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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

 Dalam rangka menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas 

diperlukan suatu persiapan yang komprehensif. Kondisi ini mengharuskan semua 

negara termasuk Indonesia untuk memiliki keunggulan, kemampuan, dan daya 

saing yang tinggi sehingga dapat bersaing dalam pasar global. Hal tersebut dapat 

terlaksana melalui peningkatan daya saing dan keunggulan dalam semua sektor. 

 Sejalan dengan upaya untuk mengembangkan sektor industri, salah satu 

upaya lain yang dapat ditempuh oleh Indonesia yaitu dengan mempersiapkan 

sumberdaya manusia yang tangguh dan berdaya saing tinggi sehingga dapat 

menjadi suatu keunggulan tersendiri. Untuk menciptakan sumberdaya manusia 

yang tangguh dan berdaya saing tinggi dibutuhkan sumberdaya manusia yang 

berkualitas. Sumberdaya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen sumberdaya manusia merupakan 

penerapan pendekatan sumberdaya manusia dimana secara bersama-sama terdapat 

dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu : (1) tujuan untuk perusahaan dan (2) tujuan 

untuk karyawan. Dua kepentingan tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan dalam 

kesatuan kebersamaan yang utuh. Jika ada tujuan yang tidak tercapai maka 

pendekatan manajemen sumberdaya manusia dinilai gagal (Mangkuprawira, 

2002). 

Mengingat pentingnya peran aktif dari sumberdaya manusia, maka perlu 

adanya pengelolaan dari pihak manajemen sehingga dapat memberikan hasil kerja 

yang optimal bagi perusahaan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan hasil kerja 
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karyawan yaitu dengan mengadakan penilaian kinerja (performance appraisal) 

karyawan agar mendorong mereka untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan lebih baik.  

Dengan adanya penilaian kinerja pihak manajemen akan mengetahui 

seberapa jauh sikap dan perilaku kerja karyawan, kemampuan serta kualitas kerja 

yang telah dicapainya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pihak manajemen 

dapat dengan cepat dan mudah mengambil keputusan yang berhubungan dengan 

kepegawaian seperti penentuan promosi, kenaikan gaji, pemberian bonus, perlu 

tidaknya pendidikan dan pelatihan maupun pemberhentian karyawan. Selanjutnya, 

dalam rangka untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan penilaian 

prestasi kerja karyawan di perusahaan di masa yang akan datang maka pihak 

manajemen memerlukan informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan 

penilaian kinerja. Dengan demikian dapat diketahui tanggapan karyawan atas 

pelaksanaan penilaian tersebut sehingga dapat dijadikan masukan kepada pihak 

manajemen untuk penyempurnaan program penilaian kinerja karyawan  di masa 

mendatang. 

Untuk memperoleh hasil penilaian kinerja yang optimal, semua proses 

yang berkaitan dengan dilaksanakannya penilaian kinerja juga diharapkan 

dilaksanakan seoptimal mungkin. Diantaranya adalah proses penentuan rencana 

kerja, proses pengisian formulir penilaian kinerja, baik oleh karyawan maupun 

atasan, proses diskusi, serta acuan pemberian nilai bagi atasan. 

  Menghadapi persaingan di bidang perindustrian benang nasional dimana 

industri benang nasional berperan cukup penting, mengingat fungsinya yang 

bersifat komplementer dengan industri tekstil, terutama industri pakaian jadi, 
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maupun industri-industri produk berbahan baku atau bahan pendukung benang, 

seperti industri alas kaki, tas, dan otomotif, kini menghadapi persaingan yang 

semakin ketat. PT Coats Rejo Indonesia merupakan perusahaan produsen benang 

dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia (mencapai sekitar 50 persen). 

  Perusahaan multinasional yang berpusat di negara Inggris tersebut selalu 

berupaya untuk menjadi produsen benang terbaik di dunia. Beberapa kompetitor 

utama diantaranya adalah Gunze Sock, Dong Il dan Sing Long, sedangkan 

kompetitor di Indonesia diantaranya adalah Benang Emas Murni, Benang Warna 

Indonusa, dan Indopanca Centratex. Untuk memenangkan persaingan di pasar 

lokal dan internasional, pihak manajemen puncak PT. Coats Rejo Indonesia telah 

menyadari pentingnya kontribusi SDM terhadap upaya perusahaan mencapai 

tujuan. SDM yang berkontribusi haruslah SDM yang berkualitas terutama dari 

segi intelektual dan kreatif. Salah satu cara perusahaan untuk menciptakan SDM 

yang handal adalah dengan meningkatkan kinerja karyawan. 

  Kinerja itu sendiri bisa dijabarkan sebagai kesediaan seseorang untuk 

melakukan kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab 

dengan hasil seperti yang diharapkan. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak 

berdiri sendiri, tetapi berhubungan kuat dengan kepuasan kerja dan tingkat 

imbalan, dipengaruhi juga oleh keterampilan dan sifat-sifat individu. Untuk 

menjaga kontinuitas PT Coats Rejo Indonesia diperlukan karyawan yang memiliki 

prestasi kerja yang baik yang dapat mempertahankan kinerja perusahaan. 

Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam 

mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang.  Sistem penilaian kinerja yang tidak 

lengkap dan menyeluruh akan mengakibatkan kekecewaan dan ketidakpuasan 
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bagi beberapa kelompok yang dinilai. Hal ini akan mengakibatkan penurunan 

motivasi kerja yang pada akhirnya berakibat menurunnya kinerja perusahaan. 

PT. Coats Rejo Indonesia  telah memiliki sistem dan pelaksanaan 

penilaian kinerja untuk para karyawannya. Menurut informasi dari pihak 

manajemen PT Coats Rejo Indonesia, permasalahan utama yang teridentifikasi 

dalam hubungannya dengan sistem penilaian kinerja di PT Coats Rejo Indonesia 

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 diembannya, sehingga pada umumnya menimbulkan kurangnya 

motivasi dan rendahnya semangat kerja karyawan dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan. 

(2) Penilaian kinerja sering dianggap tidak obyektif dan cenderung sekedar 

formalitas, prosedur penilaiannya masih banyak mengandung kontroversi 

karena unsur subyektivitas yang didominasi oleh persepsi atasan dan 

tenggang rasa yang berlebihan.  

(3) Belum adanya buku pencatatan pengamatan atasan terhadap kinerja 

bawahan secara menyeluruh dari waktu ke waktu.  

(4) Data internal perusahaan pada akhir tahun 2004 menunjukkan Turn over 

karyawan yang cukup tinggi sebesar 11,1%, terutama di divisi marketing.  

 Hal-hal itulah yang diduga memicu munculnya nilai akhir dari penilaian kinerja 

yang kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 

 Sistem penilaian kinerja yang efektif, objektif, lengkap dan 

berkesinambungan diharapkan dapat memacu karyawan PT Coats Rejo Indonesia 
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untuk selalu meningkatkan kinerjanya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas karyawan PT 

Coats Rejo Indonesia melalui sistem evaluasi kinerja yang terpadu dan 

berkesinambungan serta konsisten dapat terwujud, dengan indikasi terciptanya 

karyawan dengan kinerja tinggi. 

   Oleh karena itu dengan melihat pentingnya penilaian kinerja karyawan 

bagi kemajuan perusahaan dan karyawan, maka perlu untuk mengkaji faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap keefektivitasan penilaian kinerja karyawan 

sehingga hasilnya dapat dipergunakan oleh pihak manajemen untuk perbaikan 

program penilaian prestasi kerja dimasa yang akan datang. 

 

1.2. Perumusan masalah 

 Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di dalam industri 

benang, setiap perusahaan produsen benang dituntut untuk mampu menghadapi 

persaingan tersebut dengan semua sumberdaya yang dimilikinya. PT Coats Rejo 

Indonesia yang telah memperoleh pengakuan ISO 9002 dan QS 9000 secara terus-

menerus harus mengembangkan perusahaannya sehingga dapat mempunyai daya 

saing yang tinggi, selain itu dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan 

seperti menurunnya kinerja perusahaan yang dapat dikarenakan rendahnya 

keterampilan dan pengetahuan karyawan, rendahnya mutu kerja karyawan dan 

tingginya tingkat kemangkiran. 

 Kebutuhan akan sistem penilaian kinerja karyawan harus sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi perusahaan. Dewasa ini banyak sistem penilaian kinerja 

menggunakan pendekatan tradisional (sistem penilaian tertutup) sehingga 
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komunikasi cenderung bersifat satu arah dan tidak adanya umpan balik dari pihak 

karyawan mengenai hasil kerja yang dicapainya. Prestasi kerja hanya didasarkan 

pada kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti sikap dan perilaku 

kerja dan kemampuan karyawan. Padahal selain itu prestasi kerja juga dipengaruhi 

oleh unsur-unsur lain seperti karakteristik individu dan faktor lainnya yang dapat 

mendorong peningkatan prestasi kerja. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan 

penelitian, yaitu : 

1. Apakah sistem penilaian kinerja selama ini sudah efektif dalam 

meningkatkan motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan PT 

Coats Rejo Indonesia ? 

2. Jika belum efektif, mengapa demikian dan bagaimana prioritas 

pembenahan terhadap sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan harapan 

karyawan di PT Coats Rejo Indonesia ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengevaluasi efektivitas sistem penilaian kinerja karyawan yang 

dilaksanakan di PT Coats Rejo Indonesia. 

2. Mengidentifikasi unsur yang paling dominan dari tiap unsur efektivitas 

penilaian kinerja karyawan dan pengaruhnya terhadap motivasi kerja, 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan di PT Coats Rejo Indonesia. 

3. Memberikan prioritas pembenahan terhadap sistem penilaian kinerja yang 

sesuai dengan harapan karyawan di PT Coats Rejo Indonesia. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan yaitu sebagai 

bahan masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan penilaian kinerja dimasa yang 

akan datang. Selain itu secara umum baik bagi penulis maupun pembaca 

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang manajemen 

sumberdaya manusia khususnya mengenai penilaian kinerja karyawan. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

  Objek penelitian dibatasi pada efektivitas pelaksanaan dan kesesuaian 

sistem penilaian kinerja PT Coats Rejo Indonesia dengan tujuan dan sasaran 

organisasi serta pengaruhnya terhadap motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan PT Coats Rejo Indonesia. Responden dibatasi pada karyawan yang 

berstatus sebagai karyawan tetap.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 




