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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Program pendidikan dan pelatihan pegawai hendaknya disusun secara 

cermat dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada 

keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun untuk masa depan. 

Pendidikan dan pelatihan ini harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, konseptual dan moral pegawai supaya bisa meningkatkan prestasi 

kerja yang baik dan mencapai hasil yang optimal. 

Pendidikan dan pelatihan pegawai ini dirasa perlu manfaatnya, karena 

tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan 

semakin ketatnya persaingan diantara pegawai. Setiap personil / pegawai di PT. 

Multigarmen Jaya Bandung, dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien dalam 

meningkatkan kualitas pekerjannya, sehingga daya saing kantor semakin besar. 

PT. Multigarmen Jaya Bandung semakin menyadari bahwa pegawai baru 

pada umumnya hanya mempunyai kecakapan teoritis saja yang dibawanya dari 

bangku sekolah / kuliah jadi perlu dikembangkan kedalam kemampuan nyata 

untuk dapat mengerjakan pekerjaannya. Pendidikan dan pelatihan pegawai ini 

memang membutuhkan biaya besar, tetapi biaya ini merupakan investasi jangka 

panjang bagi perusahaan dibidang personal, karena pegawai yang cakap dan 

terampil akan dapat bekerja lebih efisien dan efektif. 

Peningkatan prestasi kerja karyawan dapat meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat / anggota. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (1999 ; 93), tentang tolok ukur 

keberhasilan pendidikan dan pelatihan mengemukakan sebagai berikut : 

1. Prestasi Kerja Pegawai 
Apabila prestasi kerja pegawai atau produktivitas pegawai setelah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan baik kualitas kerjanya meningkat 
maka berarti metode pendidikan dan pelatihan yang diterapkan cukup 
baik. Tetapi sebaliknya jika prestasi kerja tetap atau menurun berarti 
metode pendidikan dan pelatihan yang dilakukan kurang baik, jadi 
perlu diadakan perbaikan. 
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2. Kedisiplinan Pegawai 
Jika kedisiplinan setelah mengikuti Pendidikan dan pelatihan semakin 
baik berarti metode pendidikan dan pelatihan itu cukup baik, 
sebaliknya jika absensi pegawai tetap atau menurun berarti metode 
pendidikan dan pelatihan yang diterapkan kurang baik. 

3. Tingkat Kerjasama 
Tingkat kerjasama pegawai hasur semakin serasi dan harmonis dan 
baik setelah mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan, jika tidak ada 
perbaikan kerjasama maka metode pendidikan dan pelatihan tidak 
baik. 

4. Prakarsa Pegawai 
Prakarsa pegawai harus meningkat setelah mengikuti pendidikan dan 
pelatihan, jika tidak meningkat atau tetap maka metode pendidikan dan 
pelatihan ini kurang baik. Dalam hal ini diharapkan dapat bekerja 
mandiri serta bisa mengembangkan kreativitasnya. 

5. Kepemimpinan dan Keputusan 
Kepemimpinan dan keputusan yang ditetapkan oleh pegawai setelah 
mengikuti pendidikan dan pelatihan semakin serasi, sasaran yang 
dicapai semakin besar dan ketegangan-ketegangan berkurang, serta 
kepuasan kerja pegawai meningkat. Kalau hal-hal itu baik, tetapi 
sebaliknya jika hal-hal diatas tidak tercapai berarti metode pendidikan 
dan pelatihan itu kurang baik. 
 

Setelah mengikuti program pendidikan dan pelatihan, secara umum 

prestasi kerja karyawan di PT. Multigarmen Jaya Bandung mengalami 

peningkatan akan tetapi peningkatan yang terjadi belum memuaskan karena belum 

seperti apa yang diharapkan, terbukti / terlihat dari produktivitas kerja masih 

sering dibawah target. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka dalam rangka penelitian 

ini penulis akan mengambil judul sebagai berikut : “Prosedur Pelaksanaan 

Penilaian Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Multigarmen Jaya Bandung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu peneliti dapat mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Karyawan pada PT. 

Multigarmen Jaya Bandung ?. 
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2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam Prosedur Pelaksanaan penilaian 

Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Multigarmen Bandung ? 

3. Usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan  dalam Prosedur 

Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Multigarmen Jaya 

Bandung ?. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Praktek Kerja 

1.3.1 Maksud Praktek Kerja 

Maksud paktek kerja adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang 

pelaksanaan diklat dan prestasi kerja karyawan kemudian diolah, dianalisis dan 

diinterprestasikan sehingga dapat diperoleh gambaran tentang objek yang diteliti.  

 

1.3.2 Tujuan Praktek kerja 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Karyawan 

pada PT. Multigarmen Jaya Bandung  

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Prosedur Pelaksanaan penilaian 

Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Multigarmen Jaya Bandung. 

3. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-

hambatan tersebut. 

 

1.4 Kegunaan Praktek Kerja 

1. Aspek Teoritis 
Bagi penulis, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan aspek 

yang diteliti. 

2. Aspek Praktis 

- Penulis berharap dapat memberikan masukan dan sasaran yang berarti 

serta berusaha mengembangkan pemikiran yang dapat dipakai untuk 
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mengoptimalkan dan mengevaluasi pendidikan dan pelatihan yang 

dilaksanakan oleh PT. Multigarmen Jaya Bandung. 

- Bagi pihak lain, khususnya rekan-ekan mahasiswa, diharapkan penelitian 

ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan dalam 

penelitian yang akan atau sedang dilakukan. 

 

1.5 Metode Pendekatan Yang Digunakan dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi kasus, yang 

memiliki kasus tertentu secara mendalam, dalam hal ini berkaitan dengan 

Prosedur Pelaksanaan Pemberian Insentif Karyawan Pada PT. Multigarmen Jaya 

Bandung.  

Untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan laporan praktek kerja ini, 

penulis menggunakan, metode deskriptif yang tertuju pada pemecahan masalah. 

Menurut Winarno Surakhmad, dalam bukunya yaitu “Pengantar Penenlitian 

Ilmiah” yang dimaksud dengan metode deskkriptif, yaitu : 

“Suatu metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan 

masalah yang actual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau 

mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterprestasikannya”, (1994 ; 147) 

Dalam mencari data tersebut penuli melakukan praktek kerja di bagian 

sumber daya manusia PT. Multigarmen Jaya Bandung. Data yang terkumpul itu 

kemudian diolah, disusun secara sistematis, dijelaskan dan disimpulkan. Adapun 

teknik-teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan 

Yaitu teknik untuk mendapatkan data secara teoritis dan secara menelaah dan 

membandingkan dari beberapa sumber kepustakaan seperti buku-buku dan 

data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. 

Menurut Nazir, studi kepustakaan adalah : 

“Mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian untuk 

mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah 

berkembang, sampai kemana terdapat kesi,mpulan dan degenerasi yang 

pernah dibuat sehingg situasi yang diperlukan dapat diperloleh”. (1988 ; 112) 
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2. Studi Lapangan 

Yaitu teknik dengan cara langsung mengunjungi tempat-tempat yang menjadi 

objek praktek kerja yang dimaksudkan untuk memperoleh data. 

Menurut Mardalis, dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” studi 

lapangan adalah : 

“Untuk mengemukakan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang 

terjadi pada suatu saat di lapangan dan maksud untuk memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan dengan cara observasi dan wawancara. 

a. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan 

wawancara. (Nazir, 1988 ; 234). 

b. Observasi yaitu pengambilan data dengan melakukan pengamatan secara 

langsung atas kejadian pekerjaanyang terjadi di perusahaan (M. Nasir, 

1988 ; 212), dalam hal ini pengamatan secara langsung dengan cara terjun 

langsungke lapangan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan pelaksanaan 

kegiatan pekerjaan dalam pencapaian data yang diperlukan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan didalam penulisan 

laporan tugas akhir ini, penulis melakukan praktek keja di PT. Multigarmen Jaya 

yang berlokasi di Jalan Karawang No. 1 Bandung, adapun waktu praktek kerja 

yang dilaksanakan mulai bulan September,  Oktober dan Nopember 2006. 

 
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Kerja Praktek   

No Kegiatan 
Bulan 

September Oktober Nopember 
3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Persiapan Praktek Kerja √ √       
2 Pengumpulan Data  √ √ √ √    
3 Pengolahan Data     √ √ √ √ 
4 Penyusunan LTA       √ √ 

 


