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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan yang semakin berkembang dan meningkat saat ini, 

kondisi memaksakan agar semua berjalan serba terarah dan teratur. Hampir semua 

orang dituntut untuk bekerja secepat mungkin, namun juga tidak mengurangi 

kualitas dari apa yang dilakukannya. Segala macam ilmu pengetahuan dan 

teknologi pun juga semakin berkembang guna membantu untuk memenuhi 

kebutuhan manusia agar apa yang kita ingin bisa tercapai. 

Manusia yang ada juga dipacu untuk lebih optimal dalam menjawab 

tantangan zaman melalui pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam 

mengelola segala sesuatu. Baik yang telah disiapkan atau sesuatu yang secara 

mandiri kita harus mempersiapkan terlebih dahulu secara professional 

sebelumnya. Keberhasilan-keberhasilan pengembangan segala sesuatu yang telah 

ada tersebut, tidak lepas dari adanya SDM (Sumber Daya Manusia) yang 

memadai, berkualitas dan dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar. 

Namun dengan segala suatu kegiatan yang semakin kompleks dan hampir bersifat 

monoton setiap harinya, para SDM atau pada pembahasan kali ini lebih kita 

tunjukan kepada para kinerja karyawan atau pekerja, yang bahkan sudah 

terlatihpun, akan menemui sebuah penurunan motivasi kinerja. 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting menentukan 

kelangsungan hidup perusahaan serta keberhasilan didalam operasional untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan perusahaan. Hal ini dikarenakan meskipun 
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faktor produksi lain telah mencukupi namun tanpa adanya sumber daya manusia 

tidak dapat menjamin tercapainya sasaran yang direncanakan perusahaan. 

Namun sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan haruslah tenaga 

kerja yang berkualias, yang memiliki keahlian (skill) dan kemampuan kerja yang 

handal sesuai dengan bidangnya agar tujuan perusahaan dapat direalisasikan. Oleh 

sebab itu, pengelolaan sumber daya manusia mutlak diperlukan, sehingga tenaga 

kerja perusahaan memiliki kemampuan kerj untuk mencapai produkivitas 

perusahaan.  

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung 

jawab yang diberikan padanya. Dalam hal ini, karyawan bisa belajar seberapa 

besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari rekan 

kerja. Namun demikian penilaian yang mengacu pada suatu sistem formal dan 

terstruktur, yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat sifat yang berkaitan 

dengan prilaku kerja dan hasil tingkat kehadiran. Fokus pengukuran kinerja adalah 

untuk mengetahui seberapa produktif  seorang karyawan dan apakah ia bisa 

bekerja sama atau lebih efektif dimasa yang akan datang. 

PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan BUMN di Indonesia yang bertugas 

menyuplai serta mengatur pasokan listrik. Perusahaan ini pun meruapakan satu-

satunya perusahaan milik pemerintah yang melayani jasa kelistrikan, oleh sebab 

itu mempunyai hak monopoli terhadap penjualan listrik di Indonesia yang 

mengacu berdasarkan Undang-undang 30 Tahun 2009 Tentang ketenagalistrikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133) yang selanjutnya 
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disebut dengan Undang-undang ketenagalistrikan. Dengan adanya hak monopoli 

tersebut, maka PT. PLN (Persero) memiliki jumlah konsumen yang sangat banyak 

yang terdiri atas perumahan, gedung, perkantoran, serta industri-industri. 

Setiap tahunnya kebutuhan akan listrik di Indonesia terus meningkat, 

sebagai akibat dari peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat diiringi juga 

oleh perkembangan industri di Indonesia. Sementara PT. PLN (Persero) memiliki 

keterbatasan dalam memenuhi peningkatan akan kebutuhan listrik tersebut. 

Namun tentunya PT. PLN (Persero) terus-menerus tetap melakukan upaya untuk 

memenuhi kebutuhan listrik secara bertahap keseluruh pelosok negeri. Beberapa 

usaha telah dilakukan seperti memanfaatkan berbagai energi alternatif untuk dapat 

menghasilkan pasokan listrik yang cukup. Sekarang ini setiap perusahaan dituntut 

agar selalu meningkatkan produktivitas pelayanannya, untuk itu PT.PLN (Persero) 

terus berupaya meningkatkan produktivitas pelayanannya dalam penyediaan 

listrik. Melihat banyaknya keluhan-keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan 

listrik selama ini. 

Namun dalam pelaksanaannya, PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api 

untuk pengukuran kinerja individu karyawan/pegawai, PLN juga telah 

menerapkan suatu sistem manajemen kinerja, yang dikenal dengan istilah Sistem 

Manajemen Unjuk Kerja (SMUK). Sistem ini mulai  dilaksanakan di PLN sejak 

tahun 1998 yang ditandai dengan dikeluarkanya Keputusan Direksi No. 

075.K/010/DIR/1998 dan Edaran Direksi No. 043.E/012/DIR/1998 yang 

mengatur mengenai Sistem Manajemen Unjuk Kerja. Di dalam keputusan direksi 

tersebut (Pasal 1 huruf d) telah dijelaskan bahwa Sistem Manajemen Unjuk Kerja 
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(SMUK) merupakan proses untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai 

tujuan apa yang harus dicapai dan bagaimana hal itu harus dicapai, serta 

bagaimana mengatur sumberdaya untuk mengefektifkan pencapaian tujuan 

tersebut. Sistem ini sekaligus dipakai didalam proses pemberian penghargaan bagi 

setiap pegawai selama mengabdi kepada perseroan dalam kurun waktu satu tahun 

berjalan. Penilaianya disesuaikan dengan Nilai unjuk kerja pegawai yang 

diperoleh selama satu tahun.  

Terlihat dari indikasi dilapangan, bahwa masih adanya karyawan yang 

sering terlambat masuk sehingga pelanggan pun kesal karna terlalu lama 

menunggu untuk mengutarakan keluhan keluhan yang dialami pelanggan seperti 

mengeluh karna seringnya listrik padam dirumah mereka dan prosedur prosedur 

pemasangan listrik yang terlalu rumit sehingga pelanggan pun tidak mengerti 

bagaimana cara yang seharusnya dilakukan.  

Terkait dengan kurangnya pelayanan yang diberikan PT. PLN (Persero) 

Rayon Bagan Siapi api , maka dalam penelitian ini peneliti akan menyoroti aspek 

Kinerja Karyawan. Ditambah dengan informasi yang didapat peneliti bahwa 

Kinerja PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api dari tahun 2016 menurun.  

Kondisi kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api 

yang dilihat dari hasil penilaian kinerja dari 2015 sampai 2016 dapat dilihat pada 

tabel 1.1 berikut ini : 
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Tabel 1.1 

Rata Rata Hasil Penilaian Kinerja Karyawan dari Tahun 2015-2016 

PERILAKU 

KERJA 

2015 2016 

Bobot 

(%) 

Nilai 

Capation 

Skor 

(%) 

Bobot 

(%) 

Nilai 

Capation 

Skor 

(%) 

1. Kedisiplinan 10 75 7,5 10 60 6   

2. Tanggung 

Jawab 
10 75 7,5 10 60 6 

3. Komunikasi 10 80 8 10 85 8,5 

4. Kerja Sama 10 75 7,5 10 80 8 

HASIL KERJA 

1. Kualitas Kerja 20 80 16 20 70 14 

2. Produktivitas 20 80 16 20 80 16 

3. Keterampilan 

Kerja 
20 80 16 20 80 16 

Jumlah 100  78,5 100  74,5 

Sumber: PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api 2016 

 

Dari Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa kondisi kinerja karyawan pada PT. 

PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api mengalami penurunan dari tahun 2016 

sampai 2016. Untuk tahun 2015 memiliki jumlah skor disemua aspek adalah 

78,5% dan untuk tahun 2016 mimiliki jumlah skor disemua aspek adalah 74,5%. 

Ini menyatakan bahwa rata-rata hasil penilaian kinerja karyawan pada PT PLN 

(Persero) Rayon Bagan siapi api mengalami jumlah penurunan sebanyak 4%. 

Dilihat dari kedisiplinan karyawan dan tanggung jawab karyawan pada 

tahun 2015 sama sama memiliki skor berjumlah 7,5%, sedangkan pada tahun 

2016 sama sama memiliki skor berjumlah 6% jumlah tersebut mengalami 

penurunan sebesar 1,5 %. Dilihat juga dari kualitas kerja karyawan pada tahun 

2015 memiliki skor berjumlah 16%, sedangkan pada tahun 2016 memiliki skor 

berjumlah 14% jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 2%. 
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Adapun pengukuran kinerja karyawan menggunakan Sistem Manajemen 

Unjuk Kerja (SMUK) yang digunakan pada PT PLN (Persero) Rayon Bagan siapi 

api yang harus dicapai karyawan guna menjadikan perusahaan lebih dapat 

berkembang  dan karyawan dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi.  

PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api dalam mengukur kinerja 

karyawan menggunakan Sistem Manajemen Unjuk Kerja (SMUK). Dapat dilihat 

pada table 1.2 dibawah ini : 

Tabel 1.2 

Sistem Manajemen Unjuk Kerja (SMUK) PT. PLN (Persero) Rayon 

Bagan Siapi api 

Rentang Skor Kinerja Hasil Pengukuran Sasaran Kinerja Simbol 

>110% Pencapaian luar biasa (Outstanding) OS 

90-110% Melampaui harapan (exceeds requirements) ER 

70-90% Memenuhi Persyaratan (Meet requirements) MR 

50-70% Perlu pengembangan (need improvement) NI 

<50% Pencapaian minimum (Marginal) MG 

Sumber :  PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api 2016 

Pada kantor PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api masih adanya 

karyawan yang tidak disiplin waktu seperti jam masuk dan pulang kantor yang 

tidak sesuai, absen tanpa izin, karyawan yang sering mangkir saat jam kerja, serta 

karyawan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Hal ini 

menyebabkan banyak pekerjaan tertunda yang nantinya akan mengakibatkan 

kurangnya rasa percaya konsumen pada perusahaan  dan banyak juga pekerjaan 
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yang terbengkalai sehingga saat dibutuhkan karyawan masih menyelesaikan 

pekerjaan tersebut.  

Dalam upaya menciptakan disiplin dunia kerja, maka perlu untuk 

menerapkan jam kerja pada setiap hari kerja bagi karyawan di lingkungan PT. 

PLN (Persero) guna menjadikan karyawan lebih disiplin dalam bekerja. Disiplin 

waktu kerja karyawan dapat dilihat pada table 1.3 sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

 Waktu kerja karyawan 

No Hari Waktu 

1 Senin- Kamis 

07.30-12.00 WIB 

12.00-13.00 WIB (Istirahat) 

13.00-16.00 WIB 

2 Jumat 

07.30-11.30 WIB 

11.30-13.00 WIB (Istirahat) 

13.00-16.30 Wib 

Sumber: PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api 

Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 

suatu tujuan, karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi pula 

produktivitas karyawan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Tujuan disiplin 

adalah agar seseorang dapat bertingkah laku sesuai dengan apa yang disetujui oleh 

perusahaan. Dengan kata lain, agar seseorang dapat melakukan penyesuaian sosial 

dengan baik. 

Pada kantor PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api juga menuntut 

karyawan agar mampu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan agar  setiap 
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permasalahan menjadi jelas sehingga tidak timbulnya kesalahpahaman. 

Komunikasi yang baik ini pun sangat penting terutama untuk yang berhubungan 

langsung. 

Adapun hari dan jam Pelayanan pada PT. PLN (Persero) Rayon Bagan 

Siapi api dibuka setiap hari kerja dengan jadwal buka-tutup loket pelayanan 

sehingga pelanggan pun dapat menyampaikan apa saja keluhan yang dialami.  

Jadwal pelayanan pada PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api  dapat dilihat 

pada table 1.4 sebagai berikut  : 

Tabel 1.4 

Jadwal Pelayanan 

No Jenis Layanan Hari Buka Tutup 

1 Pasang baru & 

tambah 

Daya 

Senin s/d Jumat 

Sabtu 

08.00 

08.00 

15.30 

11.30 

2 Pembayaran 

tagihan 

rekening listrik 

Senin s/d Sabtu 08.00 – 12.00 

dilanjutkan 

16.00 – 21.00 

3 Pelayanan Geser 

APP, 

jaringan, trafo. 

Senin s/d Jumat 

Sabtu 

08.00 

08.00 

15.30 

11.30 

4 keluhan gangguan 

listrik. 

Setiap hari 
Layanan 24 jam 

Sumber : PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api 
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Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa PT. PLN (Persero) Rayon 

Bagan Siapi api selalu melayani pelanggan atau masyarakat setiap hari mulai hari 

Senin sampai hari Sabtu, kecuali pelayanan gangguan yang melayani pelanggan 

setiap hari 24 jam.  

Sehubungan dengan uraian-uraian diatas, maka penuis tertarik meneliti 

lebih lanjut tentang “Analisis Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) 

Bagan Siapi api”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang masalah 

diatas, penulis merasa perlu merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja karyawan di PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi 

api? 

2. Apakah aspek aspek yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Rayon Bagan Siapi api ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam melakukan 

penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) 

Rayon Bagan Siapi api 

b. Untuk mengetahui aspek aspek yang mempengaruhi kinerja karyawan 

pada PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api  
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2) Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk mengambil tindakan dan kebijaksanaan guna 

menaikan tingkat kinerja karyawan serta produktivitas kerja untuk 

masa mendatang. 

b. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan 

penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh 

selama mengikuti perkuliahan. 

c. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk 

menambah pengetahuan dan sekaligus sebagai bahan perbandingan 

untuk penelitian yang serupa mengenai kinerja karyawan. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penulisan laporan hasil penelitian ini, maka 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sistematika 

proposal. 
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BAB II TELAAH PUSTAKA  

Dalam bab ini diuraikan mengenai kategori teori- teori yang berkaitan 

dengan permasalahan untuk menunjang keberhasilan dalam 

pemecahan masalah yang akan di bahas nantinya digunakan 

sebagaiacuan dan penalaran analisis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknis 

analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan antara lain, sejarah berdirinya PT. PLN 

(Persero) Rayon Bagan Siapi api, struktur organisasi, dan uraian tugas 

dari steiap bagian 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini diuraikan antara lain analisis dari setiap indikator 

penelitian yang terdiri dari analisis kinerja 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini akan diambil suatu kesimpulan dan saran dari  

penelitian yang telah dilakukan 

 


