
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perusahaan

mempunyai tanggung jawab moral untuk meningkatkan keunggulan diantara para

pesaingnya. Keunggulan yang mampu memenuhi perubahan kebutuhan Manusia

dihasilkan dari karyawan-karyawan perusahaan yang berbakat. Selain itu,

karyawan juga merupakan sumber utama kinerja, pertumbuhan perusahaan, dan

keberlangsungan eksistensi perusahaan.

Karyawan berbakat yang ada dalam perusahaan mempunyai keahlian

untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, membantu memecahkan masalah

secara efektif atau sekaligus dapat mengembangkan perusahaan ke arah yang

diinginkan stakeholder secara periodik. Selanjutnya karyawan berbakat

merupakan inti dari keberlangsungan hidup perusahaan, karena karyawan

berbakat merupakan transfer ilmu pengetahuan dan pengalaman yang secara

langsung dilakukan oleh seseorang sehingga lebih menjamin bahwa hal-hal yang

dihadapi oleh perusahaan telah dipikirkan.

Karyawan berbakat tidak dengan serta merta langsung tersedia di

lapangan. Rata-rata mereka hanya mempunyai teori ilmu dari bangku kuliah dan

belum mempunyai pengalaman kerja di lapangan, jika sudah mempunyai

pengalaman belum cukup dalam bersaing dengan perusahaan lain. Jadi, perlu

dikembangkan dalam kemampuan nyata untuk dapat menyelesaikan tugas di

tempat kerja.

Pengembangan karyawan memang membutuhkan biaya cukup besar,

tetapi biaya ini merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan di bidang

personalia. Karena karyawan yang cakap dan terampil akan dapat bekerja lebih

efisien, efektif, pemborosan bahan baku, dan ausnya mesin berkurang, hasil
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kerjanya lebih baik daya saing perusahaan semakin besar. Hal ini akan

memberikan peluang yang lebih baik bagi perusahaan untuk memperoleh laba

yang semakin besar sehingga balas jasa (gaji dan benefit) karyawan dapat

dinaikkan (Hasibuan, 2010: 68).

Sikap perusahaan yang tepat yaitu dengan memberikan pengalaman di

tempat kerja yaitu melalui program pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia dapat diperoleh dengan pendidikan dan

pelatihan, pengembangan karir dan pemeliharaan sumber daya manusia. Hal ini

sesuai dengan pendapat Saydam Gouzali (2011 : 496) pengembangan Sumber

Daya Manusia yang dilakukan oleh perusahaan meliputi: pelatihan, penugasan,

pengembangan karir, Built in Training, pengawasan dan pengendalian, serta

promosi dan mutasi.

PT PLN merupakan perusahaan BUMN di bidang jasa pengadaan listrik.

Karyawan bagian jaringan merupakan tenaga kerja yang berperan penting dalam

rangka pelayanan listrik pada masyarakat. Oleh sebab itu kinerja seorang

karyawan sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka meningkatkan

pelayanan pada masyarakat. Akan tetapi kinerja karyawan dinilai menurun setelah

dilihat dari pencapaian kerja berdasarkan layanan konsumen sebagai berikut:

Grafik 1.1

Pencapaian target kinerja karyawan Tahun 2016
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Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pencapaian target

beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tidak sesuai dengan target yang

diharapkan. Seperti target pemasangan jaringan perusahaan menerapkan sebesar

50% untuk wilayah terpencil di Jawa Barat, akan tetapi pemasangan jaringan

hanya mencapai 27%, karena kendala perizinan hal ini diduga karyawan kurang

melakukan usaha atau pendekatan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain

pada pemasangan token perusahaan menetapkan target 70% karena dinilai tidak

semuanya kelas rumah tangga maupun industri menggunakan token, tetapi

pencapaian 27%, sedangkan pengaduan keluhan layanan meningkat dari 18%

menjadi 29%, tingginya penaduan diduga karena seringnya pemedaman listrik

secara bergilir untuk beberapa wilayah/kelurahan dengan tanpa memberiktahukan

sebelumnya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan kurang

maksimal dalam menunjukkan kinerjanya.

Hal pun terlihat dari data penilaian kinerja karyawan PT PLN  Distribusi

Jabar Banten sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Penilaian Kinerja Karyawan PT PLN  Distribusi Jabar Banten

No Nilai Tahun

2014 2015

Jumlah % jumlah %

1 A 10 25,64 7 17,95

2 B 23 58,98 20 51,28

3 C 6 15,38 12 30,77

Total 39 100% 39 100%

Sumber : Bagian Personalia PT PLN  Distribusi Jabar Banten

Keterangan:
Nilai A kategori 80%-100% = sangat tinggi
Nilai B  kategori 60%-79% = tinggi
Nilai C  kategori 40%-59% = kurang
Nilai D  kategori 20%-39% = rendah
Nilai E  kategori 0%-19% = sangat rendah
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Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai

kinerja karyawan tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana pada

tahun 2014 terdapat 10 orang karyawan yang memiliki nilai kinerja di atas

ekspektasi (A) tetapi di tahun 2015 turun menjadi 7 orang, begitu juga dengan

karyawan yang memiliki nilai kinerja yang sesuai dengan ekspektasi (B) di tahun

2014 sebanyak 23 orang, di tahun 2015 turun menjadi 20 orang, sedangkan untuk

karyawan yang memiliki nilai di bawah ekspektasi (C) malah bertambah dari 6

orang di tahun 2014 menjadi 12 orang di tahun 2015.

Jika semua pegawai mendapatkan penilaian A maka menunjukkan

penilaian kinerja karyawan yang tinggi sehingga akreditasi BUMN yang di

dapatkan PT PLN  Distribusi Jabar Banten menjadi baik. Sedangkan jika semua

penilaian kinerja mendapatkan penilaian C maka akreditas PT PLN  Distribusi

Jabar Banten menurun. Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan

perbaikan-perbaikan pada karyawan dan lingkungan yang mendukung pekerjaan

karyawan, maka akan mengakibatkan kerugian bagi PT PLN  Distribusi Jabar

Banten itu sendiri.

Fenomena di atas yang terjadi merupakan hal terkait pemerliharaan

karyawan yang diberikan belum sesuai dengan harapan perusahaan yang

menetapkan target sasaran kerja. Hal ini sesuai dengan beberapa masalah yang

tidak tercapai, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Pencapaian Program Kerja karyawan PT PLN  Distribusi Jabar Banten

tahun 2013

Sasaran atau program kerja Realisasi Keterangan

1. Penyusunan dan penyempurnaan sistem
dan prosedur anggaran dan permodalan

2. Pemeliharaan karyawan melalui
pengembangan jenis, bentuk, dan sistem
pelayanan

3. Sosialisasi organisasi dan tata kerja yang
berbasis kompetensi

4. Menentukan kebutuhan karyawan sesuai

60%

45%

78%

Cukup tercapai

Kurang tercapai

Tercapai
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dengan asas efisiensi dan efektifitas
5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk

mendukung terciptanya pelayanan sesuai
standar

6. Peningkatan kemampuan dibidang
teknologi informasi

50%

70%

60%

Kurang tercapai

Cukup tercapai

Cukup tercapai

Sumber : Bagian Personalia PT PLN  Distribusi Jabar Banten

*Syarat pencapain program kerja:
0-25% = tidak tercapai
26-50% = kurang tercapai
51-75 = cukup tercapai
76-100   = tercapai

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pencapaian program kerja

PT PLN  Distribusi Jabar Banten secara umum belum mencapai target yang telah

ditetapkan yaitu anatara 76%-100%. Pada program pemeliharaan karyawan

melalui pengembangan jenis, bentuk, dan sistem pelayanan, terlihat masih jauh

dari target minimal yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan pencapaian

sebesar 45%. Adapun pada program, sosialisasi organisasi dan tata kerja yang

berbasis kompetensi terlihat hasil yang dicapai sudah sesuai dengan target yang

telah ditentukan, yaitu sebesar 70% yang artinya program kerja ini sudah dapat

dianggap berhasil. Namun program-program kerja lainnya terlihat masih belum

mencapai hasil yang maksimal. Tabel diatas menujukkan masih rendahnya

kemampuan atau keterampilan karyawan dalam menyelesaikan tugas yang

diberikan kepadanya sehingga berpengaruh terhadap menurunnya kinerja.

Upaya dalam meningkatkan kinerja karyawa PT PLN Distribusi Jabar

Banten telah melakukan kegiatan pemeliharaan karyawan berupa pendidikan dan

pelatihan, kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan setiap semester yang

diupayakan untuk memberikan kemampuan dan meningkatkan kinerja karyawan.

Akan tetapi minat karyawan yang mengikuti pelatihan pun sedikit seperti

pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2016.
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Tabel 1.3

Data Program Diklat PT PLN Distribusi Jabar Banten tahun 2016

Peserta Pelatihan Golongan

3 Program komputer Semua golongan

7 Akuntansi Semua golongan

4 Kepemimpinan IIID –IVA

4 Keterampilan kerja Semua golongan

Berdasarkan tabel 1.3, pada program pendidikan dan latihan yang

diadakan PT PLN pusat hanya sebagian kecil dari 38 karyawan Kantor hyang

mengikuti pendidikan dan latihan. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan,

diduga tingkat kinerja karyawan PT PLN  Distribusi Jabar Banten mengalami

penurunan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad selaku staf bidang

personalia, menurunnya kinerja karyawan disebabkan karena karyawan tetap

cenderung kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangan pemeliharaan

pekerjaan karena lebih banyak dilakukan oleh tenaga kerja outrsourcing, sehingga

karyawan kurang maksimal dalam bekerja.

Dengan demikian perlunya instansi memberikan kesempatan kepada

karyawan untuk mengembangkan karier dengan diberikannya bentuk

pemeliharaan kerja seperti pendidikan dan pelatihan sehingga diharapkan kinerja

karyawan akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul : Pengaruh pengembangan dan pemeliharaan

karyawan Terhadap kinerja Karyawan Pada PT PLN  Distribusi Jabar

Banten.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di dirumuskan bahwa masalah penelitian

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan, pemeliharaan dan kinerja pada PT PLN  Distribusi

Jabar Banten

2. Seberapa besar pengaruh pengembangan terhadap kinerja pada PT PLN

Distribusi Jabar Banten

3. Seberapa besar pengaruh pemeliharaan karyawan terhadap kinerja pada PT

PLN  Distribusi Jabar Banten

4. Seberapa besar pengaruh pengembangan dan pemeliharaan karyawan terhadap

kinerja karyawan PT PLN  Distribusi Jabar Banten

1.3      Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengembangan, pemeliharaan dan kinerja pada PT PLN

Distribusi Jabar Banten

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengembangan terhadap kinerja

pada PT PLN  Distribusi Jabar Banten

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeliharaan karyawan terhadap

kinerja pada PT PLN  Distribusi Jabar Banten

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengembangan dan pemeliharaan

karyawan terhadap kinerja karyawan PT PLN  Distribusi Jabar Banten
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan

dengan tujuan penelitian di atas penulis juga berharap dengan melakukan

penelitian ini akan memperoleh hasil yang dapat berguna secara akademis

maupun praktis.

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, khususnya ilmu

Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pengembangan,

pemeliharaan dan kinerja.

2. Bagi instansi

Penelitian dapat memberi sumbangan pemikiran yang dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan bagi instansi mengenai pentingnya

pengembangan, pemeliharaan terhadap perkembangan kinerja karyawan.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau sumbangan pikiran

yang bermanfaat untuk para pembaca yang akan mengadakan penelitian pada

bidang yang sama.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi permasalahan pada pengembangan dan

pemeliharaan karyawan terhadap kinerja Karyawan. Sedangkan yang menjadi

lokasi pda penelitian ini di PT PLN  Distribusi Jabar Banten.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menyajikan mengenai pengembangan dan pemeliharaan

terhadap kinerja karyawan. Penelitian dilakukan di PT PLN  Distribusi Jabar

Banten, yang hasilnya diharapkan dapat mengetahui besarnya pengaruh

pengembangan dan pemeliharaan terhadap kinerja karyawan PT PLN  Distribusi

Jabar Banten. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut.



9

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah,

maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta

sistematika penulisan skripsi

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian,

kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, batasan masalah, identifikasi

variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrument penelitian,

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan

data, instrument penelitian serta teknik analisis data yang digunakan untuk

memecahkan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang subyek penelitian meliputi gambaran singkat tentang

identitas responden dan analisis data yang berisikan tentang analisis deskriptif,

analisis statistik dan pembahasan masalah penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian dimana pada bagian ini akan

diungkapkan mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-

saran yang relevan dengan hasil penelitian


