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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Setiap individu yang berada di dalam suatu perusahaan, pasti 

menginginkan agar perusahaan tersebut dapat berkembang. Seiring dengan 

perkembangan tersebut diharapkan perusahaan mampu bersaing dan mengikuti 

kemajuan jaman. Kemajuan perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan 

yang bersifat internal dan eksternal. Sejauh mana tujuan perusahaan telah tercapai 

dapat dilihat dari seberapa besar perusahaan memenuhi tuntutan lingkungannya. 

Memenuhi tuntutan lingkungan berarti dapat memanfaatkan kesempatan dan atau 

mengatasi tantangan maupun ancaman dari lingkungan perusahaan tersebut. 

Perusahaan harus mampu melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menghadapi 

atau memenuhi tuntutan dan perubahan-perubahan di lingkungan perusahaan 

tersebut. 

Sumber daya manusia yang ada harus terlebih dahulu diolah dan 

dikembangkan sehingga dapat menjadi suatu potensi yang besar dan bermanfaat 

bagi perkembangan perusahaan, khususnya dalam menciptakan sumber daya 

manusia yang terampil dan berkualitas. Pembinaan dan pengembangan karyawan 

baru ataupun lama dalam perusahaan adalah salah satu kegiatan dalam rangka 

menyesuaikan diri dengan perubahan dan pengembangan karyawan. Karena itu 

diperlukan penilaian kinerja atau penilaian prestasi kerja. 

Prestasi kerja karyawan dipengaruhi oleh bermacam-macam ciri pribadi 

dari masing-masing individu. Dalam perkembangan yang kompetitif dan global, 

perusahaan membutuhkan karyawan yang berkualitas tinggi. Pada saat yang sama 

pekerja memerlukan umpan balik atas kinerja mereka sebagai pedoman bagi 

tindakan-tindakan mereka pada masa yang akan datang. Oleh karena itu penilaian 

seharusnya menggambarkan kinerja perusahaan. 

Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan 

tenaga kerja pada perusahaan. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam 

setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu 
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terwujudnya tujuan dari suatu organisasi. Tujuan ini tidak mungkin terwujud 

tanpa adanya peran aktif dari karyawan. Bagaimana pun canggihnya alat-alat yang 

dimiliki perusahaan tidak akan ada manfaatnya jika peran aktif karyawan tidak 

diikutsertakan. Namun mengatur karyawan merupakan hal yang sulit dan 

kompleks, karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan 

latar belakang heterogan yang dibawa ke dalam organisasi. Karyawan tidak dapat 

diatur dan dikuasai sepenuhnya seperti mengatur mesin, modal, gedung dan lain-

lain. Melihat begitu kompleksnya karyawan dalam suatu organisasi maka 

diperlukan suatu evaluasi dan penilaian terhadap kinerja karyawan. 

Penilaian kinerja menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2005:195) 

merupakan suatu proses organisasi dalam menilai unjuk kerja pegawainya. Unjuk 

kerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata 

yang ditampilkan sesuai dengan peranya dalam organisasi. Tujuan dilakukannya 

penilaian unjuk kerja secara umum adalah untuk memberikan  feedback kepada 

pegawai dalam upaya meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan. 

Sehingga, penilaian unjuk kerja dapat menjadi landasan untuk penilaian sejauh 

mana kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti perekritan, seleksi, 

penempatan, dan pelatihan dilakukan dengan baik, dan apa yang akan dilakukan 

kemudian seperti dalam penggajian, perencanaan karier, dan lain-lainnya yang 

tentu saja merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam manajemen 

sumber daya manusia. 

Bagi perusahaan penilaian kinerja karyawan merupakan salah satu tugas 

penting manajer dalam perusahaan. Diakui bahwa banyak kesulitan yang dialami 

dalam melakukan penilaian kinerja secara memadai, karena tidak mudah untuk 

menilai kinerja seseorang secara akurat. Sifat maupun cara penilaian kinerja 

terhadap karyawan banyak bergantung pada bagaimana sumber daya manusia  

dipandang dan diperlakukan di dalam perusahaan tersebut. Jika perusahaan hanya 

berpegang pada asumsi bahwa seseorang tidak akan bekerja kecuali mereka 

diawasi dan dikendalikan dengan ketat, ia cenderung menerapkan cara penilaian 

yang bersifat rahasia dan biasanya penilaian bersifat subjektif. Oleh karena itu 

laporan tentang kinerja karyawan merupakan laporan yang bersifat rahasia pula. 
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Sebaliknya, jika perusahaan mempunyai pandangan bahwa setiap individu akan 

bekerja sesuai dengan potensi dan kekuatan-kekuatan lainnya maka kemampuan-

kemampuan manusia dapat ditambah dan dikembangkan. Perusahaan akan 

mengusahakan suatu sistem penilaian untuk mengenali, memperjelas, 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi serta kemampuan-kemampuan para 

karyawan. 

Pada umumnya sistem penilaian kinerja karyawan masih digunakan 

sebagai instrumen untuk mengendalikan perilaku karyawan, membuat keputusan-

keputusan yang berkaitan dengan kenaikan gaji, pemberian bonus, promosi dan 

penempatan karyawan pada posisi yang sesuai  serta mengetahui kebutuhan 

pelatihan dan pengembangan karyawan yang bersangkutan. Pemahaman di atas 

kurang sehat apabila pelaksanaannya bersifat sepihak, rahasia dan kurang bersifat 

mengembangkan. Seharusnya penilaian kinerja tidak saja mengevaluasi kinerja 

karyawan tetapi juga mengembangkan dan memotivasi karyawan. Sebaliknya, 

karyawan yang dinilai harus mengetahui bidang prestasi yang dinilai dan 

diberikan kesempatan untuk menilai dirinya sendiri, bahkan mempertemukan hasil 

penilaiannya engan penyelia. Disini terjadi proses tawar menawar dan komunikasi 

antara kedua belah pihak untuk mencapai saling keterbukaan dan saling 

pengertian mengenai bidang-bidang yang sudah cukup dan bidang-bidang yang 

masih perlu dikembangkan.  

Dalam konteks ini, PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat sebagai 

perusahaan pemberi jasa pelayanan listrik yang selalu memberikan jasa listrik 

kepada masyarakat merasa perlu untuk melakukan penilaian kinerja terhadap 

karyawan di perusahaan. 

Maka penulis akhirnya tertarik melakukan praktek kerja pada PT PLN 

(Persero) P3B Region Jawa Barat untuk kemudian membahasnya dalam laporan 

yang diberi judul “ANALISIS PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PADA 

PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan lain-lain yang menunjang 

peninjauan, sehingga perlu kiranya penulis menetapkan ruang lingkup 

permasalahan dengan membatasi permasalahan pada: 

1. Bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja karyawan Bagian 

Sumber Daya Manusia & Administrasi PT PLN (Persero) P3B 

Region Jawa Barat? 

2. Metode apa yang digunakan oleh PT PLN (Persero) P3B Region 

Jawa Barat dalam melaksanakan penilaian kinerja karyawan 

Bagian Sumber Daya Manusia & Administrasi? 

3. Masalah apa saja yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) P3B 

Region Jawa Barat dalam melaksanakan penilaian kinerja 

karyawan Bagian Sumber Daya Manusia & Administrasi? 

4. Usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah-

masalah dalam pelaksanaan penilaian kinerja karyawan Bagian 

Sumber Daya Manusia & Administrasi PT PLN (Persero) P3B 

Region Jawa Barat? 

 

1.3. Tujuan Praktek Kerja Lapangan 

Adapun tujuan dari praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh penulis 

yaitu untuk mengetahui serta mempelajari tentang: 

1. Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan Bagian Sumber Daya 

Manusia & Administrasi pada PT PLN (Persero) P3B Region Jawa 

Barat. 

2. Metode yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan Bagian 

Sumber Daya Manusia & Administrasi pada PT PLN (Persero) 

P3B Region Jawa Barat. 

3. Masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penilaian 

kinerja karyawan Bagian Sumber Daya Manusia & Administrasi 

pada PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat. 
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4. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah 

dalam melaksanakan penilaian kinerja karyawan Bagian Sumber 

Daya Manusia & Administrasi pada PT PLN (Persero) P3B Region 

Jawa Barat. 

 

1.4. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan 

Dengan melaksanakan praktek kerja lapangan ini, banyak manfaat yang 

dapat diperoleh, yaitu: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

• Untuk melengkapi landasan teoritis yang sudah ada. 

• Sebagai bahan bagi pembaca untuk dijadikan referensi dalam 

pembuatan laporan tugas akhir atau yang menyangkut masalah 

yang berkaitan dengan praktek kerja ini.  

2. Bagi Perusahaan 

• Diharapkan dapat memberikan berbagai saran, masukan dan 

arahan baru bagi karyawan. 

• Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbang pikiran dan 

masukan untuk kemajuan pelaksanaan penilaian kinerja 

karyawan pada PT PLN (Persero). 

3. Bagi Penulis 

• Sebagai bekal awal dalam pengalaman kerja sekaligus 

menambah pengetahuan dan memperluas wawasan khususnya 

dalam bidang manajemen sumber daya manusia. 

• Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

akhir sidang Program Diploma III Manajemen, Fakultas Bisnis 

Dan Manajemen, Universitas Widyatama Bandung. 
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1.5. Metodologi Tugas Akhir 

1.5.1 Metode Penulisan 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut DRS Ibnu Hadjar, 

M.Ed  dalam bukunya yang berjudul Teknik Dan Metodologi Penelitian 

(1995:274) adalah suatu metode yang memberikan gambaran yang jelas dan 

akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki serta dapat digunakan untuk 

penelitian lebih lanjut. 

Dengan demikian, metode deskriptif yang dimaksudkan penulis dalam 

laporan ini adalah metode penulisan yang menjelaskan dan menggambarkan objek 

praktek dalam kegiatan proses penilaian kinerja karyawan pada PT PLN (Persero) 

dengan berbagai permasalahan yang ada dan berkaiatan serta mengacu pada data 

yang diperoleh dilapangan. 

 

1.5.2 Tekhnik Pengumpulan Data 

Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

menyusun laporan tugas akhir ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Penulis memperoleh informasi dan mengumpulkan data 

berdasarkan penelaahan literatur yang memiliki hubungan antar 

permasalahan yang sedang penulis amati. Selain itu penulis juga 

memperoleh gambaran teori untuk menunjang dalam penyusunan 

dan pembahasan laporan ini melalui tulisan atau pendapat para 

ahli, dimana pendapat atau teori tersebut mempunyai hubungan 

dengan apa yang sedang penulis amati. 

b. Observasi (pengamatan) 

Observasi yang dimaksud adalah 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. 
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c. Wawancara 

Wawancara yaitu proses memperoleh data, informasi dan 

keterangan langsung dari narasumber melalui tanya jawab dan 

diskusi dengan bertatap muka langsung atau tidak mengenai 

masalah yang sedang penulis amati. Penulis mengajukan beberapa 

pertanyaan menyangkut apa yang sedang penulis amati secara 

formal maupun non formal melalui wawancara terhadap beberapa 

karyawan yang ada pada Bagian Sumber Daya Manusia & 

Administrasi PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat. 

  

1.6.Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja 

Analisis mengenai penilaian kinerja karyawan diadakan dengan 

mengambil lokasi pada PT PLN (Persero) P3B Region Jawa Barat Jl. Supratman 

No. 58 Bandung. Adapun waktu penelitian diadakan pada tanggal 8 Juli 2007 

sampai dengan 20 Juli 2007. 

 


