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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Peranan SDM telah berkembang 

seiring dengan kemajuan zaman, pegawai di suatu perusahaan tidak hanya 

diposisikan sebagai faktor produksi akan tetapi lebih sebagai aset perusahaan yang 

harus terus dikelola dan dikembangkan. Menurut Mello (2002), di era globalisasi 

perusahaan telah menanamkan konsep manusia sebagai aset perusahaan dan 

mengembangkan kebijakan serta program  yang tepat untuk meningkatkan 

kualitas aset manusia. 

Strategi pengelolaan SDM dalam suatu perusahaan ditujukan untuk 

menciptakan sinergi antara perusahaan dan pegawai, sehingga terjadi suatu 

hubungan timbal balik yang bersifat saling menguntungkan. Di satu sisi 

perusahaan membutuhkan tenaga dan segala kompetensi yang dimiliki pegawai 

untuk mencapai tujuan perusahaan, sedangkan di sisi lain pegawai membutuhkan 

manfaat yang diberikan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi individu 

dan mendapatkan kepuasan kerja. Keberhasilan pengelolaan SDM ditunjukkan 

dengan dipenuhinya tiap kepentingan dari kedua pihak tersebut, sehingga setiap 

pihak merasakan adanya suatu manfaat atas hubungan yang terjadi.  

Proses manajemen kinerja merupakan tahapan penting  dalam rangka 

merancang berbagai strategi untuk mengembangkan kompetensi SDM 

perusahaan. Manajemen kinerja merupakan salah satu bagian dari proses 

manajemen SDM yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengelola kinerja 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 2 

pegawai. Sebagai aset bagi perusahaan, pegawai perlu dikelola dengan baik agar 

kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan dari perusahaan. 

Disamping itu manajemen kinerja juga difungsikan bagi peningkatan dan 

pengembangan kinerja SDM sehingga sesuai dengan standar kerja yang 

diharapkan. Freeman (2000), menyatakan bahwa permasalahan terpenting di 

dalam mengelola SDM adalah bagaimana cara perusahaan menciptakan kinerja 

superior dari pegawai. Hal ini ditujukan agar investasi pada SDM dapat 

termanfaatkan secara optimal.  

Pelaksanaan manajemen kinerja di dalam suatu perusahaan tidak selalu 

menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut terjadi jika manajemen kinerja tidak 

difungsikan sebagai instrumen untuk mengelola kompetensi dari tiap pegawai, 

sehingga peningkatan kinerja dari pegawai tidak tercapai. London et al (2004), 

menyatakan bahwa kesalahan manajer perusahaan terletak pada tidak mengacunya 

manajemen kinerja perusahaan pada pengelolaan kompetensi pegawai. Untuk 

mengatasi hal tersebut sistem manajemen kinerja pada suatu perusahaan harus 

mengacu kepada elemen-elemen kunci dari kinerja yang terdiri atas tujuan kinerja 

dan pengembangan karir, program pelatihan dan pengembangan, sistem penilaian 

kinerja,   umpan balik dan imbalan.   

Salah satu elemen yang terdapat pada manajemen kinerja adalah sistem 

penilaian kinerja. Elemen ini memegang peranan penting dalam menciptakan 

kinerja optimal dari pegawai. Hal ini tidak terlepas dari terangkumnya data 

historis mengenai kinerja serta kompetensi pegawai pada sistem penilaian kinerja. 

Sebagai elemen untuk merangkum data historis dari pegawai, sistem penilaian 

kinerja digunakan sebagai sumber informasi bagi penentu kebijakan strategi SDM 
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perusahaan di masa depan. Bagi perusahaan, sistem penilaian kinerja dapat 

berfungsi sebagai suatu alat evaluasi kinerja serta sebagai alat untuk memetakan 

potensi dari pegawai perusahaan. Pengggabungan kedua fungsi tersebut akan 

membantu perusahaan dalam merancang suatu strategi SDM yang tepat sehingga 

mendapatkan manfaat atas investasi yang telah dikeluarkan. Sebagai suatu aset, 

pegawai perlu untuk dimanfaatkan secara optimal seluruh kompetensinya dan hal 

tersebut akan tergambarkan melalui sistem penilaian kinerja yang efektif. Bagi 

pegawai, penilaian kinerja merupakan alat bantu untuk mengetahui perkembangan 

kinerja serta harapan dari pihak perusahaan. Hasil dari penilaian kinerja dapat 

dijadikan sebagai suatu masukan untuk menghilangkan kesenjangan antara 

standar kinerja serta kinerja aktual.  

Grote (2002) mengemukakan  bahwa penilaian kinerja adalah instrumen 

manajemen terkuat yang dimiliki oleh organisasi untuk memfokuskan  setiap 

kompetensi pegawai dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 

Lebih lanjut Mani (2002) menyatakan bahwa sebagai bagian penting dari 

manajemen SDM, sistem penilaian kinerja merupakan proses untuk merumuskan 

kualitas dari kegiatan pelatihan, mengukur keadilan perlakuan bagi setiap 

pegawai, meningkatkan kompensasi pegawai dan mempromosikan atau 

memutuskan hubungan kerja pegawai. Disamping itu penilaian kinerja dapat 

membantu pegawai berkinerja rendah untuk meningkatkan kinerja melalui 

pemberian informasi berupa kebutuhan akan pengembangan diri. Bagi pegawai 

berkinerja tinggi, penilaian kinerja berfungsi untuk mengevaluasi kelemahan guna 

meningkatkan kinerja masa depan, sehingga mampu berkinerja lebih maksimal.   
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Tujuan utama dari sistem penilaian kinerja adalah meningkatkan kinerja 

dari pegawai. Hal tersebut terjadi jika sistem penilaian kinerja yang diterapkan 

oleh perusahaan mampu untuk memberikan kepuasan kepada pegawai. 

Peningkatan kinerja adalah bentuk dari umpan balik yang diberikan pegawai 

kepada perusahaan. Umpan balik akan terbentuk jika pegawai merasakan adanya 

manfaat dari sistem penilaian kinerja tersebut bagi kemajuan pegawai. Disamping 

itu untuk menciptakan suatu umpan balik, perusahaan harus terlebih dahulu 

merancang sistem penilaian kinerja yang tidak hanya merefleksikan kepentingan 

perusahaan akan tetapi juga mewujudkan kepuasan kerja bagi pegawai.  

Kepuasan pegawai terhadap sistem penilaian kinerja yang digunakan 

perusahaan akan memacu motivasi pegawai untuk terus berprestasi dan 

meningkatkan kinerja. Sistem penilaian kinerja dapat dikatakan berhasil jika 

sistem tersebut mampu  mewujudkan kepuasan kerja dan berhasil mendorong 

pegawai untuk meningkatkan kinerja. Faktor kepuasan kerja yang merupakan 

salah satu elemen dari sumber motivasi pegawai hendaknya menjadi 

pertimbangan perusahaan ketika membuat suatu sistem penilaian kinerja. Sims 

(2002), berpendapat bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai, perusahaan 

harus mampu untuk memetakan kepuasan pegawai dan menghubungkannya 

dengan sistem penilaian kinerja yang diterapkan, sehingga kebutuhan dari tiap 

pihak dapat terpenuhi.  

Di dalam penelitiannya, Pettijohn et al (2001) mengemukakan bahwa 

sistem penilaian kinerja yang tidak mampu menciptakan kepuasan kerja bagi 

pegawai dapat menyebabkan timbulnya persepsi negatif pegawai terhadap 

penilaian kinerja dan pada akhirnya pegawai enggan untuk meningkatkan kinerja. 
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Jika kondisi ini terjadi perusahaan akan sulit untuk mengembangkan SDM 

perusahaan karena sistem tersebut hanya didukung oleh satu pihak. Untuk itu 

perhatian perusahaan terhadap pengembangan sistem penilaian kinerja yang 

mampu mempengaruhi perilaku pegawai dan pengembangan pegawai di masa 

depan harus menjadi salah satu pertimbangan. Hal ini dapat terjadi jika sistem 

penilaian kinerja yang diterapkan memberikan gambaran bagi pegawai bahwa 

sistem penilaian kinerja yang ada bersifat adil.  

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

asuransi jiwa. Berkembangnya struktur persaingan di bidang asuransi 

memunculkan tuntutan akan peningkatan kinerja dari pegawai perusahaan. 

Pengelolaan SDM harus mampu menciptakan pegawai yang berkinerja tinggi dan 

hal tersebut dapat terjadi jika perusahaan mampu melihat potensi tiap pegawai dan 

mengembangkan potensi tersebut untuk mendukung tujuan perusahaan. Salah satu 

alat yang tepat dalam memetakan potensi serta mengevaluasi kinerja pegawai 

adalah sistem penilaian kinerja.  

Adanya tuntutan peningkatan kinerja untuk memenangkan persaingan 

memunculkan kebutuhan akan evaluasi sistem penilaian kinerja agar lebih mampu 

meningkatkan kinerja pegawai. Sistem penilaian kinerja yang selama ini 

digunakan PT XYZ menunjukkan adanya kelemahan di dalam instrumen 

penilaian kinerja. Pegawai merasa bahwa instrumen penilaian kinerja yang 

digunakan cenderung bersifat subyektif dan tidak menggambarkan tuntutan kerja 

yang dihadapi. Hasil sistem penilaian kinerja lebih diutamakan untuk menentukan 

tingkat kenaikan gaji dari pegawai dan kurang digunakan sebagai alat untuk 

mengembangkan kompetensi dari pegawai. Hal lain yang menjadi permasalahan 
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adalah lemahnya kemampuan sistem penilaian kinerja dalam menggambarkan 

kompetensi yang dimiliki oleh pegawai. Dampaknya adalah pegawai kurang 

mampu untuk menentukan kompetensi individu apa yang perlu dikembangkan 

untuk memenuhi standar kinerja yang ditetapkan perusahaan.  

PT XYZ ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara sistem 

penilaian kinerja yang digunakan dengan kepuasan kerja pegawai. Hal ini 

ditujukan untuk memastikan bahwa proses perbaikan yang nantinya dilakukan 

dapat memberikan kepuasan kerja atau tidak. Cook dan Crossman (2004) 

melakukan penelitian mengenai hubungan sistem penilaian kinerja dengan 

kepuasan pegawai di perusahaan Pemerintah Inggris. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja yang efektif akan memberikan 

kepuasan pada diri pegawai sehingga mampu meningkatkan kinerja dari 

perusahaan. Hal ini terjadi karena hasil dari sistem penilaian kinerja merupakan 

sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri pegawai untuk mengembangkan 

potensi yang terdapat pada dirinya.  

Dengan adanya kepuasan kerja yang tercermin dengan adanya persepsi 

positif terhadap sistem yang digunakan, pegawai akan secara sukarela 

memberikan umpan balik terhadap hasil penilaian kinerja yang dilakukan. Sistem 

penilaian kinerja membutuhkan dukungan dari dua pihak yaitu pihak penilai dan 

yang dinilai. Pihak yang dinilai akan memberikan respon terhadap hasil penilaian 

kinerja jika metode, instrumen dan proses penilaian berlangsung secara adil dan 

tidak bersifat subyektif. Jika hal tersebut terjadi, maka terbentuk kepuasan kerja 

pada diri pegawai dan pihak perusahaan akan menerima umpan balik berupa 

peningkatan kinerja dari pegawai.  Untuk itu analisis mengenai hubungan sistem 
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penilaian kinerja dan kepuasan kerja penting dilakukan oleh PT XYZ agar 

perusahaan yakin bahwa dengan adanya proses perbaikan pada sistem penilaian 

kinerja, kepuasan kerja pegawai akan meningkat.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah hubungan sistem penilaian kinerja dan kepuasan kerja 

pegawai di PT XYZ dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi sistem penilaian kinerja yang diterapkan PT XYZ ? 

2. Bagaimana hubungan antara jabatan pegawai terhadap kondisi sistem 

penilaian kinerja di PT XYZ ? 

3. Seberapa erat  hubungan antara sistem penilaian kinerja dan kepuasan kerja 

pegawai di PT XYZ ? 

  
1.3.  Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di PT XYZ bertujuan untuk menganalisis 

hubungan sistem penilaian kinerja perusahaan dengan kepuasan kerja pegawai. 

Secara rinci, tujuan penelitian ini meliputi : 

1. Menganalisis kondisi sistem penilaian kinerja yang diterapkan PT XYZ. 

2. Menganalisis hubungan antara jabatan pegawai terhadap kondisi sistem 

penilaian kinerja di PT XYZ.  

3. Menganalisis keeratan hubungan antara sistem penilaian kinerja dan kepuasan 

kerja pegawai PT XYZ. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat 

yaitu: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan mampu membantu memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan perbaikan  sistem penilaian kinerja 

untuk menciptakan kepuasan kerja pegawai.  

2. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan, 

hasil penelitian diharapkan mampu untuk memberikan gambaran mengenai 

pentingnya perancangan sistem penilaian kinerja bagi pembentukan kepuasan 

kerja pegawai.  

3. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai 

literatur pembanding bagi penelitian lain yang berkaitan dengan sistem 

penilaian kinerja.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Mengingat keterbatasan waktu maka penelitian ini dibatasi pada pegawai 

yang berstatus sebagai pegawai tetap PT. XYZ. Penilaian kondisi sistem penilaian 

kinerja didasarkan pada persepsi pegawai PT. XYZ mengenai sistem yang selama 

ini dijalankan oleh perusahaan. Pegawai yang dijadikan responden adalah pegawai 

yang bekerja di kantor pusat PT XYZ dan menempati jabatan sebagai staff, 

manajer dan supervisor.  
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