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PT. Jakarana Tama yang berkedudukan di Ciawi - Bogor, merupakan anak p e  

rusahaan dari PT. Wicaksana Overseas International di Jakarta. Pemsahaan ini ber- 

gerak dalam industri makanan (Food Industry) yang memprbdusir mie instan (Noodle) 

dan bumbu mie (seasoning). 

Produk mie instan dibuat dari bahan baku terigu dan tapioka. Produk bumbu 

mie terdiri dari dua jenis kering dan basah. Bumbu mie kering (powder seasoning), 

dibuat dengan bahan baku cabai, rempah-rernpah bumbu dapur, garam dan bahan pe- 

nolong, dan bumbu mie basah (oil seasoning), dibuat dengan bahan baku kecap, 

bawang dan minyak goreng. Kegiatan produksi perdananya bam diiakukan pada bulan 

Juni 1993. Oleh sebab itu perusahaan ini dapat dikategorikan baru, sehingga sumber- 

daya yang dimiliki juga masih dalam keadaan bagus. Pernasalahan yang muncul disini 

adalah apakah dengan sumberdaya yang bagus ini juga telah diimbangi dengan kesiap- 

an dan kualitas sumberdaya manusianya atau belum. 

Oleh sebab itu tujuan Geladiiarya ini adalah menganalisis penilaian kineja kar- 

yawan PT. Jakarana Tama, yang menekankan pembahasau pada pelaksanaan penilaian 

kinerja karyawan, mencari faktor-faktor yang menjadi kendala, serta rnencoba membe- 

&an alternatifpemecahan masalah. 

Pendekatm yang digunakan dalam analisis kinerja karyawan ini adalah pende- 

katan produk @roduct approach) dan pendekatan proses (procces approach), dengan 

membatasi pada aspek penilaian kine rja karyawan langsung (Noodle dan Searoning). 

Alat analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatq analisis Swot dan 

analisis non parametrik peringkat Spearman (Rank Spearman) (Mustafa, 1992). 



Penilaian kinerja karyawan akan dapat dipergunakan untuk merencanakan ke- 

butuhan karyawan, pembinaan karier karyawan, dasar promosi, mutasi dan demosi 

( p e n m a n  jabatan, tugas dan tanggung jawab) serta sebagai alat ukur dalam penetap- 

an gaji. Sasaran akhir yang dituju adalah meningkatnya produkt~tas  kerja karyawan 

secara optimal. 

PT. Jakarana Tama sampai saat ini belum menerapkan penilaian kinerja kar- 

yawan secara menyeluruh, tetapi baru dalam taraf penilaian untuk dasar pembe~iau in- 

sentif. Hasil analisis menggambarkan bahwa bahwa penilaian kinerja karyawan sangat 

dibutuhkan. Karyawan menghendaki kepuasan kerja, kondisi kerja nyaman, ketente- 

raman kerja secara psikis dan ekonomis. Oleh sebab itu penilaian kinerja karyawan 

yang dilaksanakan secara rincc sistematis dan obyektif merupakan jawaban atas kehen- 

dak karyawan tersebut. 

Implementasi penilaian kiuerja karyawan PT. Jakarana Tama addah mene- 

rapkan tiga sistem penilaian kinerja karyawan secara terpadu sesuai dengan karak- 

teristik peke rjaannya. Sistem ranking untuk karyawan non operasional produksi lang- 

sung, standar nilai untuk membedakan beban tugas dari masing-masing departemen, 

dan skala grafis adalah Untuk mencari karyawan yang potensinya menonjol, untuk ke- 

perluan pembinaan karier mereka secara individu. 

Pelaksanaan penilaian kinerja pada PT. Jakarana Tama yang telah dilaksanakan 

sampai saat penelitian ini dilaksanakan belum dilaksanakan secara keseluruhan, tetapi 

baru di departemen noodle dan departemen seasoning. Oleh sebab itu penilaian kiuer- 

ja kaqawan di PT. Jakarana Tama perlu disempurnakan. Sebagai alternatfiya dapat 

menggunakan tiga sistem penilaian yaitu sistem ranking, standar nilai dan skala grafis. 



Dalam implementasi penilaian kineja ini yang kemungkinan timbul adalah upa- 

ya peningkatan keterampilan tenaga pengolah hasil penilaian kinerja, d a .  konsekuensi 

yang berkaitan dengan biaya penyelenggaraan. 


