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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya di dalam 

perusahaan yang mempunyai peranan yang sangat penting dibandingkan dengan 

sumber daya lainnya, karena manusia merupakan faktor penggerak dari seluruh 

aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuannya. 

Mengingat peran pentingnya sumber daya manusia di dalam perusahaan, maka 

diperlukan perhatian yang lebih dari manajemen terhadap pengelolaan dan 

pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, salah satu bentuk 

pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia adalah dengan melakukan 

evaluasi penilaian terhadap kinerja sumber daya manusia. 

Persaingan yang ketat diantara perusahaan dan semakin besarnya perhatian 

tentang hak asasi manusia akan mendorong timbulnya pendekatan-pendekatan yang 

lebih modern dan manusiawi dalam perburuhan. Pemerintah pun akan semakin besar 

campur tangannya dalam mengatur pemanfaatan sumber daya manusia  untuk 

melindungi kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tidak diperlakukan 

sewenang-wenang oleh pemilik perusahaan. 

Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber 

daya manusia lakukan tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan untuk 

perusahaan oleh karena itu, diperlukan kontak manajerial untuk melakukan penilaian 

kinerja atas hasil kerja sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun secara 

kualitas dari setiap sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

Penilaian kinerja merupakan evaluasi formal terhadap kinerja karyawan pada suatu 

perusahaan. Penilaian kinerja adalah proses dimana perusahaan menilai atau 

mengevaluasi hasil kerja dari karyawannya, aktivitas ini dapat memberikan umpan 

balik dan koreksi terhadap pengambilan keputusan perusahaan tentang pelaksanaan 
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kerja karyawan tersebut. Penilaian kinerja karyawan merupakan hal yang penting 

bagi karyawan, pentingnya penilaian kinerja dapat dilihat dari dua kepentingan, yaitu 

kepentingan karyawan yang bersangkutan dan kepentingan perusahaan. Bagi para 

karyawan, penilaian kinerja tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai 

hal seperti kemampuan, ketelitian, kekurangan, dan potensialnya yang pada 

gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan di dalam bekerja, seperti penghasilan 

dan rencana karirnya sementara bagi perusahaan, hasil penilaian kinerja para 

karyawan sangat penting arti dan peranannya dalam pengambilan keputusan. 

Penilaian pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan secara formal berdasarkan 

serangkaian  kriteria yang ditetapkan secara rasional, ditetapkan secara objektif serta 

di dokumentasikan secara sistematik. 

Penilaian kinerja menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2006:195), 
“Merupakan suatu proses organisasi dalam menilai unjuk kerja pegawainnya. Unjuk 
kerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang 
ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Tujuan dilakukannya penilaian 
unjuk kerja secara umum adalah memberikan feedback kepada pegawai dalam upaya 
meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, sehingga penilaian unjuk 
kerja dapat landasan untuk penilaian sejauh mana kegiatan Manajemen Sumber Daya 
Manusia seperti seleksi, penempatan, dan pelatihan dilakukan dengan baik”. 

 
PT. INTI (PERSERO) Bandung adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang berada dibawah Badan Pengelola Industri Telekomunikasi Stategis 

(BPITS) yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan infokom dengan penekanan 

pada Sistem Infokom dan Integrasi Teknologi (SIIT). PT. INTI (PERSERO) 

merupakan salah satu badan yang berdiri sendiri dengan status perusahaan perseroan 

yang menjelma dari kegiatan dengan perusahaan telekomunikasi. Oleh karena 

perusahaan bergerak dalam bidang pelayanan jasa, maka perusahaan dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap semua pihak yang berkepentingan. 

Tuntutan ini akan dapat terwujud manakala pihak perusahaan mempunyai karyawan 

yang berprestasi. Dengan kata lain, keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan 

banyak ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja 
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karyawannya.Berdasarkan hasil survey di lapangan pada tanggal 7 Agustus 2011, 

penilaian kinerja karyawan PT. INTI (PERSERO) dinilai satu tahun sekali dengan 

menggunakan Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Sumber : 

olah data pada divisi sumber daya manusia PT. INTI (PERSERO) Bandung. 

Masalah yang dihadapi Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) PT. INTI 

(PERSERO) Bandung merupakan salah satu masalah dalam penilaian kinerja yang 

dikemukan oleh Wahyudin (2006:120), yaitu hallo effeck. Masalah ini terjadi apabila 

seorang penilai terpengaruh oleh salah satu aspek dari seseorang yang dinilai, baik 

sikap, penampilan, maupun prestasi kerjannya dimasa lalu, sehingga penilaian dapat 

memberikan nilai yang negatif maupun positif mendahului nilai sebenarnya yang 

harus diberikan setelah proses penilaian berlangsung. 

Pada penilitian ini, penulisan melakukan penelitian pada bagian kepegawaian 

dimana penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja pegawai 

pada Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) PT. INTI (PERSERO) Bandung dan 

bagaimana mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Divisi Sumber Daya Manusia 

(SDM) PT. INTI (PERSERO) Bandung, penilaian kinerja karyawan dilakukan 

sebagai alat pengembangan karir pegawai. Dalam hal ini, Divisi Sumber Daya 

Manusia (SDM) PT. INTI (PERSERO) Bandung merasa perlu untuk melakukan 

penilaian kinerja pada karyawannya guna keperluan kenaikan reguler peringkat 

secara berkala, pemberian kompensasi, lainnya atas prestasi kerja bagi karyawannya 

serta sanksi bagi tindakan karyawan yang menyalahi atau tidak sesuai target dan 

tujuan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) PT. INTI (PERSERO) Bandung dengan 

menggunakan daftar periksa dalam melaksanakan penilaian kinerja terhadap 

karyawannya.  
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Mengingat pentingnya penilaian prestasi kerja untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di PT. INTI 

(PERSERO) Bandung dengan judul “ANALISIS PENILAIAN KINERJA 

KARYAWAN PADA PT. INTI (PERSERO) BANDUNG” 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Program penilaian kinerja karyawan dalam pelaksanaannya, dipertimbangkan 

dengan baik oleh instansi pemerintah, karena jika tidak akan muncul permasalahan 

dimana perusahaan akan memperoleh karyawan yang tidak sesuai standar kinerja 

yang harus dicapai organisasi. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana penilaian kinerja karyawan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) 

PT. INTI (PERSERO) Bandung? 

2. Hambatan apa yang dihadapi oleh Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) PT. 

INTI (PERSERO) Bandung dalam melaksanakan penilaian kinerja karyawan? 

3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah 

dalam penilaian kinerja karyawan pada Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) 

PT. INTI (PERSERO) Bandung. 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data, guna menjawab masalah 

penelitian yang telah dirumuskan diatas. Selain itu, untuk pembuatan tugas akhir 

dalam menempuh ujian akhir Diploma III di Universitas Widyatama.Adapun tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui : 
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1. penilaian kinerja karyawan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) PT. INTI 

(PERSERO) Bandung. 

2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian kinerja karyawan 

pada Divisi Sumber Daya Manusia(SDM) PT. INTI (PERSERO) Bandung? 

3. bagaimana cara mengatasi masalah-masalah dalam melakukan penilaian 

kinerja karyawan pada Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) PT. INTI 

(PERSERO) Bandung. 

 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang baik 

bagi penulis, perusahaan dan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. 

Manfaat penelitian ini berupa manfaat secara akademis dan secara praktis, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Akademis 

Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu 

manajemen sumber daya manusia serta memperluas wawasan yang berkaitan 

dengan hubungan antara disiplin kerja karyawan dengan prestasi kerja 

karyawan. 

2. Praktis 

• Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan berbagai saran dan masukan bagi 

karyawan pada PT. INTI (persero) Bandung. 

• Bagi Penulis  

1. Sebagai bekal awal dalam pengalaman kerja sekaligus menambah 

pengetahuan dan memperluas wawasan khususnya dalam bidang 

manajemen sumber daya manusia. 
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2. Membandingkan teori yang didapat dibangku kuliah dengan kenyataan 

di perusahaan. 

• Bagi Pihak Lain 

Dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan bagi pihak yang lain 

bisa menjadi pengetahuan baru yang mungkin dapat dikembangkan 

kembali. 

 

1.5 Metode Laporan Tugas Akhir 

1.5.1  Metode Penulisan 

  Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulisan menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Mardalis (2006:26) adalah 

“Metode laporan tugas akhir deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan apa-apa 
yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskriptifkan, mencatat, 
menganalisa dan mendeskriptifkan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Dengan 
kata lain metode-metode laporan tugas akhir ini bertujuan untuk memperoleh 
informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-
variabel yang ada”. 

 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun 

laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi Kepustakaan 

Menurut Bambang Wahyudin (2006:145) studi kepustakaan dilaksanakan 

dengan maksud memperoleh informasi dan data secara teoritis melalui buku 

dan bahan tertulis lainnya yang ada reverensinya dengan data penelitian, guna 

memperoleh landasan dalam memperoleh data dan menarik kesimpulan. 
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2. Penelitian Lapangan 

Menurut Bambang Wahyudin (2006:120)Penelitian lapangan merupakan 

peninjauan langsung ke instansi guna memperoleh data-data mengenai 

perusahaan yang menjadi objek penelitian. Ada dua cara yang dapat dilakukan 

untuk memperoleh data yaitu : 

• Pengamatan atau Observasi 

Menurut Bambang Wahyudin (2006:122)Observasi yang dimaksud 

penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap cara kerja yang 

dilakukan oleh instansi terkait dan mencatat segala peristiwa yang 

berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi bahasan penulis. 

masalah yang diobservasikan, bagaimana cara penilaian kinerja karyawan 

dan bagaimana mengatasi masalah yang ada pada Divisi Sumber Daya 

Manusia (SDM) PT. INTI (PERSERO) Bandung. 

• Wawancara (interview) 

Menurut Bambang Wahyudin (2006:122) Wawancara digunakan sebagai 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan 

juga untuk lebih mengetahui hal-hal dari objek penelitian yang lebih 

mendalam. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan percakapan langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

objek penelitian, yaitu penilaian kinerja dan pada Divisi Sumber Daya 

Manusia (SDM) PT. INTI (PERSERO) Bandung. dalam hal ini penulis 

mewawancarai manajer staf pada Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) 

PT. INTI (PERSERO) Bandung. 
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1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk penyusunan Laporan  Tugas Akhir ini penulis melakukan penelitian 

pada PT.INTI (PERSERO) Bandung yang berlokasi di JL.Moh.Toha No.77 

Bandung.Adapun waktu penelitian diadakan pada tanggal 7 Agustus 2011 sampai 

dengan 7 September 2011. 

 


