
I. PENDAHULUAN

A. latar Belakang.

Sumberdaya manusia adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan

merupakan sumberdaya yang paling penting bagi organisasi atau perusahaan.

Hal ini dikarenakan sumberdaya manusia sangat mempengaruhi efisiensi dan

efektifitas organisasi. Tanpa adanya sumberdaya manusia yang efektif, tidak

mungkin bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dengan sumberdaya

manusia yang ada suatu perusahaan akan melangkah untuk mencapai tujuan

organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut. salah satu upaya yang dilakukan

adalah meningkatkan peran sumberdaya manusia yang ada dan mengupayakan

agar karyawan termotivasi untuk berprestasi, sehingga produktivitas kerja

meningkat. Perusahaan menyadari tentang fungsi dan peranan penting dari

sumberdaya manusia yang dimiliki, maka yang dilakukan adalah upaya untuk

meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya.

'f Meningkatnya peran manajemen sumberdaya manusia disebabkan oleh

keyakinan berbagai pihak akan peran manajemen sumberdaya manusia yang

strategik demi kesuksesan organisasi. Faktor yang mendukung kesuksesan

organisasi ini adalah tingkat kreativitas anggotanya. Kreativitas ini terletak pada

motivasi dan moral kerja karyawan. Sikap kerja karyawan yang diharapkan ini

akan membentuk suatu kebijakan untuk kepentingan kepegawaian di dalam

perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya manusia yang efektif

akan menyita perhatian semua pihak, terutama pihak manajemen puncak.
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Manajemen puncak harus mendukung dan terlibat langsung dalam semua

kegiatan karyawan, termasuk bagaimana menilai kinerja karyawan.

Karyawan pertu mempunyai motivasi yang berasal dari dalam dirinya dan

dari Iingkungannya. Karyawan akan berusaha menciptakan situasi agar bekerja

lebih efektif dan produktif. Dengan kondisi lingkungan yang mendukung

pelaksanaan kegiatan sehari-hari, karyawan akan terdorong dan cenderung

memberikan hasil 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 dan produktivitas kerja para karyawan dapat ditingkatkan, antara

lain dengan adanya pengembangan karir yang jelas. Pengembangan karir ini

akan bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh beberapa komponen yaitu

sistem informasi sumberdaya manusia, analisis dan perancangan jabatan serta

sistem penilaian kinerja karyawan. Tanpa sistem penilaian kinerja karyawan

yang jelas, pengembangan karir tidak akan berjalan dengan sempurna.

Salah satu upaya untuk mengetahui kemampuan dan kualitas

sumberdaya manusia adalah penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja

merupakan suatu sistem yang saling terkait, sebagai masukan adalah instrumen

penilaian, penilai dan karyawan yang dinilai serta pedoman atau ketentuan

penilaian. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan prosedur dan metoda yang

digunakan, frekuensi penilaian dan perlu adanya komunikasi, yang akhirnya akan

menghasilkan kinerja karyawan. Hasil kinerja merupakan umpan balik bagi
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proses pelaksanaan kine~a karyawan dan bagi masukan yang ada. Dengan

adanya penilaian kine~a karyawan diupayakan agar dapat membedakan

karyawan yang baik dan yang kurang baik, sehingga akan lebih memberikan

motivasi karyawan untuk berusaha beke~a lebih baik.

Penilaian kinerja karyawan merupakan kegiatan yang sangat penting

dalam pengelolaan sumberdaya manusia, karena penilaian kinerja karyawan ini

selain bermanfaat bagi perusahaan. juga bermanfaat bagi karyawan. Bagi

perusahaan penilaian kinerja karyawan merupakan suatu informasi yang

memberikan masukan mengenai kinerja karyawan. Bagi karyawan penilaian

kine~a karyawan dapat memberikan umpan balik mengenai kinerja yang telah

dicapai.

Penilaian kinerja karyawan merupakan aspek yang sangat berperan dan

penting dalam rangka memberikan iklim yang menyegarkan dalam bidang

manajemen. Dengan dilakukan penilaian kinerja karyawan yang benar dan

sesuai. akan memberikan dampak meningkatnya motivasi dan semangat kerja

para karyawan dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Begitu pula sebaliknya,

apabila penilaian kinerja karyawan tidak dilakukan atau dilakukan dengan cara

yang kurang tepat yaitu belum sesuai dengan konsepsi ideal dan belum

memenuhi harapan karyawan, kemungkinan akan mengakibatkan kelesuan kerja.

Kebijakan umum PT. MB dalam rangka pelaksanaan penilaian kinerja

karyawan ini adalah meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan perusahaan

secara keseluruhan. PT.MB melaksanakan penilaian kinerja terhadap karyawan

dengan tujuan untuk (1) mengevaluasi kinerja karyawan (2) menjadikan hasil
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penilaian kine~a karyawan sebagai dasar untuk kepentingan kepegawaian

seperti promosi, kenaikan gaji dan bahkan untuk tindakan koreksi I pendisiplinan

karyawan {3} untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan serta

{4} sebagai dasar untuk menetapkan rencana tindakan pengembangan.

PT. MB ingin mengetahui apakah pelaksanaan penilaian kinerja karyawan

yang selama ini sudah sesuai ketentuan yang ada dan apakah sudah

memperhatikan syarat-syarat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari

faktor dan aspek yang dinilai, belum terlihat jelas tolok ukur yang digunakan,

sehingga masih sulit bagaimana menilai kinerja karyawan. Begitu juga bobot

yang digunakan, masih memberikan kontribusi yang sama dari masing-masing

faktor. Hal tersebut dikhawatirkan berakibat kurang baik bagi karyawan maupun

perusahaan sendiri, karena berakibat hasil akhir penilaian kinerja karyawan

tidak sesuai dengan kinerja yang dicapai karyawan.

Kecenderungan yang terjadi di PT.MB ini, dalam pelaksanaan penilaian

kinerja karyawan tidak dilakukan pendekatan diskusi I tatap muka antara penilai

dengan karyawan yang dinilai, sehingga penilai tidak tahu kondisi sebenarnya

karyawan yang dinilai. Dan menurut informasi pimpinan divisi ' Corporate

Services' { umum } ada kecenderungan pejabat penilai berusaha memberi nilai

'baik' kepada karyawan, agar karyawan mendapatkan kenaikan gaji.

Dari hasil survai tingkat kepuasan yang dilakukan PT. MB terhadap

karyawan bulan Maret tahun 1997 diperoleh informasi sebagai berikut: 73,60%

karyawan menyatakan pelaksanaan penilaian kine~a karyawan tidak adil; 44,90%

menyatakan hasil penilaian kinerja karyawan belum digunakan sebagai dasar
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pertimbangan pengembangan karir karyawan dan 75,80 % menyatakan gaji

karyawan tidak sebanding dengan gaji karyawan selevel pada perusahaan lain.

Pada saat ini penilaian kine~a karyawan PT. MB dilakukan berdasarkan

hasil evaluasi dengan menggunakan instrumen penilaian kine~a karyawan yang

ada. Berdasarkan uraian diatas PT. MB merasa perlu melakukan

penyempumaan sistem penilaian kinerja karyawan yang telah diberlakukan saat

ini. Dengan demikian, perlu dilakukan suatu penelitian yang menganalisis

bagaimana sistem penilaian kinerja karyawan PT. MB. Diharapkan sistem

penilaian kinerja karyawan tersebut dapat memberikan gambaran kinerja

karyawan perusahaan yaitu dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih

produktif dalam mencapai jenjang karir yang lebih tinggi, yang akhirnya dapat

mendukung perkembangan perusahaan.

B. Perumusan Masalah.

Sehubungan dengan Jatar belakang dan judul tesis diatas, maka rumusan

masalah yang terdapat di PT. MB adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem penilaian kinerja karyawan yang dilaksanakan PT.MB

selama ini sesuai dengan kaidah atau konsepsi yang ideal.

2. Apa yang menjadi tolok ukur penilaian kine~a karyawan di PT. MB.

3. Apakah pelaksanaan penilaian kine~a karyawan yang dilakukan PT. MB

sudah memenuhi harapan karyawan dan perusahaan.

http://www.mb.ipb.ac.id



6

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian

bertujuan untuk :

1. Menganalisis pelaksanaan penilaian kinerja karyawan yang berlaku saat

ini di PT. MB apa sudah sesuai dengan kaidah atau konsepsi yang ideal.

2. Mengidentifikasi faktor kine~a yang menjadi dasar penilaian kinerja

karyawan PT. MB saat ini.

3. Mengembangkan sistem penilaian kinerja karyawan PT. MB yang sesuai

harapan karyawan dan perusahaan.

D. Kegunaan Penelitian.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi

perusahaan.

1. Bagi Penulis.

Merupakan wahana yang dianggap tepat bagi penulis untuk menerapkan

konsep-konsep yang telah diterima dalam proses belajar mengajar di

program magister manajemen, terutama yang berkaitan dengan

manajemen sumberdaya manusia.

2. Bagi Perusahaan.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat

bagi perusahaan dalam melaksanakan penilaian kinerja karyawan secara
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obyektif dan adil serta dapat dipergunakan untuk menentukan karyawan

yang berkualitas.

3. Bagi pengembangan keilmuan, hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai sarana untuk mencari perkembangan hal-hal yang baru di bidang

manajemen sumberdaya manusia, khususnya penilaian kinerja karyawan.
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