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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini suatu perusahaan atau organisasi harus

mampumeningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam operasional kerjanya.

Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan usaha, organisasi sering

mengalami kendala yang meliputi perubahan informasi, teknologi, dan adanya

kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten, serta persaingan usaha

yang semakin ketat.

Karyawan yang bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui

saran informal, seperti komentar yang baik dari mitra kerja, tetapi penilaian

kinerja mengacu pada suatu sistem formal yang terstruktur yang mengukur,

menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan,

prilaku, hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran.

Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang

karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa

yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya

memperoleh manfaat. Istilah penilaian kinerja (performance appraisal) dan

evaluasi kinerja (performance evaluation) dapat di gunakan secara

bergantian.1

1Randall S. Schuler, dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Erlangga,1999)
Hal. 3
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Aktifitas untuk menentukan berhasil tidaknya suatu pekerjaan yang

dilakukan dalam organisasi adalah penilaian pelaksanaan seluruh kegiatan

yang telah direncanakan sebelumnya. Aktifitas ini lazimnya di sebut dengan

penilaian kinerja.

Pelaksanaan suatu pekerjaan tanpa diikuti oleh penilaian tidaklah dapat

diukur dan diketahui seberapa besar tingkat pencapaian tujuan yang telah di

capai. Penilaian pekerjaan pada dasarnya adalah manifestasi dari penilaian

pekerjaan pegawai. Keberhasilan penentuan pencapaian tugas terhadap

individu akan dapat mengarahkan penetapan kinerja organisasi.

Tidak mudah mempersiapkan dan melaksanakan pengukuran yang

dapat memberikan hasil yang optimal, mengingat banyak hal yang diperlukan

dan dipersiapan dengan teliti. Penilaian kinerja di titikberatkan pada suatu

proses pengukuran yang memberi perhatian pada teknik-teknik penilaian.

Penggunaan teknik-teknik penilaian kinerja akan menjadi efektif jika penilaian

memperhatikan validitas dan reliabilitas teknik penilaian.

Penilaian pekerjaan adalah suatu metode untuk membandingkan

berbagai pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan

sistematis untuk menentukan suatu urutan tingkat pekerjaan-pekerjaan itu

melalui penentuan kedudukan dan ratio satu pekerjaan dibandingkan dengan

pekerjaan yang lain.2

Jika seseorang berbicara mengenai karir dalam kehidupan organisasi,

biasanya yang dimaksud ialah keseluruhan pekerjaan yang dilakukan dan

2. Lijan Poltak Sinambela, MM. Kinerja Pegawai (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) Hal. 3-
4
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jabatan yang dipangku oleh seseorang selama dia berkarya. Memang sukar

menemukan suatu pola universal mengenai karir semua orang karena yang

terjadi sangat beranekaragam. Ada orang yang mencapai kemajuan dalam

karirnya berdasarkan pengembangan karirnya. Dengan perkataan lain, agar

mengetahui pola karir yang terbuka baginya, seorang pekerja perlu memahami

tiga hal.

Pertamaialah sasaran karir yang ingin dicapai dalam arti tingkat

kedudukan atau jabatan tertinggi apa yang mungkin dicapai apabila ia mampu

bekerja secara produktif, loyal kepada organisasi, menunjukkan perilaku yang

fungsional serta mampu bertumbuh dan berkembang. Kedua ialah

perencaanaan karir dalam arti keterlibatan seseorang dalam pemilihan jalur

karir dan sasaran karirnya. Ketigakesediaan mengambil langkah-langkah yang

diperlukan dalam rangka pengembangan karir sambil berkarya.3

Pengembangan karir terdiri atas peningkatan pribadi yang di jalani

seseorang untuk mencapai rencana karirnya dan hal ini menjadi tanggung

jawab karyawan tersebut. Perkembangan karir sangat membantu karyawan

dalam menganalisis kemampuan dan minat mereka untuk lebih dapat

disesuaikan dengan kebutuhan SDM sejalan dengan pertumbuhan dan

perkembangannya.4

3. Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),
Hal. 206

4. Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, (Jakarta, PT
Raja grafindo Persada, 2004) Hal. 282
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Islam sudah mengajarkan kepada umat nya bahwa kinerja harus dinilai.

Ayat yang harus menjadi rujukan penilaian kinerja adalah Surat At-Tawbah

ayat 105.

           
            

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka, Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang gaib dan
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu
kerjakan”.5

Titik awal pengembangan karir dimulai dari diri karyawan. Setiap

orang bertanggung jawab atas pengembangan atau kemajuan karirnya.

Program pengembangan karir dilakukan untuk mencapai suatu rencana karir

Salah satu indikator dalam meningkatkan pengembangan karir adalah

melalui pelatihan atau training Adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh

perusahaan akan menyebabkan kepuasan kerja semakin baik dan komitmen

organisasi semakin meningkat. 6

Berdasarkan hasil prariset bahwa di PT. Biro Klasifikasi Indonesia

(Persero) bahwa karyawan kurang memiliki gambaran penilaian yang baik

sehingga berdampak pada Pengembangan karir yang kurang maksimal.

Hal itu dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Kurangnya prestasi kerja karyawan

5Al-Qur’an Surat At-Tawbah Terjemahnyaayat 105
6 Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia(Yogyakaarta-BPFE)

Hal.130
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2. Kurangnya semangat kerja karyawan

3. Kurangnya disiplin kerja karyawan

4. Pengembangan karir karyawan tidak diprogram dengan baik

Pengembangan karir karyawan dipandang sangat perlu untuk

dilakukan, mengingat seseorang yang bekerja pada sebuah organisasi tidak

ingin memperoleh apa yang dimiliki pada hari ini saja, tetapi juga

menginginkan adanya perubahan sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut.

Selain itu, dalam hubungannya dengan komitmen organisasi menurut

penelitian yang dilakukan oleh Ventje Jeffry Kuhuparuw, hasil analisis

menunjukkan bahwa penilaian kinerja berhubugan positif dan siginifikan

terhadap pengembangan karir.

Penelitian ini menemukan bahwa penilaian kinerja karyawan dalam

bekerja akan berpengaruh terhadap pengembangan karir. Semakin baik bentuk

penilaian kinerja karyawan pada suatu organisasi tentunya akan meningkatkan

pengembangan karir terhadap organisasi tersebut. Dengan kata lain dapat

ditegaskan bahwa ketika karyawan merasakan penilaian kinerja baik yang

mereka alami selama bekerja tentunya akan membuat karyawan tersebut

memiliki pengembangan karir yang tinggi terhadap organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “Pengaruh Panilaian Kinerja terhadap

Pengembangan Karir Karyawan di PT. Biro Klasifikasi Indonesia

(Persero) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.”
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B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat

dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu menegaskan beberapa istilah.

Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Penilaian Kinerja

Suatu metode untuk membandingkan berbagai pekerjaan dengan

menggunakan prosedur-prosedur formal dan sistematis untuk menentukan

suatu urutan tingkat pekerjaan-pekerjaan itu melalui penentuan kedudukan

dan ratio satu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan yang lain.7

2. Pengembangan karir

Peningkatan-peningkatan pribadi yang dicapaikan untuk mencapai

suatu rencana karier.8 Atau proses peningkatan kemampuan kerja individu

yang di capai dalam rangka mencapai karir yang di inginkan supaya

adanya peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam

mencapai rencana karir pribadinya.9

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat

beberapa masalah yang muncul:

a. Pengaruh penilaian kinerja karyawan terhadap pengembangan karir

b. Persepsi pegawai tentang budaya organisasi

7Lijan Poltak Sinambela . Kinerja Pegawai (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) Hal. 3-4
8.Edy sutrisno. Manajemen Sumber Daya Manusia(Jakarta,kencana,2009) Hal. 165
9.H.Veithzal Rivai, M.B.A, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk PerusahaanEdisi 2,

(Jakarta, Rajawali Pers, 2009) Hal. 274



7

c. Kurang maksimalnya kinerja karyawan di dalam pengembangan

karir

d. Kurangnya produktivitas kerja pegawai dalam pengembangan karir

2. Batasan Masalah

Mengingat akan adanya keterbatasan biaya, waktu dan tenaga,

maka peneliti tidak mungkin meneliti semua masalah. Maka dari itu

peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yakni:“Pengaruh

Panilaian Kinerja terhadap Pengembangan Karir Karyawan Di PT.

Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)Cabang Duri Kabupaten

Bengkalis.”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah dari uraian

diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:“Apakah terdapat pengaruh yang signifikan

penilaian kinerja terhadap pengembangan karirkaryawan di PT. Biro

Klasifikasi Indonesia (Persero)?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari

penelitian ini Untuk mengetahui Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap

pengembangan karir di PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Cabang Duri

Kabupaten Bengkalis.
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E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Manfaat dari segi akademis adalah dapat membantu para

mahasiswa yang ingin mengetahui Pengaruh penilaian kinerja Terhadap

pengembangan karir karyawan.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu, agar kiranya

penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan informasi terkait

dengan penilaian kinerja Terhadap pengembangan karir.


