
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin pesatnya perkembangan perekonomian negara-negara berkembang, 

termasuk Indonesia yang semakin giat dan gencar membangun disegala bidang, 

baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang lainnya yang ditujukan untuk 

kesejahteraan bagi rakyatnya. Pembangunan Indonesia diprioritaskan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia agar lebih 

maju dan merata. Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, membawa 

perubahan pula dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan itu membawa 

akibat yaitu tuntutan yang lebih tinggi terhadap setiap individu untuk lebih 

meningkatkan kinerja bagi masyarakat luas. Adanya perkembangan tersebut, 

mengakibatkan karyawan harus mengubah pola dan sistem kerjanya sesuai dengan 

tuntutan yang ada sekarang. 

Salah satu permasalahan penting yang perlu diperbaiki adalah kualitas 

sumber daya manusia. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu 

dalam keberhasilan perusahaan, sehingga perusahaan harus mencari berbagai cara 

untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas agar tujuan perusahaan 

dapat tercapai. Sumber daya manusia merupakan asset perusahaan yang 

merupakan faktor penting bagi perusahaan. Perusahaan didirikan berdasarkan visi 

dan misi melalui strategi yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, sumber daya 

manusia merupakan kunci strategis dalam semua kegiatan suatu perusahaan. 

Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi 

bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin produksi, 

uang, dan lingkungan kerja saja, melainkan juga karyawannya yang mengelola 

faktor-faktor produksi tersebut. Sumber daya manusia dalam perusahaan 

merupakan asset utama, semakin besar perusahaan, semakin banyak karyawan 

yang bekerja, maka semakin banyak pula permasalah yang muncul. Hal ini 

disebabkan oleh keanekaragaman dari karyawan tersebut. 



Peran sumber daya manusia dalam perusahaan sebagai pelaksana dari 

fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, manajemen staf, kepemimpinan, 

pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan operasioanal perusahaan seperti 

pemasaran, produksi, perdagangan, industri, keuangan, dan administrasi. Sumber 

daya manusia sering dianggap sebagai faktor kunci yang aktif membawa 

perusahaan ke arah pengembangan dan pertumbuhan atau sebaliknya. Oleh karena 

itu, kinerja perusahaan ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia itu sendiri, 

tentu saja dengan didukung oleh keterampilan atau skill dan profesionalisme serta 

motivasi dari sumber daya manusianya. 

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. Kondisi ini menuntut P.T.INTI (Persero) untuk dapat melakukan 

pengelolaan sumber daya manusia secara terprogram dengan baik untuk 

meningkatkan kinerja para pegawainya, mengingat pentingnya hal tersebut maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah penilaian kinerja dengan 

judul “TINJAUAN TENTANG PENILAIAN KINERJA KARYAWAN 

PADA PT. INTI BANDUNG - JAWA BARAT”  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Mengingat pentingnya penilaian kinerja pada perusahaan sebagai mana yang 

telah dijelaskan dalam  latar belakang, maka penulis ingin membahas masalah 

yang sudah diketahui dan di pelajari secara teoritis, antara lain 

a. Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan pada  P.T. INTI. 

b. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam meningkatkan kinerja 

karyawan pada P.T. INTI. 

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

hambatan  dalam meningkatkan kinerja karyawan di P.T. INTI. 

 



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 P.T. INTI, sedangkan 

tujuannya adalah untuk mengetahui dan membahas secara teoritis:  

1. Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan pada P.T. INTI  

2. Hambatan-hambatan dalam penilaian kinerja karyawan pada P.T. INTI 

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

dalam penilaian kinerja karyawan. 

 

1.4    Kegunaan Penelitian 

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. Studi Lapangan ( Field Research )  

Penelitian dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti langsung 

pada objek yang diteliti, dalam hal ini P.T. INTI. 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. Studi Kepustakaan ( Library Research ) 

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    P.T. INTI, Jl.Moch. Toha No 77 Bandung, Jawa Barat, dan waktu kerja 

praktek dilakukan pada bulan  Juli 2009 - selesai. 

 

 


