
BAB I.  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumberdaya manusia merupakan aset yang tidak ternilai, sehingga 

pengembangannya sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi 

pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan di suatu perusahaan harus 

mengacu pada visi dan misi perusahaan. Perusahaan harus mempunyai misi yang 

jelas berlandaskan filosofi perusahaan dan harus disosialisasikan kepada seluruh 

karyawan mulai dari pimpinan puncak hingga ke lapisan paling bawah.  

Menurut Handoko (1995) manajemen sumberdaya manusia adalah 

pengukuran terhadap pentingnya satuan tenaga kerja organisasi sebagai 

sumberdaya yang vital bagi pencapaian tujuan organisasi dan pemanfaatan 

berbagai fungsi dan kegiatan personalia untuk menjamin bahwa mereka 

digunakan secara efektif dan bijak agar bermanfaat bagi individu, organisasi dan 

masyarakat. Perusahan ingin berkembang harus dapat meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas setiap sumberdaya manusia yang dimilikinya.  

Perusahaan menyadari tentang fungsi dan peranan penting dari 

sumberdaya manusia yang dimiliki, maka yang dilakukan adalah upaya untuk 

meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya. Meningkatkan peranan 

manajemen sumberdaya manusia disebabkan oleh keyakinan berbagai pihak akan 

peran manajemen sumberdaya manusia yang strategik demi kesuksesan 

organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya manusia yang efektif akan 

menyita perhatian semua pihak termasuk pihak manajemen puncak. 
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Karyawan perlu memiliki motivasi yang berasal dari dalam dirinya dan 

lingkungannya. Karyawan akan berusaha menciptakan situasi kondusif agar 

bekerja lebih efektif dan produktif. Dengan kondisi lingkungan yang mendukung 

pelaksanaan kegiatan sehari-hari, karyawan akan terdorong dan cenderung 

memberikan hasil (prestasi) yang lebih baik. Namun sebaliknya, dengan kondisi 

lingkungan yang tidak mendukung, maka karyawan kurang termotivasi untuk 

bekerja lebih baik, walaupun karyawan sudah berusaha untuk menyesuaikan 

dengan lingkungan kerjanya.  

Motivasi para karyawan dapat ditingkatkan dengan adanya pengembangan 

karir yang jelas. Pengembangan karir akan dapat berjalan dengan baik bila 

didukung oleh beberapa komponen, yaitu sistem informasi sumberdaya manusia, 

analisis dan rancangan jabatan serta sistem penilaian prestasi kerja. Tanpa adanya 

penilaian prestasi kerja yang jelas, pengembangan karir tidak akan berjalan 

dengan sempurna. Oleh karena itu, pimpinan harus mampu menganalisa sejauh 

mungkin motivasi dan memberi dorongan motivasi yang tepat dan sumberdaya 

manusianya sendiri diperlakukan sebagai manusia seutuhnya sehingga mereka 

akan merasa puas, dapat bekerja dengan baik, dan dapat diarahkan untuk 

menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan. 

Tantangan bagi manajer suatu organisasi adalah bagaimana mengelola 

sumber daya manusia yang dimilikinya agar dapat masuk dalam kelompok 

sumber daya manusia yang mempunyai motivasi dan kemampuan kerja tinggi. 

Bila hal tersebut dapat diraih, maka organisasi tersebut akan memperoleh 

kemudahan dalam mencapai tujuannya. Salah satu usaha yang dapat dilakukan 

adalah bagaimana menimbulkan semangat dan gairah kerja karyawan sehingga 
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mereka mau bekerja lebih produktif adalah dengan jalan memberikan upah/gaji 

yang sesuai, memperhatikan kebutuhan rohani, suasana kerja yang harmonis, 

menempatkan karyawan pada posisi yang tepat dan memberikan kesempatan 

kepada karyawan untuk maju dan berkembang. 

PT. Cahaya Sakti Furintraco merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang agroindustri dan merupakan produsen panel perabot terkemuka yang telah 

mempunyai hak paten. Target yang ingin dicapai PT. Cahaya Sakti Furintraco 

setiap tahunnya adalah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan juga 

memperoleh kenaikan laba tiap tahunnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas 

dan pengembangan karyawan sangat diperlukan untuk mendapatkan karyawan 

yang handal, terampil, ahli, serta mampu bekerja keras untuk mencapai hasil kerja 

yang optimal.  

Upaya yang dapat dilakukan PT. Cahaya Sakti Furintraco guna 

mengetahui sejauhmana kemampuan, keterampilan, dan kecakapan yang dimiliki 

oleh karyawannya dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab adalah dengan 

melaksanakan penilaian prestasi kerja karyawan. Analisis penilaian prestasi kerja 

merupakan bagian penting dari pengelolaan prestasi perusahaan (performance 

management) yang digunakan sebagai ukuran prestasi karyawan untuk 

mengembangkan karir dan meningkatkan motivasi dalam bekerja (Bacal, 2002). 

Dengan demikian, secara langsung analisis penilaian prestasi kerja karyawan akan 

memiliki dampak terhadap meningkatnya produktivitas karyawan.  

Dalam pelaksanaan penilaian prestasi kerja perlu diperhatikan prosedur 

dan metode yang digunakan, frekuensi penilaian dan perlu komunikasi, yang pada 

akhirnya akan menghasilkan kinerja karyawan. Kebijakan PT. Cahaya Sakti 
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Furintraco dalam rangka pelaksanaan penilaian prestasi kerja adalah 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. 

PT. Cahaya Sakti Furintraco melaksanakan penilaian prestasi kerja dengan tujuan; 

(1) untuk mengevaluasi kinerja karyawan, (2) menjadikan hasil penilaian prestasi 

kerja sebagai dasar untuk keputusan pegawai seperti promosi, kenikan gaji, dan 

untuk koreksi/pendisiplinan karyawan, dan (3) menentukan kebutuhan pelatihan 

dan pengembangan karyawan. PT. Cahaya Sakti Furintraco ingin mengetahui 

apakah pelaksanaan prestasi kerja saat ini sudah memperhatikan syarat-syarat 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari faktor dan aspek yang dinilai, 

belum terlihat jelas tolok ukur yang digunakan, begitu juga bobot yang digunakan 

masih memberikan kontribusi yang sama dari masing-masing faktor.  

Menurut informasi dari pimpinan departemen personalia PT. Cahaya Sakti 

Furintraco, kecenderungan yang terjadi adalah pelaksanaan penilaian prestasi 

kerja saat ini masih belum optimal. Hal ini ditandai oleh ketidaktahuan karyawan 

akan penilaian prestasi kerjanya, sehingga menyebabkan fungsi penilaian prestasi 

kerja sebagai alat untuk mendorong motivasi karyawan belum tercapai. 

Kecenderungan lainnya yaitu masih bersifat tertutupnya penilaian prestasi 

kerja, penilaian banyak menunjukkan penyimpangan (bias), dan para penilai 

belum memahami dan menguasai pelaksanaan penilaian prestasi kerja 

dikarenakan tidak pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan penilaian prestasi 

kerja. Hal ini dikhawatirkan berakibat kurang baik bagi karyawan maupun 

perusahaan sendiri, dimana hasil akhir penilaian prestasi kerja tidak sesuai dengan 

kinerja yang dicapai karyawan.  
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Penilaian prestasi kerja merupakan tantangan bagi PT. Cahaya Sakti 

Furintraco karena untuk meningkatkan produktivitas diperlukan karyawan yang 

memiliki prestasi kerja yang baik dan tentunya sesuai dengan kemampuan dan 

keahliannya. Saat ini, penilaian prestasi kerja dilakukan dengan lebih 

mengutamakan pada kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dilakukan karyawan 

berdasarkan pada standar UPH (unit per hour) serta sejauh mungkin dihindari 

penilaian yang mengarah pada unsur subjektivitas. 

Sistem penilaian prestasi kerja yang tidak lengkap dan menyeluruh akan 

mengakibatkan kekecewaan dan ketidakpuasan bagi beberapa kelompok yang 

dinilai. Hal ini akan mengakibatkan penurunan motivasi kerja yang pada akhirnya 

berakibat menurunnya produktivitas karyawan. Penurunan produktivitas karyawan 

akan berdampak pada penurunan pada produktivitas PT. Cahaya Sakti Furintraco. 

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang telah dilaksanakan PT. Cahaya Sakti 

Furintraco sangat penting karena dapat dijadikan masukan bagi pihak manajemen 

untuk perbaikan dan penyempurnaan penilaian prestasi di masa yang akan datang.  

Berdasarkan uraian diatas, PT. Cahaya Sakti Furintraco perlu melakukan 

penyempurnaan sistem penilaian prestasi kerja yang telah dilakukan selama ini. 

Diharapkan sistem penilaian prestasi kerja dapat memberikan gambaran kinerja 

perusahaan yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif dalam 

mencapai jenjang karir lebih tinggi, sehingga pada akhirnya dapat mendukung 

pengembangan perusahaan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan, penilaian prestasi kerja di PT. Cahaya Sakti 

Furintraco dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Namun, dalam 
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pelaksanaan penilaian karyawan tersebut masih terlihat adanya beberapa hal yang 

masih belum mampu menjamin pihak manajemen untuk melakukan penilaian 

prestasi kerja yang berlandaskan pada aspek objektivitas hasil penilaian. Selain 

itu, pelaksanaan penilaian prestasi kerja belum seluruhnya dapat meningkatkan  

motivasi kerja karyawan untuk meningkatkan potensi dan prestasi kerja secara 

maksimal. Oleh karena itu, pihak manajemen perlu melakukan antisipasi sejak 

awal terhadap permasalahan tersebut. 

Dari uraian diatas, maka hal-hal yang dapat teridentifikasi sebagai 

rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana PT. Cahaya Sakti Furintraco melakukan penilaian prestasi kerja 

dalam upaya pencapaian sasaran perusahaan dan meningkatkan 

produktivitas karyawannya. 

2. Faktor-faktor apa saja yang diduga dapat mempengaruhi penilaian prestasi 

kerja karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco. 

3. Bagaimana implementasi tindak lanjut dari faktor-faktor yang diduga 

berpengaruh terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja karyawan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dikemukakan maka tujuan 

penelitian dapat dirumuskan secara rinci sebagai berikut : 

1. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan penilaian prestasi kerja karyawan 

PT. Cahaya Sakti Furintraco. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penilaian 

prestasi kerja karyawan. 
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3. Menyusun implementasi sebagai tindak lanjut dari faktor-faktor 

berpengaruh terhadap penilaian prestasi kerja karyawan yang telah 

dirumuskan. 

 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat besarnya jumlah karyawan PT. Cahaya Sakti Furintraco dan 

besarnya peranan fungsi departemen wrapping bagi perusahaan, maka objek 

penelitian dibatasi hanya terhadap karyawan yang menjabat staff, supervisor, dan 

operator departemen produksi (wrapping). Divisi wrapping merupakan bisnis unit 

dari  PT. Cahaya Sakti Furintraco.  

Pada kajian ini, hanya akan memberikan solusi tentang sistem penilaian 

prestasi kerja karyawan, sedangkan implementasinya diserahkan kepada kebijakan 

manajemen PT. Cahaya Sakti Furintraco. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat menentukan penilaian prestasi kerja yang adil dan objektif, sehingga 

dapat menunjang pengambilan keputusan pihak manajemen PT. Cahaya 

Sakti Furintraco dalam meningkatkan daya saingnya. 

2. Dapat dijadikan acuan evaluasi bagi PT. Cahaya Sakti Furintraco untuk 

perencanaan penilaian prestasi kerja karyawan selanjutnya. 




