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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Dalam era globalisasi sumber daya manusia masih dianggap faktor 

yang menentukan kemampuan suatu perusahan untuk dapat bertahan maupun 

berkembang. Sumber daya manusia sebagai salah satu begian dari manajemen 

perusahaan yang memberikan kontribusi yang signifikan. Walaupun bagian 

manajemen lain seperti keuangan, pemasaran dan opersional berjalan dengan 

baik, namun apabila tidak didukung sumber daya manusia yang baik dan 

handal, maka hasil kerja tidak maksimal. Hal ini menunjukan bahwa sumber 

daya manusia dapat menigkatkan daya saing perusahaan. 

Sumber daya manusia sering disebut sebagi modal intlektual yang 

terdiri dari orang orang yang berada dalam  perusahaan yang memiliki 

kinerja. Semua kemampuan, bakat dan semangat untuk kerja. Semua itu 

didaya gunakan dalam pelaksanaan aktivitasnya sebagai karyawan. Seorang 

karyawan mendayagunakan kemampuannya yang ada didalam dirinya 

tersebut untuk memberikan konstribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan.  

Karyawan merupakan  faktor utama dalam perusahaan, terutama dalam 

faktor produksi. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang 

menentukan berhasil atau tidak nya perusahaan dalam mencapai tujuannya, 

dengan meningkatnya kinerja karyawan, tentu akan meningkatkan 

produktifitas dan semakin bagusnya kualitas perusahaan tersebut dalam 

menghadapi persaingan di dunia industri yang semakin kompetitif. Untuk 
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mencapai hasil kerja yang baik, maka dibutuhkan penilaian kinerja. Dengan 

ada nya penilaian kinerja yang dilakukan perusahaan di harapkan karyawan 

dapat meningkatkan prestasi kerja, agar manajemen mampu menentukan 

perencanaan dan pengembangan karir karyawannya. 

Pt Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) Pekanbaru memiliki jumlah 

karyawan sebanyak 70 0rang. Berikut gambaran jumlah karyawan dan 

absensi karyawan PT. Coca-cola Amatil Indonesia (CCAI) Pekanbaru. 

Tabel  1 Frekuensi  Kehadiran karyawan pada PT.Coca-Cola Amatil 

Indonesia (CCAI) Pekanbaru bulan Januari-Desember  Tahun 2016 

 

Bulan 

Jumlah 

Karyawan 

(Orang) 

 Absensi 
Tingkat 

Absen 

(%) 

Efektivitas 

Berkerja 

(Hari) 

Sakit tanpa 

ket.Dokter 

Alfa 

(Hari) 

Jumlah 

(Izin) 

JANUARI 40 21 3 4 10 32,3% 

FEBUARI 40 21 2 8 10 38,0% 

MARET 30 23 5 7 7 24,7% 

APRIL 30 21 1 6 8 21,4% 

MEI 30 22 5 10 5  27,2% 

JUNI 30 22 4 0 9 17,7% 

JULI 30 21 4 7 4 21,4% 

AGUSTUS 30 23 2 7 11 26,0% 

SEPTEMBER 30 22 4 3 8 20,4% 

OKTOBER 30 21 4 6 10 28,5% 

NOVEMBER 30 22 2 8 10  27,2% 

DESEMBER 30 23 2 7 9 23,4% 

 Sumber:PT. Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI)  Pekanbaru 2016 

Berdasarkan data absensi diatas dapat dilihat tingkat absensi tiap 

minggu pada PT.Caco-Cola amatil Indonesia (CCAI) Pekanbaru pada bulan 

Januari  memiki tingkat absen senilai 32,3% dari 40 karyawan dengan 

Efektivitas Bekerja 21 hari artinya pada Januari tingkat absen berada pada katagori 

cukup tinggi dari 40 karyawan sebanyak 32 orang pada bulan januari yang sakit,izin 

atau absen. Pada bulan Februari memiliki tingkat absen senilai 38,0% dari 40 
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karyawan dengan Efektivitas Bekerja 21 hari artinya pada Februari tingkat absen 

berada pada katagori cukup tinggi dari 38 karyawan sebanyak 28 orang pada bulan 

Februari yang sakit, izin atau absen. Di bulan Maret  memiki tingkat absen 

senilai 24,3% dari 30 karyawan dengan Efektivitas Bekerja 23 hari artinya pada 

maret tingkat absen berada pada katagori sedang dari 30 karyawan sebanyak 24 

orang pada bulan Maret yang sakit, izin atau absen. Di bulan April  memiki 

tingkat absen senilai 21,4% dari 30 karyawan dengan Efektivitas Bekerja 21 

hari artinya pada April  tingkat absen berada pada katagori sedang dari 30 karyawan  

sebanyak 21orang. Di bulan Mei memiki tingkat absen senilai 27,2% dari 30 

karyawan dengan Efektivitas Bekerja 22 hari artinya pada mei tingkat absen berada  

pada katagori cukup tinggi dari 30 karyawan sebanyak 27 orang pada bulan mei 

yang sakit, izin atau absen. di bulan Juni memiki tingkat absen senilai 17,7% 

dari 30 karyawan dengan Efektivitas Bekerja 22 hari artinya pada Juni tingkat 

absen berada ada katagori rendah dari 30 orang  sebanyak 17 orang pada bulan Juni 

yang sakit, izin atau absen. Pada bulan Juli  memiki tingkat absen senilai 

21,4%dari 30 karyawan dengan Efektivitas Bekerja 21 hari artinya pada Juli 

tingkat absen berada pada katagori sedang dari 30 karyawan sebanyak 22 orang pada 

bulan Juli yang sakit, izin atau absen. Bulan Agustus memiliki tingkat absen 

senilai 26,0% dari 30 karyawan dengan Efektivitas Bekerja 22 hari artinya pada 

agustus tingkat absen berada pada katagori cukup tinggi dari 30 karyawan sebanyak 

26 orang pada bulan Agustus  yang sakit, izin atau absen. Di bulan September  

memiliki tingkat absen senilai 20,4% dari 30 karyawan dengan Efektivitas 

Bekerja 22 hari artinya pada September tingkat absen berada ada katagori sedang 

dari 30 karyawan sebanyak 20 orang pada bulan September yang sakit,izin atau 
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absen. Di bulan oktober  memiliki tingkat absen senilai 28,5% dari 30 

karyawan dengan Efektivitas Berkerja 21 hari artinya pada Oktober tingkat absen 

berada ada katagori cukup tinggi dari 30 karyawan sebanyak 28 orang pada bulan 

Oktober yang sakit,izin atau absen. Bulan november memiliki tingkat absen 

senilai 27,2% dari 30 karyawan dengan Efektivitas Berkerja 22 hari artinya pada 

November tingkat absen berada ada katagori cukup tinggi dari 30 karyawan 

sebanyak 27 orang pada bulan November yang sakit,izin atau absen. Dan pada 

bulan desember  memiliki tingkat absen senilai 23,4% dari 30 karyawan 

dengan Efektivitas Bekerja 23 hari artinya pada  Desember tingkat absen berada 

pada katagori cukup tinggi dari 30 karyawan sebanyak 23 orang pada bulan 

Desember  yang sakit, izin atau absen. 

 

Berdasarkan tabel yang paling tinggi tingkat absensinya pada bulan Februari 

sebanyak 32,3% dan bulan-bulan berikutnya ini mencerminkan bahwa 

kepemimpinan PT.Coca-Cola Amatli Indonesia (CCAI) Pekanbaru dapat 

mengarahkan dan motivasi karyawan untuk mendapat disiplin dan berkerja 

dengan baik. 

Rumus mencari tingkat Absensi yaitu: 
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Tabel 2 Frekuensi  Keterlambatan karyawan pada PT.Caco-Cola   

           Amatil (CCAI) Indonesia Pekanbaru Januari-Desember  

Tahun 2016 

 

Bulan 

Jumlah 

Karyawan 

(Orang) 

Ketepatan jam kantor (orang) 

Tepat 

Waktu 

Datang 

Terlambat 

Datang 

Tepat 

waktu 

pulang 

Pulang 

lebih awal 

JANUARI 40 37 2 32 8 

FEBUARI 40 36 4 37 3 

MARET 30 25 5 37 3 

APRIL 30 27 3 24 6 

MEI 30 28 2 26 4 

JUNI 30 26 4 25 5 

JULI 30 27 3 27 3 

AGUSTUS 30 26 4 23 7 

SEPTEMBER 30 27 3 22 8 

OKTOBER 30 26 4 27 3 

NOVEMBER 30 25 5 27 3 

DESEMBER 30 27 3 24 6 

      Sumber:PT. Caco-Cola Distribution Indonesia  Pekanbaru 2016 

Dapat dilihat dari jumlah karyawan pada PT.Coca-cola  Amatil 

Indonesia (CCAI)  Pekanbaru yang pulang lebih awal berkisar 3 sampai 8  

setiap minggunya tingkat presentasi tertinggi mengenai jumlah karyawan 

pulang lebih awal pada Januari, April, Juni, Agustus. Sedangkan presentase 

terendah adalah  pada  Febtuari, Maret, Mei, Juli  jika dilihat dari tabel diatas 

kepemimpinan mampu berbuat karyawannya disiplin tetapi, ada juga yang 

melanggar disiplin. Bagi yang melakukan pelanggaran disiplin seperti 

terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal, pimpinan memberikan 

peringatan dan sanksi kepada karyawan berupa pemotong uang makan. 

Dalam meningkatkan disiplin kerja, peranan kepemimpinan sebagai 

pihak yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi sangat penting. 

Pemimpin dapat menerapkan kepemimpinan yang baik sesuai bagi karyawan 



6 
 

untuk mencapai tujuan suatu hasil kerja yang baik sehingga dapat 

meningkatkan kualitas dari perusahaan. Displin kerja merupakan suatu sikap 

menghormati, menghargai patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku 

baik tertulis maupun yang tidak tertulis dimana dengan disiplin dalam 

berkerja akan mempengaruhi perusahaan untuk tetap bertahan dan semakin 

meningkat sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. 

Kinerja karyawan merupakan faktor yang menetukan berhasil atau 

tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuanya dengan meningkatkannya 

kinerja karyawan tentu akan meningkatkan pruduktivitas dan semakin 

bagusnya kualitas perusahaan tersebut dalam menghadapi persaingan di dunia 

industri yang semakin kompetitif. 

Dalam penilaian kinerja karyawan PT. Coca Cola Amatil Indonesia 

(CCAI) Pekanbaru dilakukan secara obyektif, menggambarkan bagus 

tidaknya kebijakan yang telah diterapkan perusahaan. Jika Perusahaan dapat 

memberikan kompensasi, asuransi kesehatan, penghargaan serta fasilitas 

lainnya. Sehingga karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi 

dan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Berdasarkan uraian di 

atas, maka penulis ingin mengetahui lebih luas lagi tentang kinerja karyawan 

dari atasannya yang ada di PT. Coca cola Amatil Indonesia (CCAI) 

Pekanbaru  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  

“SISTEM PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PT COCA- COLA 

AMATIL INDONESIA (CCAI) PEKANBARU”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana sistem penilaian kinerja karyawan di COCA-COLA 

AMATIL  INDONESIA (CCAI)  Pekanbaru ? 

 

1.3.Tujuan Penulisan  

Untuk mengetahui sebagaimana sistem mengenai penilaian kinerja di 

COCA-COLA AMATIL INDONESIA (CCAI)  Pekanbaru 

1.4. Manfaat Penulisan 

a.  Bagi peneliti  

Penulisan ini berguna untuk menambah wawasan tentang penilaian 

kinerja karyawan. 

b.  Bagi perusahaan 

Sebagai sarana dan bahan masukan yang diperlukan dalam kinerja 

karyawan pada di COCA-COLA AMATIL INDONESIA (CCAI)  

Pekanbaru agar tercapainya produktifitas dan tujuan perusahaan dengan 

baik. 

c.  Bagi pembaca  

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penulisan 

selanjutnya dengan pembahasan yang sama. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Secara umum, penulisan ini terdiri dari Empat BAB yaitu 
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BAB I PENDAHULUAN  

Didalam bab ini menjelaskan tenteng latar belakang yang 

menceritakan permasalahan pengambilan judul, rumusan permasalahan, 

tujuan penulisan, sistematika penulisan, dan metode penelitian. 

BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN 

Di dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah  PT coca cola pekanbaru 

Pekanbaru, visi dan misi PT coca cola pekanbaru, struktur organisasi, tugas 

dan tanggung jawab PT coca cola pekanbaru 

BAB III PEMBAHASAN 

Didalam bab ini membedakan tentang penilaian kinerja karyawan 

pada PT coca-cola Pekanbaru dan hambatan-hambatan yang menjadi kendala 

dalam penilaian sistem kinerja karyawan pada PT coca-cola Pekanbaru. 

BAB IV PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjelaskan uraian dari 

semua yang telah ditulis dan akan diperjelas lagi serta saran dari penulis yang 

berisi masukan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan 

teori yang telah ditulis. 

 

1.6 Lokasi Dan Waktu 

Penulisan pada di PT. Coca-cola Distribution indonesia cabang 

pekanbaru penulisan di mulai sejak dari 21 maret sampai selesai. 
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1.7 Jenis Dan Sumber Data 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini harus akurat, dan terdidi 

dari dua macam yaitu primer dan sekunder. 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau di kumpulkan 

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan peneliti8an yang 

bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di sebit juga data asli 

atau baru 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber sumber yang telah ada. 

Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan laporan 

penelitian terdahulu. 

1.8  Teknik Pengumpulan Data. 

Penelitian lapanagan dilakukan dengan cara: 

a) Wawancara 

Merupakan metode untuk mendapatkan data dengan cara  

melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak pihak yang 

bersangkutan, guna menpatkan data dan keterangan yang menunjang 

penelitian. 

b) Observasi  
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Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan  langsung objek yang teliti  sehingga diperoleh gambaran 

yang jelas mengenai masalah yang dihadapi. 

 

 1.9  Teknik Analisis Data  

Dalam melakukan penulisan ini,metode yang digunakan oleh penulis 

adalah metode deskriptif,berupa mengurai kan data-data yang berhasil di 

peroleh dari perusahaan kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang relevan 

dengan pelapor dan kemudian di simpulkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


