
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perusahaan merupakan bentuk organisasi yang mempunyai tujuan untuk 

mendapatkan laba. Perusahaan dibuat berdasarkan berbagai visi dan misi untuk 

kepentingan manusia. Dalam pelaksanaannya perusahaan dikelola oleh manusia. 

Jadi manusia merupakan salah satu faktor utama dalam semua kegiatan suatu 

perusahaan. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut perusahaan harus mempunyai 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam mencapai tujuannya, suatu 

perusahaan memerlukan manusia yang mempunyai kemampuan di bidangnya 

yaitu antara lain keterampilan, pengetahuan, motivasi, nilai dan bakat, yang 

berguna untuk mencapai tujuan individu, yang merupakan bagian dari tujuan 

perusahaan. Agar pencapaian dapat dilakukan oleh Sumber Daya Manusia secara 

efektif dan efisien, maka di perlukan suatu penilaian kinerja karyawan. 

Penilaian kinerja karyawan merupakan hal yang penting bagi karyawan, 

pentingnya penilaian kinerja yang rasional dan diterapkan secara objektif dapat 

dilihat dari dua kepentingan, yaitu kepentingan karyawan yang bersangkutan dan 

kepentingan perusahaan. 

Bagi para karyawan, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik 

tentang berbagai hal seperti kemampuan, ketelitian, kekurangan, dan potensialnya 

yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan didalam bekerja 

Bagi perusahaan, hasil penilaian kinerja para karyawan sangat penting arti 



dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti 

identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekruitmen, seleksi, 

program pengenalan, penempatan, promosi, sistem imbalan dan berbagai aspek 

lain dari keseluruhan proses Manajemen Sumber Daya Manusia secara efektif. 

Penilaian pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan secara formal berdasarkan 

serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional, ditetapkan secara objektif 

serta di dokumentasikan secara sistematik. 

Disamping berbagai manfaat diatas, sistem penilaian kinerja dapat pula 

menjadi salah satu pendukung agar karyawan lebih termotivasi dan berprestasi 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Penilaian kinerja merupakan salah satu hal 

penting dalam peningkatan kinerja perusahaan, selain itu teknik apapun yang yang 

digunakan oleh perusahaan harus diseimbangkan dengan adanya umpan balik 

sehingga dengan demikian karyawan dapat memberikan tanggapan dan alasan, 

atas berbagai faktor yang menyebabkan kinerjanya demikian. 

CV. Niagara Rattan Furniture, yang bergerak di bidang Industri, kayu rotan 

dalam melaksanakan bidang usahanya  CV. Niagara Rattan Furniture tidak 

terlepas dari masalah manajemen, CV. Niagara Rattan Furniture  mengharapkan 

Sumber Daya Manusia yang tersedia dapat bekerja secara maksimum.   

 Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi perusahaan dan karyawan, dimana 

nilai tersebut dapat dijadikan oleh perusahaan untuk memberikan suatu 

penghargaan kepada karyawannya sesuai dengan prestasinya dan bagi karyawan 

berguna untuk mengetahui hasil kerja dan dapat dijadikan suatu ukuran akan hasil 

yang akan diperoleh karyawan tersebut yang dapat menunjukan tingkat prestasi 



tertentu, mengingat pentingnya hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam masalah penilaian  dengan judul “TINJAUAN TENTANG 

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PADA CV. NIAGARA RATTAN 

FURNITURE CIREBON- JAWA BARAT 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Mengingat pentingnya penilaian kinerja pada perusahaan sebagai mana yang 

telah dijelaskan dalam  latar belakang, maka penulis ingin mengetahui 

pelaksanaan penilaian kinerja di CV. Niagara Rattan Furniture dan membahas 

secara teoritis, yang antara lain terdiri dari: 

a. Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan pada  CV. Niagara Rattan 

Furniture. 

b. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penilaian  kinerja pada 

CV. Niagara Rattan Furniture. 

c. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan yang terjadi pada penilaian kinerja karyawan di CV. Niagara 

Rattan Furniture. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

Maksud dan tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk mengumpulkan data 

dan informasi tentang pelaksanaan penilaian kinerja pada CV. Niagara Rattan 

Furniture sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui dan membahas secara 

teoritis antara lain: 

1. Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan pada CV. Niagara Rattan 



Furniture  

2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penilaian kinerja karyawan pada 

CV. Niagara Rattan Furniture 

3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang 

terjadi pada penilaian kinerja karyawan. 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Kegunaan dari kerja praktik yang dapat diperoleh yaitu untuk: 

1. Memberikan masukan/saran yang berguna bagi perusahaan dalam 

program penilaian kinerja. 

2. Bagi pihak lain, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan dasar sebagai 

bahan perbandingan dalam penelitian. 

3. Bagi penulis sendiri, dengan adanya praktik kerja ini sangat bermanfaat 

karena dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan 

ke dalam dunia kerja serta membandingkan teori-teori yang didapat 

dengan aplikasi dalam dunia kerja, terutama dalam penilaian kinerja 

karyawan. 

 

1.5 Metode Penyusunan Tugas Akhir 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis memperoleh data serta informasi 

lainnya dengan menempuh teknik dalam mengumpulkan data, yaitu dengan 

metode deskriptif. 

Dalam melaksanakan penelitian deskriptif ini, maka langkah-langkah yang 

penulis lakukan antara lain: 



a. Penelitian Kerja Lapangan  

Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti langsung 

pada objek yang diteliti, dalam hal ini CV. Niagara Rattan Furniture. 

Usaha ini dilakukan untuk memperoleh data.  

Sedangkan untuk mengumpulkan data-data penelitian dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu: 

• Wawancara yaitu mengadakan dialog-dialog tanya jawab dengan 

sumber informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti.  

• Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek 

kegiatan, semua data yang diperlukan diolah sedemikian rupa dan 

dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. 

• Data Perusahaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan mencatat 

data tertulis yang diperoleh dari catatan yang terdapat 

diperusahaan. 

 

b. Penelitian Kepustakaan 

Penulis menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang sedang penulis teliti, guna mempermudah dalam 

penelitian/mendapatkan gambar yang lengkap dan jelas tentang masalah 

yang akan dibahas. 

 

 

 



1.6 Lokasi dan Waktu kerja Praktik 

Untuk memperoleh data maka penulis melaksanakan praktik kerja lapangan 

di  CV. Niagara Rattan Furniture, Jl.Raya Cirebon – Bandung Km 22, Kecamatan 

Palimanan – Cirebon, Jawa Barat, dan waktu kerja praktek dilakukan pada bulan  

Februari 2009- selesai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


