
 

  

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Pengelolaan SDM dalam perusahaan dilakukan 

sepanjang masa perekrutan hingga pensiun, sehingga sangat sensitif terhadap 

kesalahan (Mangkuprawira 2002). Pengelolaan SDM yang baik melibatkan 

pengambilan keputusan manajerial yang baik, karena keputusan manajerial 

merupakan langkah yang dilakukan untuk membawa perusahaan dalam pencapaian 

visi-misi perusahaan. Keputusan manajerial terhadap SDM seperti promosi, bonus, 

dan kenaikan gaji karyawan dipengaruhi oleh penilaian kinerja yang didasarkan 

pada tujuan optimal kinerja karyawan untuk mengembangkan perusahaan (Rivai 

dan Basri 2005; Klingner dan Nalbandian 1985). Penilaian kinerja karyawan 

dilakukan sebagai sarana mengkomunikasikan saran dan tujuan manajemen, 

motivasi, distribusi imbalan organisasi (kenaikan gaji dan promosi),  dan meneliti 

personil manajemen (Klingner dan Nalbandian 1985). 

Penilaian kinerja memberikan gambaran pada pihak penilai tentang kinerja 

karyawan dan solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja mereka jika masih 

tidak sesuai standar. Selain itu, karyawan menjadi tahu kekurangan dan 

kelebihan dalam bekerja. Maka dari itu keberadaan sistem penilaian di perusahaan 

perlu efektif, diterima, dan pantas digunakan. Sistem penilaian kinerja yang efektif 

harus memenuhi faktor-faktor penilaian kinerja seperti relevansi, sensitivitas, 

keandalan, kemamputerimaan, dan kepraktisan.  Faktor penilaian kinerja tersebut 

dapat diukur melalui persepsi karyawan (Simamora 2004). Persepsi karyawan yang 

tidak akurat terhadap penilaian prestasi kerja dapat memberikan hasil yang salah 

dan berdampak negatif bagi karyawan dan organisasi. 

PT Askrindo memiliki sistem penilaian kinerja karyawan yang diperbarui 

setiap periode. Matthew (2003) mengatakan sistem penilaian kinerja harus terus 

diperbaiki setiap periode berjalan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan evaluasi 

penilaian kinerja sebelumnya, dan hasil sistem penilaian kinerja itu sendiri 

memengaruhi keputusan manajerial. Secara teoritis, penilaian kinerja berkontribusi 

terhadap pengambilan keputusan manajerial seperti perpindahan karyawan (mutasi) 

dan remunerasi (Nugroho 2015; Gabris et al. 2001). Berdasarkan hal tersebut 

pengambilan keputusan manajerial dalam organisasi dilakukan berdasarkan skor 

penilaian kinerja. Keputusan manajerial SDM di PT Askrindo, dibagi menjadi 

empat komponen: pelatihan, mutasi, benefit, dan bonus. Ke empat komponen ini 

yang menggerakkan Askrindo dalam pencapaian visi-misi perusahaan di ruang 

lingkup pengelolaan SDM. 

Sistem penilaian kinerja Askrindo telah dilakukan secara online dan digital. 

Sistem penilaian diisi oleh masing-masing penilai dalam sebuah aplikasi yang 

terintegrasi dengan database SDM. Menurut Payne et al. (2009), penilaian kinerja 

dengan menggunakan sistem seperti ini tidak akan mengurangi kualitas hasil 

penilaian kinerja dibandingkan dengan sistem tradisional. 

Kepentingan PT Askrindo atas persepsi karyawan terhadap sistem penilaian 

kinerja yang dapat memengaruhi keputusan manajerial memiliki beberapa alasan. 

Walaupun PT Askrindo telah melakukan pembaruan sistem penilaian kinerja tetapi 

belum dirasa adanya perubahan dalam keputusan manajerial. Organisasi juga 
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merasa kurang memahami faktor penilaian kinerja utama yang perlu diperbaiki 

untuk menghasilkan sistem penilaian kinerja yang lebih baik di periode penilaian 

berikutnya. Perusahaan perlu memperhatikan hal utama dalam sistem perbaikan 

kinerja sesuai dengan keadaan perusahaan saat ini untuk bisa tetap fokus terhadap 

unsur utama perbaikan penilaian kinerja (Nabil 2015). 

Rumusan Masalah 

PT Askrindo menggunakan sistem penilaian kinerja SDM yang terus 

diperbaharui secara berkala, tetapi saat ini tidak diketahui faktor utama yang perlu 

diperbaiki dalam setiap periode penilaian. Hal ini membuat pembaruan sistem 

penilaian kinerja berisiko mengarah pada prioritas yang salah yang dapat membuat 

pengeluaran tidak efektif. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan 

, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor penilaian apakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan  

manajerial pelatihan?  

2. Faktor-faktor penilaian apakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan 

manajerial mutasi?  

3. Faktor-faktor penilaian apakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan 

manajerial pemberian benefit?  

4. Faktor-faktor penilaian apakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan 

manajerial pemberian bonus? 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh faktor-faktor penilaian kinerja terhadap keputusan 

manajerial pelatihan 

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor penilaian kinerja terhadap keputusan 

manajerial mutasi 

3. Menganalisis pengaruh faktor-faktor penilaian kinerja terhadap keputusan 

manajerial benefit 

4. Menganalisis pengaruh faktor-faktor penilaian kinerja terhadap keputusan 

manajerial bonus 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada PT Askrindo 

mengenai kondisi penilaian kinerja saat ini dan memberikan saran rencana 

implementasi perbaikan untuk disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 

2. Bagi umum: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan 

dapat dijadikan bahan referensi untuk dijadikan metode dalam menilai sistem 

penilaian kinerja di perusahaan lain. 
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