
 
 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Penulisan 

Perusahaan berkembang merupakan keinginan setiap pemilik 

manajemen dan karyawan yang berada di dalam perusahaan tersebut. 

Sehingga diharapkan dengan perkembangan tersebut perusahaan 

mampu bersaing dan mengikuti kemajuan zaman. Kemajuan 

perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat 

internal maupun eksternal. Tujuan perusahaan telah tercapai dapat 

dilihat dari seberapa besar perusahaan memenuhi tuntutan 

lingkungannya, memenuhi tuntutan lingkungan berarti dapat 

memanfaatkan kesempatan dan mengatasi tantangan atau ancaman 

dari lingkungan perusahaan tersebut. Perusahaan harus mampu 

melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memenuhi tuntutan atau 

perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan.   

Karyawan merupakan bagian dari suatu perusahaan dan 

merupakan faktor terpenting bagi kemajuan perusahaan tersebut, 

karyawan melakukan tugasnya dengan prosedur yang telah menjadi 

kewajibannya demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah 

direncanakan sebelumnya, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-

besarnya dengan melakukan aktivitas kerja yang maksimal. Karyawan 

dituntut harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup. 

Juga loyalitas dan komitmen yang kuat, sehingga akan sangat 

mendukung kemajuan perusahaan. Kinerja karyawan pun haruslah 

diperhatikan oleh perusahaan agar tujuan perusahaan dapat dicapai 

dengan baik.  

Penilaian kinerja karyawan merupakan topik yang menarik 

untuk diteliti, karena dari penilaian kinerja karyawan tersebut dapat 

diketahui sejauh mana prestasi yang dicapai oleh masing-masing 

karyawannya bila dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan 



 
 

 

 
 

oleh perusahaan. Hasil perbandingan tersebut dapat menunjukkan 

kemungkinan tindakan selanjutya yang perlu dilakukan.  

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh bahan-bahan 

pertimbangan yang objektif dalam pembinaan sumber daya manusia, 

dan dari hasil penilaian kinerja tersebut dapat diketahui kelebihan dan 

kekurangan dari pekerjaan, yang dinilai dengan penilaian kinerja 

karyawan yang telah dilakukan perusahaan. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, PT. ASKES (Persero) 

Regional V Bandung sebagai salah satu perusahaan asuransi yang 

terus melakukan peningkatan kualitas karyawan dalam hal sumber 

daya manusianya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar karyawan 

dapat bekerja efektif dan efisien sehingga mampu melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Salah satu aktivitas yang penting dan 

berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan tertentu 

adalah pelaksanaan penilaian kinerja karyawan. Proses pelaksanaan 

penilaian kinerja karyawan pada PT. ASKES (Persero) Regional V 

Bandung adalah salah satu kegiatan inti pengelolaan sumber daya 

manusia, karena dengan proses penilaian kinerja akan mendapatkan 

karyawan yang benar-benar mempunyai keahlian dan kemampuan 

yang tepat sesuai dengan bidangnya.   

Mengingat pentingnya penilaian kinerja karyawan untuk 

mengukur kemampuan atau kinerja karyawan dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan survei dan 

menuangkannya dalam bentuk laporan tugas akhir yang berjudul 

“TINJAUAN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PADA PT. 

ASKES (PERSERO) REGIONAL V BANDUNG“. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang ditetapkan penulis 

berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penilaian kinerja karyawan pada PT. ASKES 

(Persero) Regional V Bandung? 



 
 

 

 
 

2. Metode apa yang digunakan pada PT. ASKES (Persero) 

Regional V Bandung? 

3. Masalah apa yang dihadapi PT. ASKES (Persero) Regional V 

Bandung dalam melaksanakan penilaian kierja? 

4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan perusahaan untuk 

mengatasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan penilaian 

kinerja? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud diadakannya survei ini adalah untuk memperoleh data 

dan informasi perusahaan sebagai bahan laporan tugas akhir juga 

pengetahuan mengenai penilaian kinerja karyawan pada PT. ASKES 

(Persero) Regional V Bandung. Adapun tujuan dari survei ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perencanaan kinerja seperti apa yang 

dilakukan pada PT. ASKES (Persero) Regional V Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kinerja pada 

PT. ASKES (Persero) Regional V Bandung. 

 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil dari laporan tugas akhir diharapkan dapat bermanfaat 

bagi banyak pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya. 

1.  Kegunaan secara akademis 

a) Laporan praktek kerja ini diharapkan agar dapat 

memberikan perbandingan antara teori dengan 

pelaksanaannya (di lapangan) mengenai pelaksanaan 

penilaian kinerja karyawan pada PT. ASKES (Persero) 

Regional V Bandung. 

b) Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan 

pengembangan ilmu bidang manajemen dan mengkaji lagi 

mengenai pelaksanaan penilaian kinerja di PT. ASKES 

(Persero) Regional V Bandung. 



 
 

 

 
 

2. Kegunaan secara praktis 

a) Bagi penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, 

informasi, dan pengalaman sehingga dapat diterapakan atau 

bermanfaat dalam realita sebenarnya. 

b) Bagi perusahaan 

Laporan kerja peraktek ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan, masukan, dan koreksi bagi perusahaan 

dalam menentukan arah kebijakan serta memberikan solusi 

bagi masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian 

kinerja karyawan. 

c) Bagi masyarakat umum 

Penulis berharap agar laporan ini dapat digunakan sebagai 

bahan referensi atau acuan serta pertimbangan dan 

tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan dalam 

hal yang mengenai pelaksanaan penilaian kinerja karyawan. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif. Menurut Saifudin Anwar (2001:7) menyatakan bahwa 

Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan menggambarkan 

secara sistematik dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi 

atau mengenai bidang tertentu. penelitian ini berusaha menggambarkan 

situasi atau kejadian. 

Dengan demikian, metode deskriptif yang dimaksudkan penulis 

dalam laporan ini adalah metode penulisan yag menjelaskan dan 

menggambarkan objek praktek dalam kegiatan proses penilaian kinerja 

karyawan PT. ASKES (Persero) Regional V Bandung dengan berbagai 

permasalahan yang ada dan berkaitan serta mengacu pada data yang 

diperoleh dilapangan.  

 



 
 

 

 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penyusunan laporan Praktek kerja ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Field Research) 

Suatu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung 

terhadap literature-literature dan mempelajari bahan yang secara  

langsung atau tidak langsung terhadap objek yang akan diteliti. 

2. Studi Lapangan (Library Research) 

a) Observasi (Observation)  

Metode yang digunakan untuk memperoleh data-data atau 

informasi dengan meninjau secara langsung objek yang 

ditinjau. 

b) Wawancara (Interview) 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui 

komunikasi verbal dengan cara Tanya Jawab dengan para 

karyawan baik yang berada secara langsung dilapangan 

ataupun dengan pihak yang bertanggung jawab untuk 

urusan yang sifatnya administratif sesuai dengan objek 

yang diteliti. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek  

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan praktek 

kerja pada PT. ASKES (Persero) Regional V Bandung yang beralamat 

di Jl. Dr.Djundjunan No.144 Bandung 40163. 

Lama waktu praktek kerja terhitung mulai tanggal 01 Maret 

2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011. 

 

 

 

 

 


