
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan dan kemajuan dunia usaha belakangan ini menuntut perusahaan 

untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk yang 

dihasilkan baik itu berupa barang maupun jasa. Hal ini dimaksudkan demi 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan kesejahteraan seluruh karyawan. 

 

Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan itu maka diperlukan adanya kegiatan 

manajemen perusahaan yang baik, unsur-unsur manajemen tersebut terdiri dari 

manusia, material, peralatan, metode, uang dan pasar yang harus dipersatukan dan 

ditetapkan secara harmonis dan sedemikian rupa, sehingga tujuan yang ditetapkan 

tercapai. Dari keenam unsur manajemen yang ada, sumber daya manusia 

memegang peranan yang utama. Hal ini dikarenakan manusia yang 

mengendalikan unsur manajemen yang lain. Pentingnya peranan manusia dalam 

kegiatan perusahaan menuntut pimpinan perusahaan untuk mampu mengelola 

manusia atau karyawannya agar mengoptimalkan kinerjanya guna meningkatkan 

produktivitas perusahaan. 

 

Untuk dapat mengoptimalkan kinerja karyawan salah satu caranya adalah dengan 

menerapkan penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan secara umum adalah 



 

proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja karyawannya atau 

perbandingan antara hasil kerja dengan standar kualitas maupun kuantitas yang 

telah ditetapkan dan hasilnya akan dijadikan umpan balik bagi karyawan tersebut 

melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan perusahaan. Bagi karyawan itu 

sendiri apabila tata cara yang dilakukan dalam penilaian kinerja dilaksanakan 

perusahaan dengan baik maka akan menimbulkan motivasi kerja yang tinggi bagi 

karyawan tersebut yang nantinya akan berguna bagi perusahaan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan sasaran 

kerja yang jelas serta adanya kemungkinan untuk mencapainya, menilai karyawan 

sesuai dengan hasil kerjanya dan memberikan umpan balik yang sesuai dengan 

kebutuhan yang paling diharapkan karyawan pada saat itu. 

 

Penilain kinerja karyawan dirasakan sangat penting bagi karyawan dan berguna 

bagi perusahaan untuk mengarahkan dan mengevaluasi perilaku kerja karyawan 

serta menetapkan tindakan kebijaksanaan selanjutnya. Dengan penilaian kinerja, 

karyawan merasa mendapatkan perhatian dari perusahaan yang diwakili oleh 

atasannya masing-masing sehingga dapat memotivasi karyawan untuk 

meningkatkan prestasi kerjanya, asalkan proses penilaiannya obyektif dan ada 

tindakan lanjutan yang memuaskan atas hasil-hasil penilaian masing-masing 

karyawan. 

 

Penilaian kinerja karyawan memiliki manfaat ditinjau dari beragam perspektif 

pengembangan perusahaan khususnya manajemen sumber daya manusia, yaitu 

untuk perbaikan kinerja karyawan, penyesuaian kompensasi, keputusan 

penempatan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, perencanaan dan 



 

pengembangan karir, defisiensi proses penempatan staf, dan umpan balik pada 

SDM. 

 

Menurut McKenna, Eugene dan Nic Beech (2001:146) dalam menetapkan sistem 

penilaian kinerja, perusahaan perlu memperhatikan adanya penetapan target 

dengan kemungkinan yang dapat dicapai yang akan dilaksanakan oleh karyawan 

yang kinerjanya akan dinilai dan penetapan target ini dilakukan dalam suasana 

komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan dan mengusahakan 

kebersamaan dalam tindakan. Artinya atasan memberikan arahan bagi 

bawahannya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selayaknya perusahaan 

melalui atasan juga menggunakan target prestasi yang dapat diandalkan, terbuka 

dan obyektif, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dan yang 

direncanakan juga menyiapkan umpan balik bagi orang yang akan dinilai. 

 

PT Matahari Putra Prima Tbk sub Matahari Departemen Store (MDS) Kartini 

Bandar Lampung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail dan hal-

hal yang perlu dilakukan untuk mempengaruhi pembeli maupun pembeli potensial 

agar bersedia membeli jasa saat mereka membutuhkan merupakan kegiatan 

pemasaran yang dilakukan oleh PT Matahari Putra Prima Tbk sub Matahari 

Departemen Store (MDS) Kartini Bandar Lampung dalam mengembangkan 

usahanya. Perusahaan ini melaksanakan sistem penilaian kinerja (performance 

appraisal) yang bertujuan untuk memotivasi karyawannya agar mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan perusahaan. 

 



 

Faktor-faktor yang dinilai pada kinerja karyawan PT Matahari Putra Prima Tbk 

Sub Matahari Departemen. Store (MDS) Kartini Bandar Lampung adalah sebagai 

berikut: 

1. Kualitas pekerjaan. 

Tingkat kecermatan, kesempurnaan dan ketuntasan dalam menyelesaikan      

pekerjaan. 

2. Sikap atau Perilaku 

Sejauh mana sikap / perilaku produktif karyawan dalam pelaksanaan tugas 

perusahaan. 

3. Pengetahuan 

Tingkat penguasaan pengetahuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas. 

4. Kemampuan dan keterampilan 

Tingkat keahlian karyawan dalam menyelesaikan tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

5. Kedisiplinan 

Sejauhmana tingkat kepatuhan karyawan dalam melaksanakan ketentuan 

yang berlaku. 

6. Tanggung jawab dan Kemandirian 

Sejauhmana seorang karyawan mampu melaksanakan tugas dengan sedikit 

atau banyak bimbingan. 

Sumber : PT Matahari Putra Prima Tbk sub Matahari Departemen. Store Kartini 

Bandar Lampung 

 

 

Secara prosedur, penilaian kinerja yang dilakukan adalah dengan menetapkan 

standar sasaran kinerja yang di komunikasikan pada karyawan.    



 

Pengkomunikasian ini bertujuan agar karyawan mengerti dengan jelas target yang 

ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya melalui bimbingan atasan 

karyawan masing-masing.   

 

Selanjutnya karyawan akan dinilai pada akhir tahun oleh atasannya masing-

masing guna mengevaluasi hasil kerja karyawan tersebut.  Hasil penilaian akan 

diserahkan pada perusahaan yang ditangani oleh manajer personalia guna 

mengimplementasikan pemberian umpan balik melalui pemberian balas jasa 

berupa materi yang dinamakan tunjangan prestasi, keputusan diadakan tidaknya 

promosi, atau diberikannya diklat yang semuanya didasarkan atas prestasi kerja 

karyawan. 

 

Dalam proses pencapaian tujuan penilaian kinerja harus ada pula pengarahan dan 

dukungan dari atasan seperti memberikan peralatan yang memadai sebagai sarana 

untuk memudahkan pencapaian tujuan yang dicapai dan pendampingan, 

bimbingan serta pengembangan.  Definisi tersebut menekankan bahwa pemberian 

motivasi berkaitan erat dengan usaha pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasional.  Penilaian kinerja yang diterapkan dengan baik di dalam suatu 

perusahaan diharapkan dapat menjadi salah satu pemicu yang memuaskan 

harapan, kebutuhan atau keinginan karyawan yang dapat menimbulkan motivasi 

dan mengakibatkan adanya usaha dan merupakan proses keterkaitan yang erat 

antara pemuasan kebutuhan tertentu dengan usaha yang dilakukan. 

 

Berdasarkan wawancara secara langsung dengan para karyawan PT Matahari 

Putra Prima Tbk sub Matahari Departemen. Store (MDS) Kartini Bandar 

Lampung, peneliti mendapatkan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja yang 



 

diterapkan pada saat ini kurang baik. Hal ini disebabkan sebagian karyawan 

memandang penentuan target perusahaan yang ingin dicapai tidak diseimbangkan 

dengan alat-alat penunjang pekerjaan yang ada dan pengarahan yang baik dari 

atasan. Masalah lainnya adalah perusahaan kurang baik dalam pelaksanaan 

pemberian umpan balik berdasarkan prestasi kerja karyawan berupa materi yang 

dinamakan tunjangan prestasi dirasakan terlalu kecil jumlahnya dan terlalu sempit 

jarak antara satu dengan yang lainnya sehingga karyawan kurang termotivasi 

untuk meningkatkan pestasi setinggi-tingginya. Karyawan merasa hasil penilaian 

kinerja yang dilakukan perusahaan tidak terlalu mencerminkan kinerja masing-

masing karyawan itu sendiri. Hal ini akan berpengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan yang akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan perusahaan.  

 

Tinggi rendahnya motivasi kerja karyawan dapat tercermin dalam perilaku orang 

per orang didalam perusahaan misalnya dilihat dari tingkat absensi dan tingkat 

perputaran karyawan. Pelaksanaan kinerja karyawan yang kurang baik dapat 

menyebabkan karyawan tidak termotivasi untuk bekerja secara maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1. Tingkat Absensi Karyawan PT Matahari Putra Prima Tbk sub Matahari 

Departemen. Store Kartini Bandar Lampung tahun 2008. 

Bulan Hari Kerja Jumlah 

karyawan 

Total Hari 

Kerja 

Hari Kerja 

Yang 

Hilang 

Tingkat 

Absensi 

(%) 

Januari 31 65 2015 41 2,03 

Februari 28 65 1820 47 2,58 

Maret 31 65 2015 53 2,63 

April 30 65 1950 47 2,41 

Mei 31 65 2015 51 2,53 

Juni 30 65 1950 43 2,20 

Juli 31 65 2015 40 1,98 

Agustus 31 65 2015 51 2,53 

September 30 65 1950 45 2,30 

Oktober 31 65 2015 50 2,48 

November 30 65 1950 65 3,33 

Desember 31 65 2015 47 2,33 

Total   23725 580 29,33 

Sumber : PT  Matahari Putra Prima Tbk sub Matahari Departemen. Store Kartini 

Bandar Lampung    

 

 

Tingkat Absensi PT Matahari Putra Prima Tbk sub Matahari Departemen. Store 

Kartini    Bandar Lampung saat ini ternyata diketahui memiliki tingkat absensi 

sebesar 29,33% per tahun dengan rata-rata sebesar 2,44% yang berarti bahwa 

tingkat absensi rata-ratanya telah melebihi standar yang ditetapkan perusahaan 

yaitu sebesar 1,25% perbulan. 

 

 



 

Untuk tingkat perputaran karyawan, tidak terjadi perputaran selama lima tahun 

terakhir. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti mendapatkan bahwa 

karyawan merasa cukup dengan gaji pokok yang diterima, akan tetapi tidak 

merasa puas karena kinerja mereka selama ini kurang diperhatikan. Karyawan 

memiliki anggapan bahwa kinerja yang baik atau buruk tidak akan mempengaruhi 

mereka, karena umpan balik yang mereka terima nantinya tidak akan jauh berbeda 

antara karyawan yang berprestasi buruk maupun baik. 

 

Tabel 2. Tabel Rata-Rata Nilai Prestasi Kerja Karyawan PT Matahari Putra Prima 

Tbk sub Matahari Departemen. Store (MDS) Kartini Bandar Lampung. 

 

Tahun Rata Rata Prestasi Kerja Karyawan Dalam Huruf 

2006 72,651 Memuaskan 

2007 78,735 Memuaskan 

2008 75,415 Memuaskan 

Sumber : PT Matahari Putra Prima Tbk sub Matahari Departemen. Store Kartini 

Bandar Lampung 

 

Pada tabel 2 tidak terlihat adanya peningkatan prestasi kerja karyawan yang hanya 

memiliki nilai memuaskan secara rata-rata. Padahal selama tiga tahun terakhir ini 

perusahaan menetapkan peningkatan prestasi kerja karyawan sampai nilai sangat 

memuaskan secara rata-rata. Hal ini dapat diasumsikan bahwa karyawan tidak 

termotivasi dengan adanya penilaian kinerja yang dilakukan. Pada Tabel 1 dapat 

dilihat tingkat absensi karyawan telah melebihi standar yang telah ditetapkan 

perusahaan dan pada tabel 2 hasil prestasi kerja yang ditunjukkan setiap tahunnya 

memiliki rata-rata yang sama atau tidak mengalami peningkatan kinerja yaitu 

hanya mencapai nilai memuaskan. Hal ini berlainan dengan target perusahaan 



 

dimana selama tiga tahun ini diharapkan rata-rata kinerja karyawan akan terus 

meningkat mencapai nilai sangat memuaskan 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis 

merumuskan masalah penilitian ini dengan rumusan masalah ” Adakah pengaruh 

penilaian kinerja karyawan terhadap motivasi kerja karyawan pada PT Matahari 

Putra Prima Tbk sub Matahari Departemen. Store (MDS) Kartini Bandar 

Lampung ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penilaian kinerja karyawan terhadap       

motivasi kerja karyawan pada PT Matahari Putra Prima Tbk sub Matahari 

Departemen. Store (MDS) Kartini Lampung.. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 

2. Sebagai saran dan bahan masukan kepada PT Matahari Putra Prima Tbk sub 

Matahari Departemen. Store (MDS) Kartini Bandar Lampung dalam 

menerapkan kebijakan penilaian kinerja dimasa yang akan datang. 

 

 

 


