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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyak istilah yang digunakan dalam penilaian prestasi kerja, seperti

manajemen prestasi kerja dan penilaian prestasi kerja. Manajemen prestasi kerja

merupakan salah satu fungsi manajemen SDM. Biasanya manajemen prestasi

kerja merupakan salah satu wilayah manajemen SDM yang paling sensitif sebab

menyangkut prestasi kerja itu sendiri, dan pemberian kompensasi serta berbagai

bentuk penghargaan lainnya kepada SDM yang bekerja dalam suatu organisasi.

Pada hakikatnya, manajemen prestasi kerja merupakan suatu proses yang

dirancang untuk memperbaiki prestasi kerja organisasi, tim dan individu, yang

diarahkan dan didorong oleh para manajer atau pimpinan unit dalam suatu

organisasi. Manajemen prestasi kerja menjadi tanggung jawab bersama dan

melibatkan suatu proses yang dikembangkan oleh manajer bersama-sama dengan

individu atau tim yang berada dibawah pengelolaannya. Pada dasarnya setiap

pegawai ingin mengetahui secara tepat prestasi kerja masing-masing.

Para pegawai dalam suatu organisasi atau perusahaan selalu memiliki

keingintahuannya dan bertanya kepada diri mereka, rekan sejawat atau atasan

yang mereka percayai tentang hal-hal yang terkait dengan prestasi kerja mereka.

Apakah mereka telah bekerja sesuai dengan standar kerja organisasi? Apakah

mereka telah bekerja sesuai dengan harapan atasan langsung? Hal-hal apa yang

perlu mereka tingkatkan?.

Demikian pula para manajer sering mengatakan bahwa prestasi kerja tim

mereka berada dibawah standar dan cenderung menyalahkan karyawan yang
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kurang motivasi, peralatan yang kurang dari segi jumlah maupun kualitas,

ketatnya anggaran, dan masalah-masalah lainnya. Para manajer sering

beranggapan bahwa kurangnya kemampuan dan motivasi karyawan menjadi

alasan merosotnya tingkat prestasi kerja dan produktivitas pegawai.

Dengan penilaian prestasi kerja maka manajer dapat mengetahui seberapa

mampu karyawan mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. Dengan demikian perusahaan dapat menentukan balas jasa yang layak

baginya. Dalam penilaian prestasi kerja sering muncul berbagai permasalahan

salah satunya adalah tidak semua penilaian sesuai dari semua situasi dan kondisi

nyata. Melalui mekanisme penilaian prestasi kerja akan diketahui seberapa baik

karyawan telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Penilaian

prestasi kerja juga dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui kekurangan dan

potensi karyawan. Dari hasil tersebut, perusahaan dapat mengembangkan suatu

perencanaan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam menghadapi masa

depan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia secara menyeluruh tersebut

berupa jalur-jalur karir atau promosi-promosi jabatan para karyawan.

PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai Kec Ujung Batu Rokan Hulu

adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit

berkapasitas 45 ton/jam. Lokasi terletak di desa Sukadamai Kec. Ujung Batu

Rokan Hulu. Saat ini PT. RSI dipimpin oleh Bpk. Torang M. Nababan dengan

luas ± 38 Ha. Jumlah karyawan 175 orang. Data jumlah karyawan PT. Rohul

Sawit Industri PKS-Sukadamai 2009-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah

ini.
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Tabel 1.1 Data Jumlah Karyawan PT. Rohul Sawit Industri PKS-
Sukadamai Kec. Ujung Batu Rokan Hulu 2009-2014

Tahun Jumlah Karyawan
2009 172

2010 172

2011 172

2012 175

2013 175

2014 168
Sumber: PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai, 2013

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat pada tahun 2009, 2010, 2011 jumlah

karyawan pada PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai Kec. Ujung Batu Rokan

Hulu berjumlah 172 orang, pada akhir tahun 2011 karyawan mengalami promosi

jabatan. Oleh sebab itu ada kekosongan beberapa jabatan. PT. Rohul Sawit

Industri PKS-Sukadamai melakukan seleksi karyawan baru yang sesuai dengan

jabatan yang kosong. Setelah seleksi maka bertambah tiga karyawan baru.

Sehingga pada awal tahun 2012 karyawan PT. Rohul Sawit Industri PKS-

Sukadamai sebanyak 175 orang. Pada tahun 2013 karyawan tetap sebanyak 175

orang karena tidak ada karyawan yang mengalami promosi, demosi dan rotasi.

Dan pada tahun 2014 sampai bulan Juni karyawan PT. Rohul Sawit

Industri PKS-Sukadamai sebanyak 168 orang, mengalami penurunan sebanyak 7

orang karyawan, karena ada karyawan yang mengalami pensiun, dan pemutusan

hubungan kerja (PHK).

Salah satu unsur penilaian prestasi kerja karyawan yaitu kedisiplina kerja.

Kedisiplinan kerja dapat dilihat dari absensi karyawan pada saat hari kerja.

Adapun hari kerja karyawan PT.Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai sebagai

berikut:
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Tabel 1.2 Hari Kerja Karyawan PT. Rohul Sawit Industri PKS-
Sukadamai

No Hari Jam
Masuk

Jam
Istirahat

Jam
Keluar

1 Senin 07.00-12.00 12.00-14.00 14.00-17.00

2 Selasa 07.00-12.00 12.00-14.00 14.00-17.00

3 Rabu 07.00-12.00 12.00-14.00 14.00-17.00

4 Kamis 07.00-12.00 12.00-14.00 14.00-17.00

5 Jum'at 07.00-11.30 11.30-13.30 13.30-17.00

6 Sabtu 07.00-12.00 - -
Sumber: PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai, 2013

Table 1.2 memaparkan jam masuk dan jam keluar hari kerja karyawan

selama satu minggu. Pada setiap jam masuk dan jam keluar karyawan harus

melakukan Check Clock pada jam yang telah ditentukan perusahaan. Karena

kedisiplinan jam hadir dan jam keluar merupakan salah satu unsur penilaian

prestasi kerja.

Tabel 1.3 Rekapitulasi Absensi Karyawan Departemen Kantor PT.
Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai Bulan Juni 2013

No Jabatan Izin Sakit Alfa
1 Krani Timbangan 1 - -
2 Krani Produksi - 2 1
3 Kasir - - -
4 Pembelian 2 - 1
5 Pembukuan 3 1 -
6 Kepala Gudang - 3 -
7 Payroll 1 2 -
8 Operator Timbangan 1 2 3
9 Purcasing 4 - 3
10 Krani Gudang 2 - 2
11 Office Boy 1 - 1

Sumber: PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai, Juni 2013
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Tabel 1.3 memaparkan rekapitulasi absensi karyawan PT. Rohul Sawit

Industi PKS-Sukadamai pada departemen kantor. Dari tabel tersebut dapat dilihat

berapa kali karyawan departemen kantor melakukan izin, sakit dan alfa pada

setiap bulannya. Semakin banyak karyawan melakukan izin, sakit dan alfa maka

akan mengurangi keefektifan kerja karyawan. Mengakibatkan tugas-tugas yang

dibebankan kepada setiap karyawan tidak terselesaikan pada waktu yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu, akan mempengaruhi penilaian prestasi kerja masing-

masing karyawan.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu

karyawan yang sudah bekerja selama 10 tahun di PT. Rohul Sawit Industri PKS-

Sukadamai. Sistem penilaian prestasi kerja karyawan pada PT. Rohul Sawit

Industri PKS-Sukadamai Kec Ujung Batu Rokan Hulu dilakukan 1 tahun sekali

oleh asisten masing-masing stasiun, asisten melihat dari absensi karyawan dan

kedisiplinan karyawan. Asisten akan melaporkan dalam bentuk raport kepada

atasan. Dari raport itulah menentukan karyawan untuk bisa naik jabatan.

Dari hasil wawancara tersebut penulis lebih cenderung bahwasanya di

dalam melakukan penilaian prestasi kerja karyawan pada PT. Sawit Industri PKS-

Sukadamai Kec. Ujung Batu Rokan Hulu sebaiknya dilakukan 1 tahun dua kali,

apabila penilaian prestasi kerja itu dilakukan 1 tahun dua kali maka  kesalahan-

kesalahan yang dilakukan karyawan pada 6 bulan pertama dapat teratasi pada 6

bukan berikutnya. Dengan adanya penilaian prestasi kerja perusahaan akan

megetahui kemampuan karyawan untuk menentukan pantas atau tidaknya

karyawan tersebut melakukan promosi jabatan ataupun sebaliknya.
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PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai Kec. Ujung Batu Rokan Hulu

pernah mendapatkan Penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award)

atas prestasinya dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja

sehingga mencapai 2.430.363 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja. Yang

diberikan olehKementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012.

PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai Kec. Ujung Batu, Rokan Hulu-

Riau mengembangkan sistem sumber daya manusia dengan memberikan imbalan

jasa berupa karir berbasis kinerja. PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai Kec.

Ujung Batu, Rokan Hulu-Riau juga memacu karyawannya untuk terus bekerja

keras, punya semangat tinggi dan memiliki komitmen yang kuat untuk

menghasilkan produk unggulan. Dari latar belakang diatas maka penulis

mengangkat sebuah judul “PENILAIAN PRESTASI KERJA KARYAWAN

PT. ROHUL SAWIT INDUSTRI PKS-SUKADAMAI KEC. UJUNG BATU

ROKAN HULU”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka

penulis ingin memaparkan dalam bentuk kajian laporan untuk menjelaskan

1. Apa tujuan dan manfaat penilaian prestasi kerja karyawan pada PT. Rohul

Sawit Industri PKS-Sukadamai Kec. Ujung Batu Rokan Hulu

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi kerja karyawan

pada PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai Kec. Ujung Batu Rokan

Hulu
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1.3. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat penilaian prestasi kerja karyawam

pada PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai Kec. Ujung Batu Rokan

Hulu

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi

kerja karyawan PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai Kec. Ujung

Batu Rokan Hulu

2. Manfaat

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan mengetahui

pentingnya penilaian prestasi kerja karyawan.

b. Menjadi masukan bagi perusahaan agar memperhatikan penilaian prestasi

kerja pada karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan kedepannya.

c. Dapat digunakan sebagaibahan acuan referensi bagi  penulis selanjutnya

dan menerapkan teori yang penulis dapat dibangku perkuliahan.

1.4. Lokasi dan Waktu

1. Lokasi

Penelitian dilakukan di PT. Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai yang

tepatnya berada di desa Sukadamai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.

2. Waktu

Penulisan dilakukan mulai tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Mei 2014.
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1.5. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian, seperti

sturuktur organisasi, sejarah singkat perusahaan, dan lain-lain.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sembur-sumber yang

berhubungan dengan penelitian dan buku-buku penunjang lainnya.

2. Sumber data

a. Observasi

Pengamatan langsung ditempat magang yang penulis lakukan pada PT.

Rohul Sawit Industri PKS-Sukadamai Kec. Ujung Batu Rokan Hulu.

b. Interview

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara

langsung dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pelaporan

ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif. Menurut

Drs. T. Hani Handoko Analisa Deskriptif yaitu teknik pengumpulan dan

pengelompokan data dengan cara menggambarkan atau mendeskripkan

kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan ditempat

penelitian.

Teknik analisa data penelitian ini menjelaskan apa tujuan dan

manfaat penilaian prestasi kerja serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi
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penilaian prestasi kerja karyawan pada PT. Rohul Sawit Industri PKS-

Sukadamai Kec. Ujung Batu Rokan Hulu.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya dalam beberapa

babdan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, metode penulisan

laporan dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan sejarah perusahaan PT. Rohul Sawit Industri

PKS-Sukadamai, struktur organisasi dan juga perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan tentang defenisi penilaian prestasi kerja,

tujuan dan manfaat penilaian prestasi kerja dan faktor yang

mempengaruhi prestasi kerja.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis akan menjadikan dua sub yaitu kesimpulan dan

saran.


