sebuah uraian tugas, rnaka sebelurnnya perlu dilakukan 

analisis jabatan untuk mempelajari dan mengurnpulkan inforrnasi yang 

berhubungan dengan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang 

pernegang jabatan, dari analisis jabatan tersebut kemudian disusun uraian tugas 

untuk masing-masing jabatan, yang selanjutnya dirumuskan standar prestasi 

kerjanya untuk tolok ukur penilaian prestasi kerja. 

3. Memperbaiki Sistem Penilaian Prestasi Kerja 

Untuk mengatasi rnasalah sistem penilaian prestasi kerja yang ada saat 

ini, diusulkan pemecahan rnasalah berdasarkan pada kekuatan dan peluang 

sekaligus kelemahan yang dimiliki perusahaan. 

Kekuatan perusahaan antara lain telah rnempunyai peraturan 

kepegawaian yang disusun berdasarkan Peraturan dan Undang-undang yang 

berlaku, perusahaan rnernpunyai cukup tenaga potensial yang berpendidikan 

Sarjana. 

Sistern penilaian prestasi kerja yang disusun dengan mernperhatikan 

peraturan kepegawaian yang ada, akan dapat rnenghasilkan suatu sistern 

penilaian yang sesuai dengan keinginan baik perusahaan rnaupun karyawan, 

sehingga penilaian yang dilaksanakan dapat mengakornodasikan seluruh aspek 

penilaian. Sedangkan tenaga potensial yang dimiliki perusahaan dapat 

rnernbantu melancarkan arus komunikasi dan inforrnasi penilaian prestasi kerja 

yang dilaksanakan oleh perusahaan. 
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Peluang yang dapat dirnanfaatkan adalah banyaknya lembaga pendidikan 

dan banyaknya konsultan rnanajernen yang dapat dipakai guna menyusun 

sistem penilaian prestasi kerja. Dengan mernanfaatkan jasa konsultan untuk 

menyusun sistem penilaian prestasi kerja rnaka dapat dijarnin dapat memenuhi 

kebutuhan baik perusahaan maupun karyawan, karena disusun secara 

profesional. 

Dengan mernperhatikan kelernahan yang terdapat dalam sistem penilaian 

prestasi kerja yang ada saat ini, seperti kurang objektifnya penilaian, penilai 

belum rnempunyai buku catatan aktivitas bawahannya, sehingga penilaian yang 

diberikan hanya didasarkan pada kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Hal 

ini dapat diperbaiki dengan cara menginforrnasikan kepada seluruh 

karyawanrnengenai rnaksud dan manfaat penilaian prestasi kerja serta 

rnernberikan pelatihan kepada para penilai. 

Disarnping menginforrnasikan sistem penilaian dan memberikan 

pelatihan kepada para penilai, rnaka perbaikan atau penyernpurnaan sistem 

penilaian prestasi kerja dari yang ada saat ini kepada sistern penilaian yang 

baru, mencakup antara lain penyempurnaan forrnulir dan penentuan standar 

prestasi, serta buku petunjuk penilaian prestasi kerja yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Forrnulir penilaian prestasi kerja, diusulkan untuk di bedakan antar level 

jabatan yang dikelompokan kedalarn tiga rnacarn formulir yaitu forrnulir 

untuk kelompok ma najer atas dan rnenengah, formulir untuk kelompok 
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manajer tingkat bawah, dan formulir untuk kelompok staf. Pengelompokan 

formulir tersebut dilakukan dengan menyesuaikan antara aspek yang dinilai 

dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan. 

Dengan demikian diharapkan aspek penilaian tersebut dapat sesuai dengan 

prestasi yang dinilai. 

1) Formulir Penilaian Prestasi Kerja Untuk Manajer tingkat Atas dan 

Menengah (Manajer departemen, Manajer unit, Asisten manajer, Kepala 

BagianIEngineer). 

Formulir penilaian ini berisi 5 bagian yaitu : Data pribadi karyawan, 

Aspek yang dinilai, Penilai dan yang dinilai, Catatan khusus (kelemahan 

dan kelebihan), Keputusan Penilai. 

Data pribadi antara lain berisi tentang Nama, jabatan, Departemen, 

Periode penilaian, Masa kerja di Perusahaan, Menjabat jabatan ini sejak 

tanggal. 

Aspek yang dinilai, skor dan pembobot mencakup antara lain : 

Kepemimpinan, Kemampuan mengambil keputusan, Perencanaan, 

Pengorganisasian, Pengawasan, Kreativitas, Kualitas Pekerjaan, Disiplin 

kerja, kerjasama, inisiatip, Pengetahuan dan keterampilan, Tanggung 

jawab. 

Skor setiap aspek yang dinilai dimulai dari angka 1 yang berarti kurang, 

2 berarti hampir cukup, 3 berarti cukup, 4 berarti baik, dan 5 berarti 

sangat baik. Penetapan skor oleh penilai didasarkan kepada prestasi 
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yang dicapai selarna periode penilaian. Nilai pernbobot total ditetapkan 

sebesar 100, dengan distribusi setiap aspek yang dinilai adalah 

disesuaikan dengan bobot aspek yang dinilai yang dipengaruhi oleh 

tingkat resiko, tingkat kesulitan, tingkat pemikiran, tanggung jawab dan 

tingkat kepentingan pekerjaan. 

Penilai dan yang dinilai, berisi narna dan jabatan penilai dan yang 

dinilai serta tandatangan masing-masing penilai dan yang dinilai. 

Catatan khusus (kelernahan dan kelebihan) berisi rnengenai catatan 

karyawan yang dinilai tentang kelernahan dan kelebihan yang ada pada 

periode penilaian. 

Keputusan penilai berisi keputusan penilaian yang diberikan kepada 

karyawan yang dinilai dan narna serta jabatan pernutus berikut 

tandatangan. 

2) Forrnulir Penilaian Prestasi Kerja Untuk Manajer tingkat Bawah (Kepala 

Shift, Supervisor, Kepala Regu). 

Isi forrnulir penilaian harnpir sarna dengan isi  Forrnulir penilaian untuk 

Manajer tingkat atadrnene ngah yaitu berisi 5 bagian pokok yaitu : Data 

pribadi karyawan, Aspek yang dinilai, Penilai dan yang dinilai, Catatan 

khusus (kelernahan dan kelebihan), Keputusan Penilai. 

Bedanya terletak pada aspek yang dinilai, dimana forrnulir penilaian 

untuk rnanajer tingkat bawah aspek penilaianya terdiri dari seluruh 

aspek yang dinilai untuk rnanajer tingkat atas dikurangi aspek 
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perencanaan, pengorganisasian, Kepernimpinan dan kernampuan 

rnengarnbil keputusan. Narnun ditarnbahkan Penguasaan bidang tugas, 

Kejujuran, dan keuletan. 

3) Formulir Penilaian untuk Staf. 

Isi forrnulirnya juga harnpir sarna dengan is i  forrnulir penilaian untu para 

rnanajer. Bedanya rnasih ter letak pada aspek yang dinilai, dirnana aspek 

yang dinilai untuk para staf terdiri dari Tanggung jawab, kerjasarna, 

penguasaan bidang tugas, disiplin, inisiatif, kreativitas, kejujuran, 

kehadiran, pengetahuan dan ketrampilan, dan kualitas pekerjaan. 

b. Penentuan Standar prestasi. 

Standar prestasi kerja diusulkan untuk dibuat secara jelas agar para penilai 

dapat melakukan penilaian terhadap bawahannya dengan objektif, jujur dan 

adil, karena standar prestasi disini sangat penting sebagai dasar penilaian 

prestasi dan rnernbandingkan antara hasil kerja dan standar yang ada. 

Dengan adanya Standar prestasi diharapkan penilaian yang dilakukan akan 

lebih objektif, dan dapat rnengurangi unsur subyektivitas. 

Para penilai diusulkan untuk wajib rnernpunyai buku catatan kegiatan para 

bawahannya. Buku ini dirnaksudkan untuk mencatat kegiatan sehari-hari 

bawahannya, baik yang menguntunkan perusahaan rnaupun yang 

rnerugikan perusahaan. Dengan dernikian rekarnan catatan tersebut dapat 

dipergunakan untuk rnendukung penilaian disarnping standar prestasi yang 

ada. Disarnping itu buku tersebut dapat pula dipergunakan untuk fakta 
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personal record apabila akan rnernprornosikan bawahannya Buku catatan 

tersebut dapat berrnanfaat bagi pejabat pengganti apabila pejabat yang lama 

dirnutasikan atau cutifdinas dan sebagainya. 

c. Buku Petunjuk Penilaian Prestasi Kerja. 

Untuk rnemudahkan para penilai rnelakukan penilaian prestasi kerja 

bawahannya, diusulkan untuk diterbitkan buku petunjuk penilaian. Buku 

petunjuk yang rnerupakan pedornan penilaian prestasi kerja agar 

didistribusikan kepada seluruh departernen atau unit kerja sehingga dapat 

dibaca dan dipedornani oleh seluruh karyawan baik penilai rnaupun yang 

dinilai. Dengan dernikian pelaksanaan sistern penilaian prestasi kerja 

diharapkan akan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada yang rnerasa 

dirugikan rnaupun diuntungkan karena seluruh karyawan telah rnengetahui 

rnaksud dan rnanfaat penilaian prestasi kerja. 

4. Mengoptirnalkan Hasil Penilaian Prestasi Kerja 

Hasil penilaian prestasi kerja selarna ini baru terbatas untuk rnenghitung 

kenaikan upahlgaji bagi karyawan. Oleh sebab itu untuk rnengoptirnalkan hasil 

penilaian prestasi kerja, diusulkan untuk dasar pertirnbangan prornosifdernosi, 

rnutasi, rnenentukan kebutuhan pelatihan, dan sebagainya. Hal ini relevan 

dengan jurnlah karyawan yang rnayoritas adalah lulusan SLTA dan SLTP, 

sehingga peningkatan keterarnpilan seharusnya sudah rnerupakan prioritas 

utarna bagi perusahaan. 
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5. Membuat Program Pelatihan 

Program pelatihan ini diusulkan dengan rnernperhatikan potensi 

sumberdaya manusia yang masih dapat ditingkatkan kinerjanya melalui 

pelatihan jangka pendek. Sebagai usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan karyawan guna mendukung kernajuan perusahaan rnaka pelatihan 

perlu dibuat program atau jadwal berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja, 

sehingga diharapkan kinerja perusahaan akan meningkat dengan dukungan 

karyawan yang profesional. Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan serta 

banyaknya konsultan yang dapat diajak kerjasarna dalarn rangka menyusun 

program diklat, merupakan peluang bagi perusahaan, sehingga akan 

memperlancar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi perusahaan. 

Dari kelirna pernecahan rnasalah diatas, dan dengan mernpertimbangkan 

kebutuhan yang sangat rnendesak, maka keempat pemecahan rnasalah pertarna 

adalah rnemungkinkan untuk segera dilaksanakan guna rnernperbaiki sistem 

penilaian prestasi kerja pada PT.BMT Industry. Sedangkan pernecahan yang 

terakhir dapat dilaksanakan pada waktu rnendatang dengan mempertimbangkan 

kebutuhan dan biaya yang akan ditanggung perusahaan. 

B. Faktor Pendukung dan Kendala 

Pernecahan rnasalah yang diusulkan tersebut diatas didasarkan adanya 

beberapa faktor pendukung, namun dernikian tidak menutup kemungkinan 

terdapat pula beberapa kendala yang dihadapi didalarn rnengatasi perrnasalahan 

dan pernecahan rnasalah tersebut. 
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1. Faktor Pendukung. 

Faktor-faktor yang dapat mendukung untuk mengatasi permasalahan dan 

pemecahan masalah tersebut adalah : 

1. Adanya dukungan manajemen untuk memberikan penilaian prestasi kerja 

atau penghargaan kepada seluruh karyawan. 

2. Adanya peraturan kepegawaian yang telah disusun berdasarkan Peraturan 

Pemerintah dan Undang-undang yang berlaku. 

3. Adanya dukungan Pemerintah, dalam ha1 ini Depnaker dan Deperindag 

untuk terus berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 

2. Kendala yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan dan pemecahan 

masalah ini adalah : 

1. Waktu yang diperlukan untuk memperbaiki sistem penilaian prestasi kerja 

cukup lama. 

2. Biaya yang diperlukan untuk perbaikan sistem penilaian prestasi kerja cukup 

besar, untuk sampai kepada sistem penilaian yang diharapkan. 

3. Karyawan khususnya para penilai mendapat tugas tambahan untuk 

melakukan penilaian, mengikuti pelatihan penilaian dan sebagainya, 

sehingga pekerjaan menjadi tertunda yang mengakibatkan produktivitas 

menurun. 
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C. Dampak Tidak Dilaksanakannya Pemecahan Masalah Yang Diusulkan. 

Jika pemecahan rnasalah yang diusulkan tidak dilaksanakan, rnaka 

perusahaan akan tetap rnenghadapi kesulitan dalarn melakukan pernilihan 

tenaga kerja yang potensial dan profesional yang dapat dikernbangkan, 

perusahaan juga akan tetap menghadapi karyawan yang kurang puas dalam 

rnenanggapi sistem penilaian prestasi kerja yang ada, yang tidak menutup 

kemungkinan karyawan yang potensial dan profesional dapat lari ke perusahaan 

lain yang sejenis. 

Dampak lain jika pemecahan masalah yang diusulkan ini tidak 

dilaksanakan, perusahaan akan tetap tidak dapat menyusun program pelatihan 

dan pendidikan untuk rnengembangkan dan meningkatkan ketrarnpilan 

karyawan, juga tidak ada catatan untuk mengembangkan karyawannya baik 

untuk promosi, rnutasi, rnaupun dernosi. 
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IX. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Perusahaan dalarn rnelakukan penilaian prestasi kerja telah rnenggunakan 

forrnulir penilaian sejak periode penilaian tahun 1996. Namun pelaksanaan 

penilaian tersebut masih bersifat uji coba karena rnasih dicari bentuk yang 

sesuai dengan harapan rnanajernen dan karyawan. 

2. Sistem penilaian prestasi kerja yang dijalankan rnasih banyak rnengandung 

unsur subyektivitas, sehingga belurn dapat rnenggarnbarkan prestasi 

karyawan yang sebenarnya. 

3. Penyirnpanan dan administrasi hasil penilaian prestasi kerja dilakukan oleh 

bagian accounting, sehingga bagian personalia kurang berperan dalarn 

menjalankan fungsi pengelolaan sumberdaya manusia. 

4. Masih ada beberapa departernen yang belum mernbuat uraian tugaduraian 

pekerjaan sebagai dasar melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan. 

5. Hasil penilaian prestasi kerja masih belurn dimanfaatkan sernaksimal 

rnungkin oleh rnanajemen seperti untuk menentukan pengembangan karir 

karyawan dan menentukan kebutuhan pelatihan, karena hasil penilaian 

prestasi rnasih terbatas hanya untuk menghitung kenaikkan upahlgaji 

karyawan. 
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6. Forrnulir penilaian prestasi kerja yang digunakan, dinilai kurang tepat, 

karena aspek yang dinilai berlaku untuk seluruh jabatan, belurn dibedakan 

antar level jabatan. 

7. Program pelatihan dan pendidikan baru diberlakukan untuk karyawan yang 

baru rnasuk untuk rnengenalkan tugas-tugasnya melalui on the job training 

sedangkan untuk karyawan lainnya belum disusun atas dasar hasil penilaian 

prestasi kerja. 

8. Dalarn melaksanakan penilaian prestasi kerja, para penilai urnumnya 

rnengalarni kesulitan karena adanya faktor penghambat yaitu, belurn adanya 

buku petunjuk penilaian, belum adanya standar prestasi sebagai acuan 

penilaian, para penilai belum pernah dilatih untuk rnelakukan penilaian, 

para penilai urnurnnya tidak mernpunyai buku catatan mengenai aktivitas 

bawahannya. 

B. SARAN-SARAN 

Berkenaan dengan uraian-uraian diatas, maka di sarankan kepada 

perusahaan untuk rnelakukan hal-ha1 sebagai berikut : 

1. Mernperbaiki sistern dan prosedur penilaian prestasi kerja sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dan karyawan dengan mernperhatikan aspek-aspek 

surnberdaya rnanusia. 

2. Untuk rnencapai tujuan-tujuan perusahan, diperlukan peningkatan 

pengetahuan dan ketrampilan karyawan rnelalui pendidikan dan pelatihan, 
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untuk itu perlu disusun program pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil 

penilaian prestasi kerja. 

3. Mernanfaatkan hasil penilaian prestasi kerja sernaksirnurn rnungkin, tidak 

terbatas hanya untuk menghitung kenaikkan upahlgaji katyawan. 

4. Membuat uraian tugaduraian pekerjaan untuk setiap departernenlkaryawan, 

dan membuat standar prestasi kerja sebagai tolok ukur untuk rnengukur 

penilaian prestasi kerja karyawan. 

5. Mernperbaiki aspek-aspek yang dinilai pada formulir penilaian prestasi kerja 

dan dibedakan sesuai level jabatannya. 

6. Melakukan pelatihan dan memberi petunjuwarahan rnengenai rnanfaat dan 

cara penilaian prestasi kerja baik kepada para penilai maupun yang dinilai. 
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Larnpiran 2 

KUESlONER DAN JAWABAN KUESIONER 
(Untuk Staf yang dinilai dan Penilai) 

1. Tahukan anda dengan istilah Penilaian Pretasi Kerja ? 
a. Mengetahui - 56 orang 
b. Tidak rnengetahui - 4 orang 
Tidak rnernberi pendapat - 6 orang 

Jika tahu, apa pengaruhnya terhadap karyawan. ? 
a. Bisa rnendorong karyawan bekerja lebih baik. - 52 orang 
b. Karyawan merasa senang karena ada penghargaan - 8 orang 
c. Karyawan rnerasa tertekan dalarn rnenjalankan tugas - 0 orang 
d. Lainnya. - 1 orang 
Tidak memberi pendapat = 5 orang 

2. Bagairnana menurut pendapat anda rnengenai sistem penilaian prestasi kerja 
yang dilakukan oleh Perusahaan ? 
1. Sangat tidak terbuka - 10 orang 
2. Tidak terbuka - 12 orang 
3. Agak terbuka - 27 orang 
4. Terbuka - 12 orang 
5. Sangat terbuka - 5 orang 

3. Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja mengandung sikap keterbukaan antara 
lain rnelalui proses negosiasi atau tanya jawab antara penilai dengan yang 
dinilai. Apakah Anda setuju dengan sikap keterbukaan seperti itu ? 
1. Sangat tidak setuju - 3 orang 
2. Tidak setuju - 5 orang 
3. Agak setuju - 11 orang 
4. Setuju - 30 orang 
5. Sangat setuju - 17 orang 

4. Sebagai yang dinilai, sejauh mana sikap keterbukaan anda kepada penilai 
dapat anda laksanakan. 
1. Sangat tidak terbuka - 1 orang 
2. Tidak terbuka - 0 orang 
3. Agak terbuka - 21 orang 
4. Terbuka - 30 orang 
5. Sangat terbuka - 14 orang 
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5. Dapat saja terjadi dalam penilaian prestasi kerja, dominasi penilai (atasan) 
dalarn penentuan target lebih kuat dibanding usulan dari yang dinilai. 
Bagaimana pernyataan anda tentang ha1 tersebut. ? 
1. Sangat tidak setuju - 9 orang 
2. Tidak setuju - 1 5  orang 
3. Agak setuju - 14 orang 
4. Setuju - 23 orang 
5. Sangat setuju - 5 orang 

6. Penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan mengandung unsur subyektivitas. 
Setujukah anda dengan pernyataan tersebut. ? 
1. Sangat tidak setuju - 12 orang 
2. Tidak setuju - 14 orang 
3. Agak setuju - 10 orang 
4. Setuju - 14 orang 
5. Sangat setuju - 13 orang 
Tidak memberi pendapat - 3 orang 

Penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan diukur oleh ketrampilan, 
kecepatan, kerjasama yang baik, serta pengetahuan yang dinilai. Apakah 
anda setuju dengan pernyataan ini? 
1. Sangat tidak setuju = 1 orang 
2. Tidak setuju - 1 orang 
3. Agak setuju = 12 orang 
4. Setuju - 21 orang 
5. Sangat setuju - 31 orang 

8. Pelaksanaan Penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh Perusahaan saat 
ini sudah dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan yang dinilai. 
Setujukah anda. ? 
1. Sangat tidak setuju - 11 orang 
2. Tidak setuju - 11 orang 
3. Agak setuju = 24 orang 
4. Setuju - 8 orang 
5. Sangat setuju - 7 orang 
Tidak memberi pendapat = 5 orang 

9. Tolok ukur penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan hanya didasarkan 
pada kemampuan penilai. Setujukah anda ? 
1. Sangat tidak setuju - 36 orang 
2. Tidak setuju - 15 orang 
3. Agak setuju = 9 orang 
4. Setuju - 5 orang 
5. Sangat setuju - 0 orang 
Tidak memberi pendapat - 1 orang 
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10. Apakah menurut anda pelaksanaan penilaian prestasi kerja telah 
mengandung unsur keadilan, kejujuran dan keobjektifan? 
1. Sangat tidak objektif - 7 orang 
2. Tidak objektif - 18 orang 
3. Agak objektif - 18 orang 
4. Objektif - 14 orang 
5. Sangat objektif - 3 orang 
Tidak memberi pendapat - 6 orang 

11.Menurut anda penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan, apakah 
dipengaruhi oleh perilaku yang baik saja. ? 
1. Sangat tidak benar - 18 orang 
2. Tidak benar - 19 orang 
3. Agak benar - 9 orang 
4. Benar - 16 orang 
5. Sangat benar - 2 orang 
Tidak memberi pendapat - 2 orang 

12. Menurut anda penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan, apakah hanya 
didasarkan oleh kejadian yang baru saja terjadi, tanpa melihat catatan 
prestasi yang lalu. ? 
1. Sangat tidak benar - 31 orang 
2. Tidak benar - 19 orang 
3. Agak benar - 3 orang 
4. Benar - 6 orang 
5. Sangat benar - 2 orang 
Tidak memberi pendapat - 5 orang 

13. lmbalan jasa yang diberikan atas dasar hasil penilaian prestasi kerja 
karyawan, telah cukup mernuaskan. 
1. Sangat tidak setuju - 9 orang 
2. Tidak setuju - 15 orang 
3. Agak setuju - 31 orang 
4. Setuju - 10 orang 
5. Sangat setuju - 1 orang 

14. Menurut anda apakah hasil penilaian prestasi kerja yang dilakukan 
Perusahaan telah dilaksanakan dengan konsekuen, seperti pemberian 
imbalan, penghargaan, peringatan dsb. ? 
a. Sudah dilaksanakan - 23 orang 
b. Belum dilaksanakan - 32 orang 
Tidak memberi pendapat - 11 orang 
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15. Sebagai Penilai, sejauh mana sikap keterbukaan anda kepada yang dinilai 
dapat anda laksanakan. 
1. Sangat tidak terbuka - 2 orang 
2. Tidak terbuka - 2 orang 
3. Agak terbuka - 18 orang 
4. Terbuka - 31 orang 
5. Sangat terbuka - 10 orang 
Tidak memberi pendapat - 3 orang 

16. Penilai yang baik seharusnya dapat meminimalisasi unsur subyektivitas 
didalam melaksanakan penilaian prestasi kerja. 
Setujukah anda dengan pernyataan diatas. ? 
1. Sangat tidak setuju - 1 orang 
2.  Tidak setuju - 1 orang 
3. Agak setuju - 8 orang 
4. Setuju - 32 orang 
5. Sangat setuju - 22 orang 
Tidak memberi pendapat - 3 orang 

17.Keberhasilan bawahan dalam melaksanakan tugaslpekerjaan berarti 
keberhasilan dari pada atasan. 
Setujukan anda dengan pernyataan diatas. ? 
1. Sangat tidak setuju - 1 orang 
2. Tidak setuju - 1 orang 
3. Agak setuju - 8 orang 
4. Setuju - 30 orang 
5. Sangat setuju - 25 orang 
Tidak mernberi pendapat - 1 orang 

18. Untuk meningkatkan prestasi kerja dan untuk pengembangan surnberdaya 
manusia, kebutuhan pelatihan telah didasarkan pada penilaian prestasi 
kerja, dan ha1 ini telah dilakukan oleh Perusahaan. 
1. Sangat tidak setuju - 7 orang 
2. Tidak setuju - 9 orang 
3. Agak setuju - 18 orang 
4. Setuju - 19 orang 
5. Sangat setuju - 6 orang 
Tidak memberi pendapat - 7 orang 
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19. Untuk memperoleh hasil penilaian yang objektif, hasil dari penilaian 
bawahan perlu digunakan sebagai dasar menilai Penilai (atasannya). 
Bagaimana menurut pendapat anda. ? 
1. Sangat tidak setuju - 2 orang 
2. Tidak setuju - 5 orang 
3. Agak setuju - 12 orang 
4. Setuju - 35 orang 
5. Sangat setuju - 11 orang 
Tidak memberi pendapat - 1 orang 

20. Setiap penilai wajib mempunyai buku catatan mengenai kegiatan bawahan. 
Bagaimana pendapat anda. ? 
1. Sangat tidak setuju - 0 orang 
2. Tidak setuju - 0 orang 
3. Agak setuju - 4 orang 
4. Setuju - 37 orang 
5. Sangat setuju - 25 orang 

21. Buku catatan pada point 37 untuk digunakan mencatat baik tindakan yang 
menguntungkan maupun yang merugikan. Bagaimana pendapat anda. ? 
1. Sangat tidak setuju - 0 orang 
2. Tidak setuju - 0 orang 
3. Agak setuju - 4 orang 
4. Setuju - 33 orang 
5. Sangat setuju - 26 orang 
Tidak memberi pendapat - 3 orang 

22. Menurut anda, apakah sistem penilaian prestasi kerja yang ada sudah cukup 
baik. ? 
a. Sudah baik - 18 orang 
b. Belum baik - 45 orang 
Tidak memberi pendapat - 3 orang 
Alasan : 
Umumnya mengemukakan unsur subyektivitas tinggi, tidak berdasar 
kompetisi yang sehat, belum ada petunjuk cara penilaian. 

23. Pada saat dilakukan penilaian, pedoman apakah yang anda pedomani 
sebagai dasar menilai bawahan anda. ? 
a. Buku catatan - 0 orang 
b. Absensi - 2 orang 
c. Keterampilan - 0 orang 
d. Pengetahuan - 0 orang 
e. Kejujuran - 1 orang 
f. Semuanya -59 orang 
Tidak memberi pendapat - 4 orang 
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24.Setiap penilai seyogyanya memiliki nilai lebih dibanding dengan 
bawahannya. Setujukah anda dengan pernyataan ini? 
1. Sangat tidak setuju - 2 orang 
2. Tidak setuju - 2 orang 
3. Agak setuju - 8 orang 
4. Setuju - 31 orang 
5. Sangat setuju - 23 orang 

25. Menurut anda apakah penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan oleh 
Perusahaan saat ini masih perlu diperbaiki. 1 
a. Ya perlu - 62 orang 
b. Tidak perlu - 1 orang 
Tidak memberi pendapat - 3 orang 
Alasan : 
Umumnya mengemukakan penilaian belum objektif, belum adil dan adanya 
pembatasan prosentase untuk grade A', A, 6, dan Kemudian juga ada yang 
mengemukakan belum ada juklak. 

26. Setujukah anda bahwa penghasilan adalah merupakan penggerak motivasi 
kerja. 
1. Sangat tidak setuju - 1 orang 
2. Tidak setuju - 3 orang 
3. Agak setuju - 14 orang 
4. Setuju - 19 orang 
5. Sangat setuju - 29 orang 

27. Menurut anda apakah penggajian perusahaan ini sudah adil dan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku ? 
a. Sudah adil dan sesuai ketentuan yang berlaku - 39 orang 
b. Belum adil dab belum sesuai ketentuan - 17 orang 
c. Menjawab Yanidak - 3 orang 
Tidak memberi pendapat - 7 orang 

28. Apakah anda telah puas bekerja di Perusahaan ini ? 
a. Sudah puas - 19 orang 
b. Belum puas - 44 orang 
Tidak memberi pendapat - 3 orang 

29. Bagaimana harapan anda untuk meningkatkan karir di perusahaan, misalnya 
harapan untuk menduduki posisi jabatan penting ? 
a. Sangat tidak ada kesempatan - 12 orang 
b. Tidak ada kesempatan - 7 orang 
c. Agak ada kesempatan - 28 orang 
d. Ada kesempatan - 13 orang 
e. Sangat ada kesempatan - 4 orang 
Tidak memberi pendapat - 2 orang 
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30. Fasilitas yang diberikan Perusahaan kepada karyawan telah memuaskan. 
1. Sangat tidak setuju - 7 orang 
2. Tidak setuju - 16 orang 
3. Agak setuju - 26 orang 
4. Setuju - 11 orang 
5. Sangat setuju - 0 orang 
Tidak memberi pendapat - 6 orang 
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Lampiran 3 

PENlLAlAN PRESTASI KERJA AKHlR TAHUN 

H a s i l  : 

3. Disiplin dan semangat kerja 

4. lnisiatif dan aktivitas 

5. Kejujuran dan loyalitas 

6. Penguasaan bidang tugas 

7. Ketelitian dan kerapihan kerja 

Yang dinilai 

8. Hubungan antar pribadi 

Mengetahui 

10 

Keterangan : 
A' : 86- 100 Baik sekali 
A : 76 - 85 Baik 
B : 66 - 75 Cukup 
C : 56 - 65 Kurang dari cukup 
D kurang dari 55 jelek 

Ungaran, tgI ....................... 
Yang Menilai 

Jurnlah 100 
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Lampiran 4. 

Formulir Penilaian Prestasi Kerja Kelornpok Manajer tingkat Atas dan tingkat 
Menengah. 

Data Pribadi (diisi oleh Bagian Personalia) I 
l ~ a m a  Periode Penilaian : ....................................................................... 

.... ..... ....................................................................... I Jabatan 01-01-19 dd 31-12-19 

Depattemen 
" 

Masa kerja di Perusahaan ...................................... ............................... ......... ........ I Menjabat pada tahun bln 
Jabatan ini sejak : ........................................ " ........... 

Usulan penilaian : Ungaran, 

Yang dinilai Penilai 

Total 

Keputusan Penilaian : 
Ungaran, 
Atasan Penilai 

Catatan Nilai terbobot 
401 - 500 - Baik sekali 
301 - 400 - Baik 
201 - 300 - C ~ k u p  
101 - 200 - Kurang 

100 

Catatan Khusus (KebaikanIKelemahan) : 
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Formulir Penilaian Prestasi Kerja Kelompok Manajer tingkat Bawah. 

I Data Pribadi (diisi oleh Bagian Penonalia) I 
I ~ a r n a  Periode Penilaian : ....................................................................... I .... ..... ....................................................................... 1 Jabatan 01-01-19 s/d 31-12-19 

Departemen - Masa kerja d i  Perusahaan ................................... ................................ 
Menjabat pada ......... tahun ........ bln 

Ijabatan ini sejak : .................................... " ................................. 

Keputusan Penilaian : 

ASPEK-ASPEK YANC DlNlLAl 

1. Kepemirnpinan 

2. Kernarnpuan mengambil keputusan 

3. Perencanaan 

4. Pengorganisasian 

5. Pengawasan 

6. Kreativitas 

7. Kualitas Pekerjaan 

8. Disiplin Kerja 

9. Kerjasama 

lo. lnisiatif 

11. Pengetahuan dan Keterampilan 

12. Tanggung jawab 

Ungaran, 
Atasan Penilai 

Catatan Nilai terbobot 
401 - 500 - Baik sekali 
301 - 400 - Baik 
201 - 300 - Cukup 
101 - 200 - Kurang 

Total 

Catatan Khusus (KebaikanIKelemahan) : 

SKOR 

100 

BOBOT 

20 

15 

10 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

NILAl 

TERBOBOT 2 3 4 5 
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Forrnulir Penilaian Prestasi Kerja Kelornpok Staf. 

( Data Pribadi (diisi oleh Bagian Personalia) 1 
( ~ a m a  - Periode Penilaian : ...................................... ............................... 
Jabatan 01-01-19 .... dd 31-12-19 ..... .................................. ............................ 
Departemen Masa kerja di Perusahaan ................ ... ............................. 
Menjabat pada ......... tahun ........ bln 
Jabatan ini sejak : ...... ........................ 

Usulan penilaian : Ungaran, 

Yang dinilai Penilai 

Keputusan Penilaian : 
Ungaran, 
Atasan Penilai 

Catatan Nilai terbobot 
401 - 500 - Baik sekali 
301 - 400 - Baik 
201 - 300 - Cukup 
101 - 200 - Kurang 
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