
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sejalan dengan masuknya era globalisasi dan perdagangan bebas membuat 

perkembangan dunia bisnis semakin pesat yang didukung oleh kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Setiawan (2006) globalisasi akan 

berpengaruh terhadap perekonomian, sehingga negara yang mampu beradaptasi 

akan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memajukan negaranya. 

Kondisi ini membuat dunia usaha di seluruh dunia, khususnya Indonesia harus 

mengevaluasi kembali kesiapannya dalam semua sektor untuk menghadapi 

perubahan lingkungan tersebut. Salah satu sektor yang sangat penting adalah 

mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional sehingga 

memiliki kompetensi, keunggulan dan daya saing yang tinggi. 

 Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang sangat penting 

bagi kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Mangkuprawira (2002) manusia 

ditempatkan sebagai unsur yang sangat khusus dalam perusahaan, karena 

pengelolaan sumber daya manusia membutuhkan waktu yang panjang dan 

spesifik, mulai dari proses rekruitmen sampai kepada masa pensiunnya karyawan 

tersebut, sehingga kesalahan dalam mengelola sumber daya manusia membuat 

perusahaan akan mengalami kerugian yang besar. Menciptakan sumber daya 

manusia yang handal dan profesional membutuhkan manajemen yang tepat dan 

sesuai, baik dalam mencapai tujuan perusahaan maupun kepuasan karyawan 

tersebut, sehingga diperoleh kinerja perusahaan yang optimal. 
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  Menurut Rivai dan Basri (2005), perusahaan harus mampu memperbaiki 

kinerjanya melalui perbaikan kinerja karyawan. Kinerja perusahaan sangat 

tergantung sekali dengan kinerja karyawannya, sehinga keberhasilan perusahaan 

dalam memperoleh kinerja yang optimal sangat bergantung pada kualitas SDM 

karyawannya. Salah satu cara untuk mengoptimalkan hasil kerja karyawan yaitu 

dengan mengadakan penilaian kinerja (performance appraisal) terhadap 

karyawan, sehingga memotivasi karyawan untuk melakukan tugas lebih baik dan 

juga menjadi titik acuan dalam melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap  

karyawan. Menurut Bacal (2002), penilaian kinerja merupakan bagian penting 

dari pengelolaan kinerja perusahaan (performance management) yang digunakan 

sebagai ukuran kinerja karyawan untuk mengembangkan karir dan meningkatkan 

motivasi dalam bekerja. Dengan demikian, penilaian kinerja akan memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap peningkatan produktivitas karyawan. 

 Penilaian kinerja merupakan suatu sistem atau satu kesatuan dari 

komponen-komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk memudahkan 

dalam mencapai tujuan (Wikipedia Indonesia, 2008). Sistem penilaian kinerja 

digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sikap dan perilaku karyawan, 

kemampuan dan kinerja yang telah dicapainya. Berdasarkan hasil penilaian 

tersebut, pihak manajemen dapat lebih cepat dan mudah dalam menentukan 

perencanaan kinerja yang akan datang serta mengambil keputusan yang berkaitan 

dengan kepegawaian. Menurut Rivai dan Basri (2005), penilaian kinerja akan 

membantu pihak manajemen dalam menentukan tindak lanjut yang diperlukan 

karyawan berkaitan dengan keputusan-keputusan kepegawaian, misalnya promosi, 

demosi, penggajian atau langkah-langkah pengembangan.  



 3

 Untuk memperoleh penilaian kinerja yang optimal, semua unsur yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kinerja juga dilakukan secara optimal, 

sehingga perlu diperhatikan prosedur dan metode yang digunakan, frekuensi 

penilaian dan komunikasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

karyawan. Simamora (2004) menyatakan bahwa suatu perusahaan tidak cukup 

sekedar mempunyai sistem penilaian saja, namun sistem tersebut harus efektif 

(dilakukan secara benar untuk tujuan yang jelas), diterima dan pantas digunakan. 

Suatu sistem penilaian kinerja dikatakan efektif bila sistem penilaian memenuhi 

aspek relevansi, sensitivitas, keandalan, kemamputerimaan dan kepraktisan.  

 Keefektifan penilaian kinerja juga tidak lepas dari peran karyawan dalam 

menanggapi penilaian kinerja tersebut. Sistem Penilaian kinerja yang tidak tepat 

mengakibatkan hasil yang tidak akurat, sehingga dapat menimbulkan sikap negatif 

karyawan terhadap penilaian kinerja. Hal tersebut akan mempengaruhi kinerja 

karyawan selanjutnya dan akhirnya akan mempengaruhi produktivitas perusahaan, 

seperti terjadinya penurunan gairah kerja karyawan yang akan menyebabkan 

menurunnya produktivitas perusahaan (Simamora, 2004). Keyakinan akan 

manfaat penilaian kinerja merupakan faktor yang penting dalam mencapai tujuan 

penilaian kinerja. Sikap karyawan yang positif terhadap penilaian kinerja akan 

mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, karena merasa yakin 

bahwa penilaian kinerja tersebut memiliki pengaruh terhadap kompensasi dan 

pengembangan karirnya.  

 Unitex merupakan perusahaan patungan Indonesia dan Jepang yang 

bergerak dalam bidang tekstil terpadu (Fully Integrated Textile Manufacture). 

Kompetensi PT. Unitex, Tbk adalah mengolah bahan baku kapas dan polyester 
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menjadi benang dan bahan jadi kain. Produknya secara garis besar diekspor keluar 

negri, ekspor langsung sebesar 65% ke Australia, Amerika Serikat dan Eropa, 

sedangkan ekspor tidak langsung dilakukan melalui industri pakaian jadi sebesar 

15% ke Amerika dan Eropa (HRD PT. Unitex, Tbk, 2007). Berdasarkan 

wawancara dengan pihak manajemen, bahwa keunggulan PT. Unitex, Tbk di taraf 

nasional belum terlalu dapat bersaing di taraf internasional, di mana Cina 

memegang peranan penting sebagai negara pengekspor terbesar.  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber:  HRD PT. Unitex, Tbk, 2007 
 

Gambar 1. Grafik Penjualan Bersih dan Kerugian PT. Unitex, Tbk 2001-2005 
                  ( Milayar Rupiah) 
 

Pengaruh negatif globalisasi juga dirasakan oleh PT. Unitex, Tbk, 

persaingan yang ketat dan ketersediaan bahan baku yang semakin sedikit serta 

meningkatnya harga bahan bakar. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya 

penerimaan yang diperoleh dalam lima tahun terakhir. Tingkat penurunan 

penerimaan dan kerugian yang diderita oleh PT. Unitex, Tbk selama lima tahun 

terakhir dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Tabel 1. Jumlah Karyawan PT. Unitex, Tbk Tahun 2001-2007 

Tahun Jumlah karyawan 
2001 1444 
2002 1481 
2003 1442 
2004 1050 
2005 864 
2006 862 
2007 954 

Sumber: HRD PT. Unitex, Tbk, 2007 

 Dengan adanya kestabilan antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan 

oleh PT. Unitex, Tbk maka pada tahun 2007 jumlah karyawannya meningkat 

menjadi 954 orang, namun untuk mencegah dan mengantisipasi kejadian masa 

lalu agar tidak terulang kembali, maka PT Unitex berusaha untuk melakukan 

perbaikan manajemen di segala bidang, terutama bidang sumber daya 

manusianya. PT. Unitex, Tbk menyadari bahwa salah satu kelemahannya di era 

globalisasi ini adalah sumber daya manusia yang kurang, sehingga PT. Unitex, 

Tbk berusaha untuk melakukan perbaikan SDM dengan cara menciptakan SDM 

yang handal untuk mengelola kekurangan perusahaan menjadi suatu keunggulan 

yang kompetitif sehingga dapat bersaing dalam dunia internasional.  

 Berdasarkan wawancara langsung dengan pihak manajemen dan karyawan 

perusahaan, PT. Unitex, Tbk secara formal telah memiliki sistem dan pelaksanaan 

penilaian prestasi kerja karyawan, namun masih terdapat beberapa masalah 

penting dalam penilaian kinerja tersebut, antara lain adalah: 

1.  Belum adanya standar penilaian kinerja yang spesifik pada uraian pekerjaan 

sebagai acuan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang harus dilaksanakan.  
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2. Penilaian kinerja cenderung subjektif dan sering didasarkan pada kriteria 

penilaian berdasarkan perasaan dengan memperkirakan hasil kinerja karyawan 

yang sesuai perasaan masing-masing penilai. Prosedur penilaian masih banyak 

mengandung kontroversi karena kentalnya unsur subjektif yang didominasi 

oleh persepsi atasan dan tenggang rasa yang berlebihan. 

3.  Penilaian kinerja secara formal yang dilakukan setahun sekali dianggap kurang 

mampu menggambarkan kondisi kinerja karyawan sesungguhnya. Pada 

umumnya pencatatan hanya dilakukan bila karyawan melanggar aturan yang 

ada.  

4.  Hasil penilaian kinerja tidak memberikan pengaruh terhadap kenaikan pangkat 

karyawan, karena kenaikan pangkat hanya dilakukan secara berkala. Hal ini 

menyebabkan motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya menjadi 

berkurang 

 Dalam pelaksanaan bisnisnya, PT. Unitex, Tbk menyadari bahwa kinerja 

karyawan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Namun dalam 

pelaksanaannya PT. Unitex, Tbk menyadari bahwa sistem penilaian kinerja yang 

diterapkan saat ini masih belum sempurna digunakan sebagai acuan dalam menilai 

kinerja karyawannya, sehingga perlu dibangun suatu sistem penilaian prestasi 

kerja yang benar-benar baik serta mengacu pada ketentuan yang telah disepakati 

bersama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan agar tercipta kinerja 

yang optimal. 

 Dengan menelaah permasalahan yang muncul dalam penilaian kinerja 

karyawan PT. Unitex, Tbk, maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji 

tentang penilaian kinerja di PT. Unitex, Tbk. Penelitian ini berhubungan dengan 
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persepsi karyawan terhadap penilaian kinerja tersebut untuk menciptakan kinerja 

karyawan yang optimal sehingga hasilnya dapat dipergunakan oleh perusahaan 

dalam menentukan keputusan manajerial seperti; penentuan kompensasi, promosi 

dan pelatihan karyawan. Pemberian keputusan yang tepat akan dapat memotivasi 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 PT. Unitex, Tbk sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia 

secara terus menerus mengembangkan perusahaannya agar memiliki daya saing 

yang tinggi dan dapat mengurangi serta menghindari hal-hal yang dapat 

merugikan seperti menurunnya kinerja perusahaan karena rendahnya keterampilan 

dan pengetahuan karyawan, rendahnya mutu kerja karyawan dan tingkat 

kemahirannya.  

 Kebutuhan akan sistem penilaian kinerja harus serasi dengan kebutuhan 

perusahaan dan karyawan, sehingga keselarasan antara dua aspek ini perlu 

diciptakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jika ada tujuan yang tidak 

tercapai maka pendekatan manajemen sumber daya manusia dinilai gagal 

(Mangkuprawira, 2002). Dewasa ini banyak sistem penilaian kinerja  

menggunakan pendekatan tradisional (sistem penilaian tertutup) sehingga 

komunikasi yang berlangsung cenderung satu arah, hal ini membuat karyawan 

kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Prestasi kerja hanya 

didasarkan pada kriteria sikap, perilaku dan kemampuan karyawan. Padahal selain 

itu prestasi kerja juga dipengaruhi oleh unsur-unsur lain seperti karakteristik 

individu dan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
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 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka 

dirumuskan suatu permasalahan penelitian, yaitu:  

a. Bagaimana efektivitas penilaian kinerja di PT. Unitex, Tbk pada tingkat 

jabatan yang berbeda, apakah sudah efektif digunakan untuk membantu 

pengambilan keputusan manajerial dalam kompensasi, promosi dan pelatihan? 

b. Jika belum efektif, mengapa penilaian kinerja tersebut belum efektif? 

c. Bagaimana pengaruh sistem penilaian kinerja yang efektif terhadap 

pengambilan keputusan manajerial dalam penentuan kompensasi, promosi dan 

pelatihan karyawan? 

d. Bagaimana prioritas pembenahan terhadap sistem penilaian kinerja yang 

sesuai dengan harapan karyawan di PT. Unitex, Tbk ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menganalisis efektivitas penilaian kinerja yang diterapkan saat ini di PT. 

Unitex, Tbk. 

b. Menganalisis penyebab ketidakefektifan penilaian kinerja. 

c. Menganalisis pengaruh sistem penilaian kinerja yang efektif terhadap  

pengambilan keputusan manajerial dalam penentuan kompensasi, promosi dan 

pelatihan karyawan. 

d. Mengembangkan penilaian kinerja yang sesuai dengan harapan karyawan 

untuk meningkatkan kinerja secara optimal dan membantu perusahaan dalam 

pengambilan keputusan manajerial.  
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan  diharapkan dapat berguna antara lain: 

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dalam penyempurnaan pelaksanaan sistem penilaian kinerja karyawan di masa 

yang akan datang. 

b. Bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan di bidang manajemen SDM khususnya mengenai penilaian 

kinerja. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

 Objek penelitian dibatasi pada efektivitas pelaksanaan dan sistem 

penilaian kinerja PT. Unitex, Tbk serta pengaruhnya terhadap pengambilan 

keputusan manajerial seperti kompensasi, promosi dan pelatihan karyawan. 

Responden dibatasi pada karyawan yang berstatus sebagai karyawan tetap pada 

bagian produksi di PT. Unitex, Tbk. 
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