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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan dalam dunia usaha yang semakin ketat dan semakin maju, baik

dalam lingkungan nasional, regional mau pun internasional Manejemen Sumber Daya

Manusia mendapat tempat yang besar dan peran yang penting dalam usaha

memelihara kelangsungan hidup dan pengembangan perusahaan. Tingkat persaingan

yang ketat sebagai konsekuensi logis dari perubahan dunia. Perusahaan diharuskan

untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang bertujuan untuk meningkatkan

kinerja karyawan pada perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang

diinginkan.

Menurut Ike Kusdyah Rachmawati (2008:1)

“Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang

sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya hasilkan”.

Prestasi kerja karyawan dipengaruhi oleh bermacam-macam karakteristik

pribadi dari masing-masing individu. Perusahaan membutuhkan karyawan yang

berkualitas tinggi. Pada saat yang sama karyawan memerlukan umpan balik atas

kinerja mereka sebagai pedoman bagi tindakan-tindakan mereka pada masa yang

akan datang. Oleh karena itu penilaian kinerja merupakan hal yang penting bagi
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perusahaan agar dapat meningkatkan produktivitas kinerja karyawan terhadap

perusahaan.

Menurut A. A. Anwar Prabu Mangkunegara (2008:69)

“Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian prestasi kerja pegawai

yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan secara sistematik

berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya”.

Pada umumnya sistem penilaian kinerja karyawan masih digunakan sebagai

alat 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. Pentingnya penilaian kinerja agar kita dapat mengetahui tingkat

prestasi karyawan tersebut dan membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan

yang sesuai untuk mencapai hasil yang baik dan secara menyeluruh. Sebaliknya

karyawan yang dinilai harus mengetahui bidang prestasi yang dinilai dan diberikan

kesempatan untuk menilai dirinya sendiri bahkan mempertemukan hasil penilaiannya

dengan penyelia. Disini terjadi proses tawar menawar dan komunikasi antara 2 belah

pihak untuk mencapai saling keterbukaan dan saling pengertian mengenai bidang-

bidang yang sudah cukup dan bidang-bidang yang masih perlu dikembangkan.

Semakin besar peran manusia dalam suatu perusahaan maka diperlukan suatu

Manajemen Sumber Daya Manusia untuk menilai prestasi para pekerja Sumber Daya
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Manusia yang ada dalam perusahaan harus memiliki prestasi kerja yang sesuai

dengan standar kerja yang diinginkan perusahaan, salah satu cara yang dapat

ditempuh adalah dengan melaksanakan evaluasi atas prestasi kerja karyawan yang

dikenal dengan penilaian prestasi kinerja.

Bank Jabar Banten merupakan bank pengelola dan penghimpun kas daerah

Bank Bjb juga telah dipercaya untuk melaksanakan aktivitas perbankan seperti Bank

Nasional lainnya hal ini dibuktikan dengan masuknya Bank Bjb ke dalam

Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) dan sudah tidak lagi berada

dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), selain itu Bank Bjb telah

melaksanakan IPO (Initial Public Offering) di Bursa Efek Indonesia (BEI) terhitung

sejak tanggal 8 Juli 2010 hal ini menjadikan Bank Bjb sebagai satu-satunya BPD

yang sudah Go Public. Melihat kondisi tersebut hal ini tentunya tidak terlepas dari

Sumber Daya Manusia yang dimiliki perusahaan sebagai salah satu faktor yang

mendukung setiap kegiatan dan keputusan yang diambil manajemen dalam

perusahaan untuk mewujudkan peningkatan kinerja yang terus menerus guna

mewujudkan tujuan perusahaan.

Terkait hal tersebut Bank Bjb menyadari perandominan Sumber Daya

Manusia, hal ini dapat ditunjukan dengan adanya kegiatan perekrutan, seleksi,

pengembangan dan pelatihan, program pendidikan yang dilakukan secara

berkelanjutan, serta fasilitas-fasilitas yang disediakan perusahaan untuk menunjang

kesejahteraan tenaga kerjanya, serta kompensasi sesuai yang diberikan kepada

karyawan sebagai timbal balik atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Pengeluaran
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terkait Sumber Daya Manusia tersebut idealnya diperlakukan sebagai investasi pada

manusia karena pengeluaran tersebut digunakan untuk menambah nilai Sumber Daya

Manusia itu sendiri sebagai aset perusahaan, namun hingga saat ini Bank Bjb masih

memperlakukan pengeluaran tersebut sebagai biaya (beban) operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dan membuat laporan tugas akhir dengan judul :“Tinjauan Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Karyawan di Bank Jabar Banten Kcp Margaasih”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang diatas, maka identifikasi masalah yang

terjadi di Bank Jabar Banten Kcp Margaasih adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penilaian kinerja karyawan pada Bank Bjb

Kcp Margaasih ?

2. Hambatan apa saja yang terjadi pada saat proses penilaian kinerja karyawan di

Bank Bjb Kcp Margaasih ?

3. Bagaimana cara mengatasi masalah dalam penilaian kinerja karyawan yang

dilakukan oleh Bank Bjb Kcp Margaasih ?
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1.3 Maksud dan Tujuan Studi

Adapun maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data

dan informasi sebagai bahan penyusunan Laporan Tugas Akhir, yang selanjutnya

akan digunakan sebagai syarat untuk menempuh ujian sidang akhir diploma III.

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penilaian kinerja karyawan pada Bank

Bjb Kcp Margaasih.

2. Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang terjadi pada saat proses penilaian

kinerja karyawan di Bank Bjb Kcp Margaasih.

3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah penilaian kinerja

karyawan yang dilakukan oleh Bank Bjb Kcp Margaasih.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian tugas akhir ini dan pengumpulan data, penulis berharap dapat

manfaat bagi :

1. Penulis

Merupakan suatu kesempatan untuk dapat mempelajari dan menambah ilmu

lebih dalam mengenai proses penilain kinerja karyawan pada Bank Bjb Kcp

Margaasih.
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2. Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen perusahaan dalam

melaksanankan penilaian prestasi kerja karyawan yang objektif dan

menyeluruh di dalam bidang sumber daya manusia.

3. Pihak lain

Hasil praktik kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pada pihak-

pihak yang membutuhkan, untuk mengetahui sejauh mana teori dapat

diterapkan dalam praktik dan sebagai bahan referensi yang berguna untuk

melakukan praktik kerja tentang penilaian kinerja karyawan secara relavan.

1.5 Metode Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini penulis memperoleh data serta informasi lainnya

dengan menumpuh teknik dalam mengumpulkan data, yaitu dengan metode

deskriptif.

Melaksanakan penelitian deskriptif ini, maka adanya langkah-langkah yang

penulis lakukan antara lain:

1. Penelitian lapangan (Field Research)

Penulis melakukan pengamatan langsung pada tempat yang menjadi lokasi

penelitian. Menurut Sumadi Suryabrata (2011:80) Tujuan penelitian kasus

dan penelitian lapangan “Adalah untuk mempelajari secara intensif tentang
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latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial,

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.”

Sedangkan untuk mengumpulkan data-data penelitian dilakukan dengan

beberapa cara yaitu :

- Wawancara

Menurut Sugiyono (2012:223) bahwa wawancara merupakan

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu.

- Observasi

Menurut Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa, observasi

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis.

2. Penelitian Kepustakaan

Penulis menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya

dengan masalah yang sedang penulis teliti, guna mempermudah dalam

penelitian atau mendapatkan gambar yang lengkap dan jelas tentang masalah

yang akan dibahas.
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1.6 Lokasi dan Waktu Studi

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, dilakukan di kantor Bank Jabar

Banten Kcp Margaasih yang beralamat di Jl. Mahmud No.8 Kec Margaasih, Kab.

Bandung. Telp 022-5407389 Fax 022-85440304. Dan observasinya dimulai pada

tanggal 01 September 2014 – 01 Oktober 2014.


