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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Pemilihan Judul 

   Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini, pembangunan yang 

dilakukan di negara kita membawa perubahan di berbagai bidang. Kemajuan 

dalam bidang industri serta penggunaan teknologi canggih. Sehingga tingkat 

persaingan yang dihadapi menjadi lebih tinggi. Ada faktor lain yang menjadi 

penentu yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia, yang juga merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan. Karena itu perusahaan harus 

mencari berbagai cara untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.  

 Dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sumber daya manusia 

mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, oleh 

karena itu tenaga kerja yang ada perlu dipelihara dan dikembangkan kualitasnya. 

Peran sumber daya manusia tidak bisa dilupakan begitu saja, karena sumber daya 

manusialah yang berperan aktif dalam setiap kegiatan perusahaan yaitu sebagai 

perencana, pelaku, serta penemu terwujudnya tujuan perusahaan. Selain itu 

kualitas sumber daya manusia ditentukan dari potensi yang dimiliki oleh setiap 

individu, sehingga banyak tenaga kerja yang berprestasi, terampil dan siap pakai 

serta berkepribadian yang mantap.  

 Semakin besar peranan manusia dalam suatu perusahaan, maka 

diperlukan suatu departemen yang khusus mengurus masalah ketenagakerjaan 

yang biasa disebut dengan departemen sumber daya manusia. Salah satu kegiatan 
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departmen sumber daya manusia adalah menilai kinerja para karyawan. Sumber 

daya manusia yang ada dalam perusahaan harus memiliki kinerja yang sesuai 

dengan tenaga kerja yang diinginkan perusahaan.  

        Pelaksanaan proses penilaian kinerja akan membantu perusahaan untuk 

memperoleh sumber daya manusia yang terampil, cakap, tekun dan berinisiatif. 

Faktor manusia yang merupakan penggerak aktifitas perusahaan sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Pentingnya faktor manusia atau tenaga kerja yaitu manusia dapat memberikan 

kualitas kerja dengan tidak melupakan bahwa penilaian kinerja yang baik dapat 

memberikan keputusan kepada pihak karyawan. 

   PT Indosinga Lestari merupakan suatu perusahaan yang bergerak di 

bidang tekstil, dimana kegiatan penilaian kinerja di perusahaan ini dilakukan 

didalam perusahaan. Kegiatan penilaiannya itu sendiri dapat dilakukan dengan 

cara mengamati karyawan secara langsung, melihat absensi karyawan dan 

wawancara langsung dengan yang bersangkutan. Dengan melaksanakan penilaian 

kinerja, perusahaan bermaksud untuk mengukur sejauh mana kinerja karyawan 

dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan jenjang karier karyawan yang 

memiliki kinerja yang baik.  

        Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka dalam Laporan Tugas 

Akhir ini penulis memilih judul :  

“TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA 

KARYAWAN  PADA PT INDOSINGA  LESTARI BANDUNG” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang pemilihan judul 

serta untuk memberi batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka 

identifikasi masalah ditetapkan sebagai berikut :  

1. Metode penilaian yang digunakan dalam menilai kinerja karyawan di PT 

Indosinga Lestari ?  

2. Bagaimana proses pelaksanaan penilaian kinerja di PT Indosinga Lestari ?  

3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian kinerja 

di PT Indosinga Lestari ?  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Maksud penelitian pada PT. Indosinga Lestari adalah untuk memperoleh 

data-data dan informasi-informasi serta melengkapi bahan penyusunan laporan 

tugas akhir guna menyusun laporan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat 

dalam menyelesaikan studi program Diploma III, Program Studi Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama.  

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian 

kinerja karyawan  di PT Indosinga Lestari  

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penilaian kinerja karyawan 

di PT Indosinga Lestari 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

penilaian kinerja karyawan di PT Indosinga Lestari 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil dari penelitian akan disajikan dalam bentuk laporan tugas akhir dan 

diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang masalah            

penilaian kinerja serta membandingkan antara fakta dengan teori yang 

diperoleh selama masa perkuliahan 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dengan 

tujuan  memperbaiki dan mengambil keputusan langkah-langkah yang lebih 

luas dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan 

3. Pihak Lain 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi 

bagi pihak-pihak lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung 

yang tertarik pada masalah pelaksanaan kinerja 

 

1.5 Metode Laporan Tugas Akhir 

Dalam melaksanakan peninjauan diperlukan suatu metode sebagai acuan 

langkah-langkah tugas akhir, sehingga menghasilkan data yang dikumpulkan 

secara sistematis sesuai dengan langkah-langkah ilmiah.  

Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif 

analisis, yaitu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk memecahkan, 

menganalisa, dan mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh, dan ditarik 
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kesimpulan. Serta dapat bersifat memberi gambaran situasi / fenomena yang ada 

secara jelas tentang keadaan perusahaan saat ini, sehubungan dengan masalah 

yang ditinjau 

Dalam metode deskriptif ini, penulis menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data untuk mendapatkan daya primer dan data sekunder sebagai 

bahan tambahan tugas akhir. Adapun yang dimaksud dengan data primer dan data 

sekunder sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka (Library Research) 

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber-sumber 

lain yang memiliki relevansi dengan objek yang diteliti. Untuk itu penulis 

melakukan studi literatur dengan mempelajari buku-buku sumber sebagai 

penunjang teori terhadap masalah yang akan dibahas.  

2. Studi Lapangan (Field Research)  

Yaitu peninjauan secara langsung terhadap perusahaan sebagai objek yang 

ditinjau dalam rangka mengumpulkan data, yang dilakukan dengan cara : 

a. Pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dengan 

pihak perusahaan yang berkepentingan serta memberikan kuesioner 

b. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui literatur perusahaan.  

c. Pengumpulan data-data perusahaan yang diberikan perusahaan.  
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1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian mengenai pelaksanaan penilaian kinerja karyawan yang  

dilakukan pada PT Indosinga Lestari yang terletak di Jl. Kiaracondong No 70 

Bandung sedangkan pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 23 Juli 2007 

s/d 23 Agustus 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


