
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya adalah peningkatan kinerja karyawan 

yang mencerminkan kemampuan anggota organisasi dalam bekerja, artinya kinerja masing - 

masing karyawan di nilai dan di ukur menurut kriteria yang sudah di tentukan oleh organisasi. 

Organisasi merupakan sistem dan kegiatan manusia yang bekerja sama. Sejalan dengan itu 

organisasi dikatakan sebagai suatu koordinasi kegiatan sejumlah orang yang rasional untuk 

mencapai tujuan. Oleh sebab itu, organisasi mengharapkan para karyawan dapat berprestasi 

dan mampu menciptakan keadaan yang kondusif. Sehingga karyawan tidak akan mengalami 

kejenuhan, kebosanan dan rasa malas bekerja yang mengakibatkan semangat kerja menurun. 

Jika semangat kerja menurun, dapat mengakibatkan kinerja karyawan juga mengalami 

penurunan. Kinerja karyawan yang menurun dapat mengakibatkan kerugian dalam organisasi. 

Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai 

tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu 

organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan mengukur kinerja karyawan. Apabila 

suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa 

organisasi tersebut selektif. 

Seiring dengan perkembangannya, semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing 

memberikan pelayanan yang maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintah. Kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya. Kinerja karyawan merupakan suatu aktifitas yang sangat penting 

karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi 

organisasi. Organisasi atau instansi perlu mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan 

karyawan sebagai landasan untuk membenah kelemahan dan menguatkan kelebihan dalam 

rangka meningkatan produkifitas dan pengembangan karyawan sehingga kinerja karyawan 

pada setiap instansi harus dapat dioptimalkan demi tercapainya tujuan instansi tersebut. Untuk 

itu, perlu dilakukan kinerja secara periodik. Penilaian disini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah untuk kerja dari karyawan sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan oleh 

perusahaan atau belum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja 

karyawan pada perusahaan Asuransi Central Asia (ACA) Kota Bandung khususnya pada 

bagian Departemen Keuangan. Unit analisis adalah individu dan pengumpulan data dilakukan 



dengan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memberikan informasi tentang kinerja 

karyawan. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. 

Menurut Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa : “Kinerja merupakan 

terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses 

manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat 

ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah 

ditentukan).” 

Berbicara mengenai kinerja dan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari siapa yang 

ada dan menjalankan organisasi tersebut, tidak lain adalah manusia itu sendiri. Sebagai unsur 

organisasi, manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsinya dalam 

rangka kemajuan organisasi. Potensi setiap individu yang ada dalam organisasi harus dapat 

dimanfaatkan sebaik - baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal. Dimana 

keberhasilan organisasi sangat bergantung pada peran manusia didalamnya karena manusia 

sebagai sumber daya yang potensial dan merupakan sumber kekuatan untuk menggerakan roda 

aktivitas organisasi. 

Berdasarkan wawancara awal dengan Kepala bagian Departemen Keuangan PT. Asuransi 

Central Asia (ACA) Kota Bandung, diperoleh kesimpulan bahwa kinerja karyawan pada 

bagian Departemen Keuangan secara umum sudah baik, namun disamping itu masih terdapat 

beberapa kekurangan yang harus segera diatasi agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan lagi. 

Masalah - masalah seperti kuantitas karyawan yang masih dinilai kurang untuk menunjang 

penyelesaian tugas dan pekerjaan pada masing - masing seksi di bagian Departemen Keuangan. 

Selain itu masih kurangnya pelatihan - pelatihan yang bersifat teknis untuk menunjang skill 

karyawan membuat suatu pekerjaan menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan teknis 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada tugas jabatan fungsional belum adanya 

tenaga pengawas yang berfungsi mengawasi perusahaan - perusahaan terkait ketenagakerjaan 

dan juga mediator yang berfungsi sebagai penghubung dan melakukan mediasi antara 

pengusaha, perusahaan dan tenaga kerja serta masalah kinerja karyawan masih perlu 

ditingkatkan. 

Oleh karenanya dalam situasi seperti ini, Kepala bagian Departemen Keuangan perlu 

melakukan penilaian kinerja untuk meninjau kembali sejauh mana keefektifan kinerja 

karyawan dan mengevaluasi kekurangan - kekurangan yang terdapat didalamnya sehingga 

dapat diambil tindakan secepatnya untuk mengatasi masalah tersebut. 



Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “TINJAUAN KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN 

ASURANSI CENTRAL ASIA (ACA) KOTA BANDUNG (STUDI KASUS : BAGIAN 

DEPARTEMEN KEUANGAN)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang dihadapi 

dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut ini : 

1. Bagaimana kinerja karyawan PT. Asuransi Central Asia (ACA) Kota Bandung 

bagian Departemen Keuangan? 

2. Kendala - kendala seperti apa yang terjadi pada proses pelaksanaan penilaian 

kinerja karyawan PT. Asuransi Central Asia (ACA) Kota Bandung bagian 

Departemen Keuangan? 

3. Solusi seperti apa yang dilakukan untuk menghadapai kendala - kendala dalam 

proses pelaksanaan penilaian kinerja karyawan PT. Asuransi Central Asia (ACA) 

Kota Bandung bagian Departemen Keuangan? 

4. Faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan kinerja karyawan PT. Asuransi 

Central Asia (ACA) Kota Bandung bagian Departemen Keuangan? 

5. Strategi apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan pada 

PT. Asuransi Central Asia (ACA) Kota Bandung bagian Departemen Keuangan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

 

1. Mengetahui bagaimana kinerja karyawan pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) 

Kota Bandung bagian Departemen Keuangan. 

2. Mengetahui kendala - kendala seperti apa yang terjadi dalam proses pelaksanaan 

penilaian kinerja karyawan PT. Asuransi Central Asia (ACA) Kota Bandung 

bagian Departemen Keuangan. 

3. Mengetahui solusi seperti apa untuk mengatasi kendala - kendala yang dialami 

dalam proses penilaian kinerja karyawan PT. Asuransi Central Asia (ACA) Kota 

Bandung bagian Departemen Keuangan. 



4. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan kinerja karyawan pada 

PT. Asuransi Central Asia (ACA) Kota Bandung bagian Departemen Keuangan. 

5. Mengetahui strategi apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja 

karyawan pada PT. Asuransi Central Asia (ACA) Kota Bandung bagian 

Departemen Keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Bagi Perusahaan 

a. Menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik di 

masa  yang akan datang. 

b. Menjadi bahan koreksi dalam rangka perbaikan apabila terdapat kekurangan dalam 

menghadapi kinerja karyawan di suatu perusahaan. 

c. Dapat memberikan suatu masukan berbagai pihak khususnya pada PT. Asuransi 

Central Asia (ACA) Kota Bandung. 

2. Bagi Penulis  

a. Sebagai syarat menyelesaikan pendidikan. 

b. Diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi penulis untuk dapat 

berfikir secara analisis dan dinamis di masa yang akan datang. 

c. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang kinerja karyawan yang ada di 

perusahaan dan merupakan bahan untuk membandingkannya dengan teori - teori 

yang telah dipelajari semasa kuliah. 

3. Bagi Pihak lain 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan, menambah informasi 

dan wawasan bagi para pembaca. 



b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembanding bagi pembaca yang akan 

melakukan penelitian mengenai kinerja karyawan di masa yang akan datang. 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 

untuk memperdalam penelitian mengenai kinerja karyawan.  

1.5  Metodologi Penelitian 

Metode adalah penelitian cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah 

data sehingga data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Penelitian digunakan 

sebagai alat untuk mencari penjelasan dari ketidaktahuan. Penelitian yang baik harus 

memenuhi syarat - syarat penelitian ilmiah yang ditunjukkan dengan bagaimana kepatuhan 

penelitian terhadap metode ilmiah atau scientific method yang dimiliki pengertianya itu 

penggunaan cara - cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam membentuk dan 

menghubungkan kejadian yang belum diketahui. Pada dasarnya, metode yang digunakan dalam 

penelitian pendidikan jika ditinjau dari segi tujuannya dapat dikelompokkan menjadi tiga 

golongan, yaitu : metode deskriptif, metode historic, dan metode eksperimentasi. 

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2009:21) yang dimaksud dengan metode penelitian deskriptif adalah : “Metode 

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil 

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.” 

Berdasarkan sifatnya, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:13) : “Data kuantitatif merupakan suatu karakteristik dari 

suatu variabel yang nilai - nilainya dinyatakan dalam bentuk numerical.” dengan menggunakan 

teknik analisis regresi linear sederhana. Untuk menentukan erat atau tidaknya hubungan antara 

kedua variabel tersebut digunakan analisis korelasi. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data, penulis melakukan penelitian di PT. Asuransi Central Asia 

(ACA) yang berlokasi di Wisma HSBC Lt. 5, Jl. Asia Afrika 116, Cikawao 40261, Bandung. 

Dan waktu kerja praktek mulai dilakukan pada 23 Februari 2016 – 31 Maret 2016. 

 

 


