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BANJARMASIN
Maria Anastasia
ABSTRAKSI

Penurunan kinerja yang ditandai dengan penurunan penjualan dan besarnya
jumlah absensi, ini menunjukkan jumlah angka kemangkiran yang sangat signifikan
terhadap penurunan prestasi karyawan pada PT. Roda Surya Adimas Banjarmasin
Pada PT. Roda Surya Adimas Banjarmasin tidak merespon adanya suatu gejala
personalia yang ditujukan dan adanya kenaikan angka mangkir sebagai cerminan
menurunnya prestasi karyawan dimana penjualan merupakan suatu target,
sedangkan sumber daya manusia berperan penting dalam suksesnya suatu
orientasi perusahaan.
Pada tahun 2000 jumlah total angka mangkir 153 orang dan pada tahun 2001
jumlah total angka mangkir 245, sedangkan untuk jumlah total penjualan sepeda
motor Yamaha pada tahun 2000 sebanyak 355 unit, sedangkan pada tahun 2001
sebanyak 322 unit.
PT. Roda Surya Adimas Banjarmasin perlu menilik kembali program MBO,
pengmebangan manajemen didasari atas hubungan manusia dengan fungsi
perencanaan, sehingga penerapan penilaian prestasi pada setiap karyawan dapat
dilakukan guna melihat fenomena keefektifan kinerja pada PT. Roda Surya Adimas
Banjarmasin.

Setiap perusahaan biasanya mempunyai
dua sumber daya yaitu sumber daya
manusia dan sumber daya alam. Sumber
daya manusia terdiri dari orang-orang
yang menyumbangkan waktu, tenaga
dan
pikiran mereka kepada perusahaan atau
organisasi,
dengan
mendapatkan
imbalan tertentu. Sumber daya alam
terdiri dari masukan yang bukan
manusia, yang akan diproses atau
digunakan dengan kombinasi unsur
manusia untuk memberikan sumber lain,
sedangkan sumber daya manusia
merupakan
sektor
penting
dalam
perusahaan yang berfungsi sebagai
pelaksana dalam proses produksi
sehingga tujuan perusahaan dapat
tercapai dengan baik.
Pada
PT.
Roda
Surya
Adimas
Banjarmasin, yang bergerak dalam
bidang usaha penjualan kendaraan
bermotor roda dua, sumber daya alam

1.1. Latar Belakang Penelitian
Dalam
era
pembangunan
yang
dilaksanakan pemerintah dewasa ini
persaingan dalam dunia usaha semakin
tajam disemua sektor, baik disektor
industri, perdagangan, maupun jasa.
Dalam
kondisi
tersebut,
setiap
pengusaha berupaya lebih keras agar
dapat mempertahankan kelangsungan
bidang usaha yang digelutinya, bahkan
sangat diharapkan semakin terus
berkembang. Usaha yang dilakukan
perusahaan agar tujuan tersebut tercapai
antara lain dengan mengantisipasi
perubahan-perubahan yang terjadi, baik
di dalam maupun di luar perusahaan.
Serta berusaha menggunakan sumber
daya yang telah ada di dalam
perusahaan untuk dimanfaatkan secara
efektif dan efisien.
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sudah melewati tahapan-tahapan proses
produksi, hingga menjadi rangkaian
komponen motor yang mempunyai nilai
ekonomis dan efisien bagi pengguna
motor tersebut, komponen motor yang
berupa sepeda motor dengan merk
YAMAHA, merupakan stock atau barang
dagangan yang akan dijual oleh PT.
Roda Surya Adimas Banjarmasin kepada
konsumen
untuk
dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Dalam usaha memenuhi target yang
telah ditentukan sebelumnya PT. Roda
Surya
Adimas
Banjarmasin
menggunakan sumber daya manusia
sebagai
faktor
penentu
dalam
keberhasilan perusahannya.
Sedangkan
fenomena
kegiatan
operasionalnya yang penulis amati dari
tahun 2001 sampai dengan tahun 2002
terlihat adanya peningkatan tingkat
absensi karyawan. Ini semua dapat
mempengaruhi tingkat produktivitas dan
kinerja secara keseluruhan.
Untuk mengantisipasi pemberdayaan
sumber daya manusia maka ada
beberapa bentuk upaya yang dilakukan
oleh perusahaan yaitu dengan :
1. Membebani
karyawan
dengan
target-target yang telah ditentukan
pada
setiap
masing-masing
karyawan.
2. Adanya
arus
keluar
masuk
karyawan yang sangat besar pada
divisi penjualan.
3. Mengurangi biaya-biaya sumber
daya manusia melalui prosedur
personalia yang efektif.
4. Menciptakan
peningkatan
penerimaan terhadap perubahanperubahan yang dibutuhkan dalam
departemen sumber daya manusia.
Atas dasar inilah penulis melihat adanya
bentuk-bentuk kesenjangan yang terjadi
didalam
perusahaan.
Disatu
sisi
perusahaan sangat bergantung pada
sumber daya manusia yang berkualitas
dalam
pemenuhan
target-target
penjualan, disisi lain penilaian terhadap
prestasi
karyawan
yang
tanpa
mengesampingkan audit sumber daya

manusia, audit keta’atan manajerial,
audit
kepuasan
karyawan
tidak
dijalankan
sebagaimana
mestinya.
Apabila fenomena ini dibiarkan terus
akan berdampak pada jumlah penjualan
yang diharapkan. Sedangkan data
penjualan pada dua tahun terakhir ini
banyak mengalami penurunan penjualan,
dan tingkat absensi karyawan mengalami
peningkatan. Ini artinya terlihat adanya
penurunan kinerja pada PT. Roda Surya
Adimas Banjarmasin.
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah
Ada beberapa faktor yang
menjadi penyebab tidak dilakukan
secara efektif penilaian prestasi kerja
antara lain : (1) perusahaan hanya
melihat dari segi keuntungan saja tanpa
memperhatikan prosfek yang akan
dihadapi ditahun-tahun mendatang, (2)
adanya tingkat turn-over (keluar-masuk)
karyawan yang tinggi, (3) Struktur
organisasi pada PT. Roda Surya
Adimas
Banjarmasin
merupakan
struktur organisasi yang menganut
sistem garis lini, sehingga para pekerja
atau karyawan dan divisi kerja hanya
tunduk dan bertanggungjawab kepada
atasan.
Dari uraian identifikasi diatas, dapat
dirumuskan permasalahan yang paling
utama, yaitu :
“Bagaimana penilaian prestasi kerja
dalam usaha meningkatkan kinerja pada
PT. Roda Surya Adimas Banjarmasin” ?
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
Agar tidak menimbulkan penafsiran yang
berbeda dalam permasalahan diatas,
maka penulis berusaha membandingkan
teori yang didapat dalam perkuliahan
dengan praktek yang ada dilapangan.
Sedangkan tujuan penelitian ini antara
lain :
1. Untuk
memperoleh
gambaran
mengenai
tidak
diterapkannya
penilaian tenaga kerja dalam usaha
meningkatkan kinerja pada PT.
Roda Surya Adimas Banjarmasin.
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2. Untuk
memperoleh
gambaran
mengenai diterapkannya penilaian
tenaga
kerja
dalam
usaha
meningkatkan kinerja pada PT.
Roda Surya Adimas Banjarmasin.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian
ini
diharapkan
akan
bermanfaat bagi :
1. Aspek keilmuan, berguna dalam
mengisi kekosongan pengetahuan
yang berkaitan dengan manajemen
sumber daya manusia.
2. Aspek guna laksana, berguna
untuk mendiagnosis permasalahan
yang
terjadi
sehingga
perlu
diadakannya pembenahan sumber
daya manusia yang tepat dalam
meningkatkan
kinerja
pada
perusahaan.
Pendekatan Masalah
PT. Roda Surya Adimas Banjarmasin
karyawan yang bekerja tidak dinilai
sebagaimana mestinya sehingga ada
beberapa hal yang harus diperhatikan
jika dalam mencapai target sumber
daya manusia yang ada merupakan
suatu hal yang memiliki potensi dalam
menentukan kinerja perusahaan antara
lain :
1. Mengevaluasi
kinerja
dengan
melihat pendekatan personalia,
iklim usaha, keuangan perusahaan
dan pemasaran.
2. Melakukan
penilaian
prestasi
terhadap keefektifan personalia
merupakan suatu survey sikap
terhadap kinerja dari perusahaan.
Strauss (1990;463).
3. Perusahaan yang memiliki tingkat
turn over tinggi serta kemangkiran
merupakan suatu gejala adanya
indikasi penurunan prestasi kerja
terhadap karyawan.
4. Perusahaan
telah
melakukan
sistem
yang
dibangun
oleh
penilaian prestasi dengan melihat
unsur
komunikasi
yang
mengandalkan sistem bottom to up.

Manfaat Manajemen Sumber Daya
Manusia
Salah satu ciri organisasi modern
adalah dipergunakannya oleh para ahli
untuk
menanggulangi
masalahmasalah manajerial yang rumit dan
kritis.
Manajemen
sumber
daya
manusia bermanfaat untuk memberikan
nasehat, memberikan pelayanan dan
untuk mengevaluasi pekerjaan yang
telah dilaksanakan oleh perusahaan
secara menyeluruh yang berkaitan
dengan keefektifan tenaga kerja yang
digunakan oleh perusahaan.
Fungsi manajemen sumber daya
manusia
terutama
untuk
memperhatikan pengembangan tenaga
kerja yang berloyalitas dan berdedikasi
tinggi untuk memperbaiki kinerja
karyawan yang dipandang perlu
mendapatkan
perhatian
dan
pengembangannya.
Menurut
Strauss
(1990:458)
mengatakan :
Personalia atau manajemen sumber
daya manusia harus memberikan
kepemimpinan yang diperlukan untuk
merumuskan,
menganjurkan
dan
melaksanakan kebijakan dan prosedur
yang tepat untuk menjamin bahwa
organisasi
mendapatkan
dan
mempergunakan dengan memadai
sumber
daya
manusia
yang
dipergunakan untuk mencapai tujuantujuan organisasi”.
Dari
pernyataan
Strauss
dapat
disimpulkan bahwa manajemen sumber
daya manusia berperan penting dalam
memajukan dan kelangsungan hidup
perusahaan dalam usaha pencapaian
tujuannya.
Fungsi manajemen sumber daya
manusia tenaga kerja menurut Strauss
(1990:459) mempunyai 3 (tiga) pokok
penting, yaitu :
1. Untuk
menyakinkan
bahwa
kebijakan perusahaan dilaksanakan
sehingga tujuan perusahaan dapat
tercapai dengan mudah dan sesuai
dengan rencana kerja perusahaan.
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2. Memaksimalkan
biaya,
dengan
pengaturan yang efektif maka biaya
yang dikeluarkan oleh perusahaan
dalam membiayai tenaga kerja tidak
terbuang percuma dengan tingkat
kemangkiran yang tinggi dan turn
over yang tinggi. Dengan biaya yang
tidak terkendali oleh kerugian yang
tinggi oleh perusahaan diinginkan
secara
keseluruhan
sehingga
profitabilitas perusahaan menurun.
3. Mempersiapkan manajemen jika ada
perubahan kebijakan. Dalam hal ini
tenaga kerja sudah mendapatkan
pengertian sehingga gesekan yang
terjadi dari adanya perubahan
kebijakan tidak sampai berakibat
terhambatnya
laju
kinerja
perusahaan dan kinerja tenaga kerja
secara keseluruhan.

Penilaian Kinerja Sumber Daya
Manusia
Dalam penilaian sumber daya manusi
untuk
menaksir
pelaksanaan,
keefektifan,
dan
adanya
kecenderungan baru maka manajemen
sumber daya manusia atau personalia
hendaknya memiliki teknik pengaturan
atau kendali terhadap tenaga kerja agar
tujuan tercapai. Data yang dihasilkan
dari kerja organisasi perusahaan dalam
periode
tertentu
dalam
usaha
mengukur tingkat kinerja yang telah
berjalan dalam periode yang lalu untuk
diambil kesimpulan.
Strauss (1990:463) menyatakan bahwa
“tingkat keefektifan tenaga kerja dapat
diperhitungkan dengan menggunakan
data kemangkiran dan pergantian
tenaga kerja yang dibagikan dengan
jumlah tenaga kerja yang ada dikali
dengan jumlah hari kerja”.
Rumus untuk menghitung kemangkiran :

Jlh H Kary hilang /periode
AM (%) = ----------------------------------x 100%
Keterangan :Jlh Kary X jlh Hari Kerja
AM (%)
mangkir

=Jumlah

presentase

angka

Jlh H. Kary Hilang =
Jlh. Kary
Jumlah Hr Kerja
100

Jumlah
absensi/tahun
= Perbagian
= Pertahun
= Persen

Penilaian terhadap tenaga kerja
penting, karena dengan tindakan ini
moral dari tenaga kerja dapat
dipertinggi, selain itu juga perusahaan
dapat
mengetahui
kelemahankelemahan
yang
dimiliki
para
pegawainya.
Menurut T. Hani Handoko
(1990:87)
“Untuk
mengetahui
keakurasian penilaian prestasi kerja
dalam melihat objektivitas sehingga
penilaian mampu dijadikan adanya
indikator penurunan kinerja, tentunya
haruslah
menggunakan
sistem
penilaian yang memiliki hubungan
dengan pekerjaan (job-related)”.
Menurut Neumer, (1990:139) ada 3
(tiga) kemungkinan dalam melakukan
penilaian kecakapan, yaitu :
1. Penilaian
kecakapan
oleh
atasan
langsung
kemudian
direvisi oleh kepala bagian.
2. Penilaian sumber daya mnusia
oleh atasan dibantu dengan
satu atau dua orang pembantu
atasan.
3. Penilaian langsung oleh atasan
dan jika tidak memuaskan
dibantu suatu venvikasi dengan
melakukan penilaian kecakapan
sumber daya manusia dari
teman yang sedang dalam
penilaian.
Apapun yang menjadi objek
penilaian,
haruslah
dipertahankan
bahwa hasil penilaian itu dapat
menunjukkan peranan tenaga kerja,
yang dinilai pada realiasi tujuan
perusahaan atau tujuan unit aktivitas
lingkungannya. Indikasi kelemahan
tenaga kerja dapat ditindaklanjuti
dengan melakukan reposisi atau
pemindahan, training (pelatihan) serta
melakukan pendidikan.
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3.

Penilaian Prestasi Kerja
Agar tidak menimbulkan penafsiran
yang berbeda dalam permasalahan
diatas, maka penulis memberikan
pengertian akan penilaian prestasi kerja
sesuai dengan apa yang telah
diungkapkan oleh beberapa ahli
diantaranya :
Menurut T. Hani Handoko (1996:135)
penilaian prestasi kerja (performance
Apprasial) adalah “Proses melalui
organisasi-organisasi
mengevaluasi
atau menilai prestasi kerja karyawan
kegiatan
ini
dapat
mempunyai
keputusan-keputusan personalia dan
memberikan umpan balik kepada para
karyawan tentang pelaksanaan kerja
mereka”.
Sedangkan elemen-elemen pokok
sistem penilaian prestasi kerja menurut
Handoko (1996:137) ada beberapa
kriteria sebagai berikut :
1. Berhubungan dengan pelaksanaan
2. Ukuran-ukuran prestasi
3. Kriteria yang ada hubungannya
dengan pelaksanaan pekerjaan
4. Catatan-catatan tentang karyawan
5. Keputusan-keputusan karyawan
Beragam
metode-metode
dalam
penilaian prestasi kerja yang banyak
diungkapkan oleh para ahli sehingga
metode-metode ini dapat dijadikan
suatu cara yang simultan bagi
kepentingan perusahaan, diantaranya
adalah :
Menurut Ranupandojo dan Suad
Husnan (1991:121) adalah
1. Penilaian secara kebetulan tidak
sistematis
dan
sering
membahayakan
2. Metode
tradisional
yang
sistematis,
yang
mengukur
karakteristik
karyawan
dan
sumbangan karyawan.
3. Tujuan yang ditetapkan bersama
dengan
menggunakan
manajemen berdasarkan sasaran
(MBS atau yang lebih dikenal
dengan Manajemen By Objektif).

Kebutuhan Berprestasi
Menurut para teoritis seperti Mc.
Gragor dan Maslow dan para peneliti
lainnya, melontarkan kritik kepada
model hubungan manusiawi dan
mengemukakan pendekatan yang lebih
“Sophisticated” untuk pemanfaatkan
para karyawan. Teori ini ini menyatakan
tentang motivasi karyawan dipengaruhi
oleh beberapa faktor tidak hanya uang
dan keingingan untuk mencapai
kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk
berprestasi dan memperoleh pekerjaan
yang berarti. Mereka mengemukakan
bahwa para karyawan lebih menyukai
pemenuhan kepuasan dari suatu
prestasi kerja yang baik.
Kebutuhan berprestasi pada setiap
individu penting dilaksanakan guna
mencapai suksesnya pelaksanaan.
Menurut Mc. Clelland (1995:262)
kebutuhan
prestasi
dapat
dikembangkan pada orang dewasa,
orang berorientasi prestasi mempunyai
karakteristik-karakteristik tertentu yang
dapat dikembangkan yaitu :
1. Menyukai pengambilan resiko yang
layak (moderat) sebagai fungsi
keterampilan, bukan kesempatan :
menyukai suatu rintangan dan
menginginkan
tanggungjawab
pribadi bagi hasil-hasil yang dicapai.
2. Mempunyai kecenderungan untuk
menetapkan tujuan-tujuan prestasi
yang layak dan menghadapi resiko
yang sudah diperhitungkan salah
satu alasan mengapa banyak
perusahaan berpindah keprogram
Manajemen By Objektive (MBO)
karena adanya korelasi positif antara
penerapan tujuan dan tingkat
prestasi.
3. Mempunyai kebutuhan yang kuat
akan umpan balik tentang apa yang
dikerjakannya.
4. Mempunyai keterampilan dalam
rangka jangka panjang dan memiliki
kemampuan organisasional.
Jadi jelas terlihat disini bahwa
adanya
korelasi
positif
antara

152

kebutuhan
berprestasi
dengan
prestasi dan suksesnya pelaksanaan.
Manfaat Penilaian Prestasi Kerja
Dengan memperhatikan pengertian
penilaian prestasi kerja, jelas banyak
manfaat yang dapat dipetik. Menurut
Handoko
terdapat
8
(delapan)
manfaat yang dapat dipetik dari
penilaian prestasi kerja tersebut
sebagai berikut :
3.1. Perbaikan prestasi kerja, umpan
balik
pelaksanaan
kerja
memungkinkan
karyawan,
manajer
dan
departemen
personalia dapat memperbaiki
kegiatan-kegiatan mereka demi
perbaikan prestasi kerja.
3.2. Penyesuaian-penyesuaian
kompensasi. Evaluasi prestasi
kerja membantu para pengambil
keputusan dalam menentukan
kenaikan upah, pemberian bonus
dan bentuk kompensasi lainnya.
3.3. Keputusan-keputusan
penempatan, promosi, transfer
dan domosi (penurunan jabatan)
biasanya
didasarkan
pada
prestasi kerja masa lalu atau
antisipasinya. Promosi sering
merupakan bentuk penghargaan
terhadap prestasi kerja masa lalu.
3.4. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan
pengembangan. Prestasi kerja
yang jelek mungkin menunjukkan
kebutuhan latihan. Demikian juga,
prestasi kerja yang baik mungkin
mencerminkan
potensi
yang
harus dikembangkan.
3.5. Perencanaan
pengembangan
karier. Umpan balik prestasi kerja
seorang
karyawan
dapat
mengarahkan
keputusankeputusan karier.
3.6. Ketidak akuratan informasional.
Prestasi kerja yang jelas mungkin
menunjukkan
kesalahankesalahan
dalam
informasi
analisa jabatan, rencana-rencana
sumber daya manusia, atau
komponen-komponen
sistem

informasi manajemen personalia
lainnya, menggantungkan diri
pada informasi yang tidak akurat
(teliti)
dapat
mengakibatkan
keputusan-keputusan personalia
yang diambil menjadi tidak tepat.
3.7. Kesalahan-kesalahan
desain
pekerjaa. Penilaian prestasi kerja
secara akurat dan menjamin
keputusan-keputusan
penempatan
internal
diambil
tanpa diskriminasi.
3.8. Tantangan-tantangan eksternal.
Kadang-kadang prestasi kerja
dipengaruhi oleh faktor-faktor
diluar lingkungan kerja, seperti :
keluarga, kesehatan, kondisi
finansial atau masalah-masalah
pribadi lainnya. Dengan penilaian
prestasi
kerja
tersebut,
departemen
personalia
dimungkinkan
untuk
dapat
menawarkan bantuan kepada
semua
karyawan
yang
membutuhkan
atau
yang
diperkirakan memerlukannya.
Metode yang Digunakan
Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif
dan komparatif dengan tekhnik
wawancara, dokumenter dan observasi.
Metode komperatif itu adalah berusaha
mencari pemecahan melalui analisa
tentang hubungan-hubungan sebab
akibat (causalitas) analisa kualitatif,
yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang
berhubungan dengan situasi atau
fenomena yang diselidiki dan
membandingkan satu faktor dengan
yang lain.
Variabel
Penelitian
dan
Operasionalisasinya
Dimensi,
indikator
dan
skala
pengukuran
dari
masing-masing
variabel penelitian ini adalah :
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Tabel 1
Dimensi Indikator skala Pengukuran
Variabel
Penilaian
Prestasi
Tenaga
Kerja

Dimensi
1.
2.

Absensi
Target

Indikator
Jumlah
absensi
karyawan
Pencapaian
target
penjualan
oleh
karyawan

Skala
Penguk
uran
Nominal
Nominal

Sumber : diolah penulis

Subjek Penelitian
Adapun yang menjadi subjek
dalam penelitian ini adalah absensi
karyawan, perhitungan dimulai dari
tahun 2001 s/d 2002 sedangkan
kategori untuk absensi itu sendiri terbagi
atas 3 (tiga), yaitu a) Sakit, b) Izin, c)
Mangkir.
Sedangkan
pengumpulan
data-data absensi tersebut diambil dari
seluruh divisi yang ada di PT. Roda
Surya Adimas Banjarmasin, divisi ini
mencakup : Bagian penjualan, Bagian
bengkel, Bagian administrasi, Bagian
keuangan, Bagian umum dan Bagian
supervisor.
Kemudian
diteruskan
dengan data-data penjualan yang
dimulai dari tahun 2001 s/d 2002,
adapun kategori dan penjualan tersebut
terbagai atas 3 (tiga) yaitu : a) Bebek 2
langkah, b) Bebek 4 langkah, c) Sport 2
langkah.
Teknik Analisa Data
Data pada penelitian ini dianalisa secara
deskriptif kualitatif yang kegiatan dimulai
dari menguraikan data tentang penilaian
prestasi dan menghubungkan dengan
tenaga kerja dalam usaha meningkatkan
kinerja pada PT. Roda Surya Adimas
Banjarmasin berdasarkan teoritis yang
sesuai
dengan
konteks
permasalahannya.
1. Penilaian Prestasi Kerja Terhadap
Tenaga Kerja
Barangkali tekhnik paling tua yang
digunakan oleh manajemen untuk
meningkatkan
kinerja
adalah
penilaian
(appraisal).
Motivasi

karyawan
untuk
bekerja
mengembangkan
kemampuan
pribadi
dan
meningkatkan
kemampuan dimasa mendatang
dipengaruhi oleh umpan balik
mengenai kinerja masa lalu dan
pengembangan. Penilaian kinerja
(performance
appraisal)
adalah
proses
dengannya
organisasi
mengevaluasi pelaksanaan kerja
individu. Dalam penilaian kinerja
dinilai kontribusi karyawan kepada
organisasi selama periode waktu
tertentu.
Umpan balik
kinerja
(performance
feedback)
memungkinkan PT. Roda Surya
Adimas Banjarmasin mengetahui
seberapa baik karyawan bekerja jika
dibandingkan
dengan
standarstandar organisasi. Apabila penilaian
kinerja dilakukan secara benar,
karyawan dan organisasi bakal
diuntungkan.
Di dalam
organisasi modern,
penilaian
kinerja
memberikan
mekanisme penting bagi manajemen
untuk digunakan dalam menjelaskan
tujuan-tujuan dan standar kinerja
dan memotivasi kinerja individu
diwaktu berikutnya.
Semua organisasi kemungkinan
mengevaluasi atau menilai kinerja
dalam
beberapa
cara.
Pada
organisasi yang kecil, evaluasi atau
penilaian kinerja kemungkinan besar
merupakan produser yang sistematik
dimana kinerja sesungguhnya dari
semua
karyawan
manajerial,
professional, teknik, penjualan dan
dinilai secara formal.
Pada PT. Roda Surya Adimas
Banjarmasin, karyawan yang bekerja
tidak dinilai sebagaimana mestinya
untuk mengetahi kinerja yang
dihasilkan
oleh
masing-masing
karyawan :
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Berdasarkan tabel di atas,
maka
angka
kemungkinan
keefektifan
karyawan
dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Pada bagian penjualan adalah :

Tabel 2
. RODA SURYA ADIMAS BANJARMASIN
JUMLAH ABSENSI KARYAWAN
TAHUN 2001 – 2002
( dalam hari )

20
Bagian

Jumlah
Tenaga
Kerja

Sakit
20
20
01
02
2
7
3
5
15
23
3
9
10
21

Izin
200
1
3
10
10
21
7
3

200
2
15
21
29
13
6

Penjualan
7
Bengkel
10
Adm.
7
Umum
15
Keamanan
5
Umum
10
Supervisor
Jumlah
54
33
65
54
84
Sumber : PT. Roda Surya Adimas Banjarmasin

Mangkir
200
200
1
2
15
10
10
17
5
13
18
27
7
11
11
18
66

96

AM (%) =

x100%= 0,78 %
7 x 365 hari

Pada bagian penjualan tingkat
keefektifan tenaga kerja yang hilang
sebesar 0,78% pada tahun 2001
dan 0,39% pada tahun 2002 yang
diperhitungkan sebagai berikut :
10
AM (%) =

x100%= 0,39 %
7 x 365 hari

Dari tabel dijelaskan bahwa tingkat
absensi karyawan PT. Roda Surya
Adimas Banjarmasin mengalami
peningkatan yang sangat berarti,
hal ini dapat dilihat pada tahun 2001
karyawan yang sakit sebanyak 33
hari dan mengalami peningkatan
pada tahun berikutnya menjadi 65
hari yang berarti terjadi kenaikan
sebanyak 32 hari, pada tahun 2002
karyawan
izinpun
mengalami
kenaikan dari 54 hari menjadi 84 hari
yang berarti kenaikkan sebanyak 33
hari dari tahun 2001, dan pada tahun
2001 karyawan mangkir juga
mengalami peningkatan yang berarti
yaitu 66 hari menjadi 96 hari pada
tahun 2002 yang berarti memiliki
nilai kenaikkan sebanyak 30 hari dari
tahun 2001.
Tabel 3
PT. RODA SURYA ADIMAS BANJARMASIN
JUMLAH PROSENTASE ANGKA MANGKIR
TAHUN 2001 – 2002
( dalam hari )
Bagian
%
Jumlah
% Angka
Kenaikan /
Absensi
Mangkir
2001
Penjualan
Bengkel
Adm.
Umum
Keamanan
Umum
Supervisor

2002

2001

2002 Penurunan

20
10
0,78
0,39
20
39
0,55
1,06
18
38
0,7
1,5
54
79
0,98
1,44
17
33
0,93
1,8
24
45
0,66
1,2
Jumlah
153
244
4,6
7,39
Sumber : PT. Roda Surya Adimas Banjarmasin

-0,39
-0,51
0,8
0,46
0,87
0,54
2,79

0,39% kehilangan keefektifan kerja
karyawan pada bagian penjualan
dikarenakan tingkat kemangkiran
yang tinggi pada tahun 2002.
20
AM (%) =

x100 % = 0,55 %
7 x 365 hari
39

AM (%) =

x100 %=1,06 %
7 x 365 hari

0,55% ketidak efektifan kerja
karyawan pada bagian bengkel
dikarenakan adanya izin dan
kemangkiran pada tahun 2001,
sedangkan pada tahun 2002
sebesar 1,06% dikarenakan adanya
permintaan sakit sebanyak 7 (tujuh)
orang, izin sebanyak 15 (lima belas)
orang dan mangkir sebanyak 17
(tujuh belas) orang.
Pada bagian administrasi dan umum
tingkat ketidak efektifan tenaga kerja
pada tahun 2001 sebesar 0,7% dari
adanya izin, sakit dan mangkir dari
jumlah karyawan yang ada dibagian
tersebut. Sedangkan tingkat ketidak
efektifan bagian administrasi dan
umum pada tahun 2002 sebesar
1,5%. Ketidak efektifan diatas dapat
diperhitungkan sebagai berikut :
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18
AM (%) =

x 100 % = 0,7 %
7 x 365 hari

38
AM (%) =
x 100 % = 1,5 %
7 x 365 hari

Pada bagian keamanan ketidak
efektifan
tenaga
kerja
diperhitungkan sebagai berikut :
54
AM (%) =

x 100 % = 0,98 %
7 x 365 hari

Pada tahun 2001 ketidak efektifan
bagian supervisor sebesar 0,66%
dan tahun 2002 sebesar 1,2% yang
berarti terjadi peningkatan sebesar
0,54% dari tahun sebelumnya.
Total ketidak efektifan kerja pada
PT.
Roda
Surya
Adimas
Banjarmasin pada tahun 2001-2002
diperhitungkan sebagai berikut :
153
AM (%) =

79
AM (%) =

45
AM (%) =
x 100 % = 1,2 %
7 x 365 hari

x100 %=0,78 %
54 x 365 hari

x100 % = 1,44 %
7 x 365 hari

245

Pada tahun 2001 ketidak efektifan
tenaga kerja bagian keamanan
sebesar 0,98% dan 1,44% pada
tahun 2002 yang berarti peningkatan
sebesar 0,46% dari tahun 2001.
Bagian umum pada tahun 2001 dan
2002 ketidak efektifan tenaga
kerjanya diperhitungkan sebagai
berikut :
17
AM (%) =

x100 % 0,93 %
7 x 365 hari
33

AM (%)=

x100 % = 1,8 %

AM (%) =

x 100 % = 1,24 %
54 x 365 hari

Jadi total ketidak efektifan kerja
pada PT. Roda Surya Adimas
Banjarmasin pada tahun 2001
sebesar 0,78% dan tahun 2002
sebesar 1,24%. Jadi ada kenaikan
sebesar 0,46% dari tahun 2001 ke
tahun 2002.
Tabel 4
PT. RODA SURYA ADIMAS
BANJARMASIN
JUMLAH PENJUALAN YAMAHA
TAHUN 2001 – 2002
( per semester )

7 x 365 hari

Dari perhitungan di atas maka
ketidak efektifan tenaga kerja terjadi
pada bagian umum untuk tahun
2001 sebesar 0,93% dan 1,8% pada
tahun 2002.
Pada tahun 2002 terjadi peningkatan
sebesar
0,87%
dari
tahun
sebelumnya.
Sedangkan
pada
bagian supervisor ketidak efektifan
yang terjadi pada tahun 2001 dan
tahun 2002 dapat dilihat pada
perhitungan dibawah ini, yaitu :
24
AM (%) =

x 100 % = 0,66 %
7 x 365 hari

Jenis
Kendaraan

Bebek 2 tak
Bebek 4 tak
Sport 2 tak

Jumlah / unit

Tahun 2001
Janua
Juli
ri
S/d
S/d
Dese
Juni
mber
70
63
63
59
53
47

186

169

Tahun 2002
Januari
Juli
S/d
S/d
Juni
Desemb
er
61
57
61
55
49
39

171

151

Jumlah / Unit
2001

2002

133

118

122

116

100

88

355

322

Sumber : PT. Roda Surya Adimas Banjarmasin

Berdasarkan
tabel
4,
tingkat
penjualan
semakin
turun,
ini
berakibat semakin turun omzet dan
laba yang diperoleh perusahaan.
Dengan semakin turunnya omzet
penjualan ini dapat menimbulkan
ancaman kepailitan usaha yang
akan berdampak pemecatan bahkan
pembubaran perusahaan
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Tabel 5
PT. RODA SURYA ADIMAS BANJARMASIN
PROSENTASE JUMLAH ANGKA PENJUALAN
YAMAHA

TAHUN 2001 – 2002
( per semester )

Jenis
Kendaraan

Bebek 2 tak
Bebek 4 tak
Sport 2 tak

Tahun
2001
Janua
Juli
ri
S/d
S/d
Desemb
Juni
er
37,6
37,2
33,8
34,9
28,4
27,8

Tahun 2002
Januari
S/d
Juni
35,6
35,6
28,6

Juli
S/d
Dese
mber
37,7
36,4
25,8

% Naik Dan
Turun
Penjualan

- 4,2
- 1,69
- 3,38

Sumber : PT. Roda Surya Adimas Banjarmasin

Pada tabel 4 dan 5 diatas dapat
dijelaskan
bahwa
prosentase
penjualan
pada
tahun
2002
mengalami penurunan sebesar -4.2
% dari tahun 2001 untuk jenis bebek
2 tak dan untuk bebek 4 tak terjadi
penurunan penjualan sebesar -1.69
% pada tahun 2002 dari prosentase
penjualan ditahun 2001. Untuk jenis
bebek 4 tak dari -3.38 % penurunan
penjualan. Untuk jenis sport 2
langkah pada tahun 2002 dari
jumlah penjualan jenis yang sama
dari tahun 2001.
Peranan Penilaian Prestasi Antara
Penerapan Tujuan dan Tingkat
Prestasi
Dalam menetapkan standarstandar kerja bagi karyawan guna
meningkatkan kinerja PT. Roda
Surya Adimas Banjarmasin kiranya
perlu memperhatikan penilaian yang
efektif. Guna merangsang karyawan
untuk berprestasi, dengan begitu,
dampak yang dihasilkan oleh PT.
Roda Surya Adimas Banjarmasin
secara
tidak
langsung
dapat
dinikmati oleh seluruh pihak-pihak
yang
berhubungan
dengan
perusahaan tersebut.
Suksesnya
pelaksanaan
sebagai suatu bentuk pencapaian
target penjualan sangat bergantung
pada prestasi karyawan. Ini berarti
PT.
Roda
Surya
Adimas

Banjarmasin
telah
menerapkan
tujuannya dengan metode-metode
yang telah berlaku. Bagi karyawan
dalam mengembangkan karier guna
memenuhi
pelatihan
yang
diselenggarakan oleh PT. Roda
Surya Adimas Banjarmasin adalah
suatu
bentuk
prestasi
atau
pengabdian
diri
bagi
berkembangnya suatu perusahaan.
PT, Roda Surya Adimas
Banjarmasin kinerja yang dihasilkan
oleh karyawan dari tahun ke tahun
menunjukkan tingkat penurunan
yang drastis, maka metode “on the
job training” sangat diperlukan dalam
memenuhi kebutuhan manajemen
sumber
daya
manusia.
Spesifikasinya adalah :
a. Coaching,
yaitu
bimbingan
atasan kepada bawahan dalam
pelestarian
kerja
suatu
karyawan.
b. Pland Progression, pemindahan
karyawan dalam saluran-saluran
yang
ditentukan
melalui
tingkatan-tingkatan
organisasi
yang berbeda.
c. Rotasi jabatan atau pemindahan
karyawan
melalui
jabatanjabatan yang bermacam-macam
dan berbeda-beda.
d. Penugasan sementara dimana
bawahan
ditempatkan
pada
posisi tertentu untuk jangka
waktu yang ditetapkan.
e. Sistem penilaian prestasi formal.
Di samping menggunakan
metode “on the job training”
penilaian di PT. Roda Surya Adimas
Banjarmasin kiranya memperhatikan
kriteria metode-metode yang lain
dalam
rangka
melakukan
penerapan-penerapan
tujuan
perusahaan.
Ini berdasarkan atas dua
kriteria antara lain, penilaian prestasi
kerja di masa lalu dan penilaian
yang berorientasi di masa depan.
a. Penilaian prestasi kerja di masa lalu

157

1) Metode peringkat, menggunakan
metode peringkat berarti bahwa
penilaian menentukan peringkat
bagi sejumlah pegawai, mulai dari
yang berprestasi hingga kepada
yang paling tidak berprestasi.
2) Distribusi
terkendali.
Suatu
metode penilaian melalui di mana
para
penilai
menggolongkan
sejumlah pegawai yang di nilai ke
dalam klasifikasi yang berbedabeda berdasarkan faktor kritikal
yang berlainan pula seperti
prestasi kerja, kegiatan disiplin,
pengendalian biaya dan lain
sebagainya.
3) Metode alokasi angka. Para
penilai memberi nilai dalam
bentuk angka kepada semua
pegawai yang dinilai. Pegawai
yang mendapat angka tertinggi
berarti
dipandang
sebagai
pegawai
terbaik
dan
juga
sebaliknya.
Penilaian prestasi kerja di masa
depan
Penilaian prestasi kerja seseorang
tidak seyogyanya hanya ditujukan
pada
pengukuran
kemampuan
melaksanakan tugas di masa lalu dan
masa kini, akan tetapi juga sebagai
instrumen untuk memprediksi potensi
pegawai yang bersangkutan di masa
akan datang. Salah satu diantaranya
adalah manajemen yang objektif
(MBO).
Salah satu penggunaannya adalah
melibatkan para anggota organisasi
dalam menentukan berbagai sasaran
yang ingin dicapai oleh para pegawai.
Dasar filosofi dari penggunaan teknik
ini ialah bahwa apabila seseorang
pegawai dilibatkan dalam menentukan
sendiri
sasaran
yang
hendak
dicapainya, sebagai bagian dari
sasaran
organisasi
sebagai
keseluruhan pegawai tersebut akan
memiliki rasa tanggung jawab yang
lebih besar untuk mencapai sasaran

tersebut,
dibandingkan
apabila
sasaran itu ditentukan dari atas oleh
pejabat pimpinan.
Untuk penggunaan metode yang telah
diuraikan di atas kiranya memiliki
keterbatasan-keterbatasan
atau
kelemahan-kelemahan klasik yang
tidak mungkin dihindari. Untuk itu
perusahaan paling tidak, sudah
menerapkan penilaian prestasi guna
menerapkan dasar-dasar tujuan dari
perusahaan, kepuasan karyawan
dalam
meningkatkan
kinerja
perusahaan.
Dengan melakukan penilaian prestasi,
berarti PT. Roda Surya Adimas
Banjarmasin
sudah
memberikan
suatu prosfektif yang komprehensif
terhadap
praktik
yang
berlaku
sekarang, sumber daya dan kebijakan
manajemen mengenai pengelolaan
sumber
daya
manusia
serta
menemukan peluang dan strategi.
Termasuk didalamnya adalah asumsi
bahwa peluang telah hilang karena
tetap bertahan pada pendekatan
sekarang ini, dan proses manajemen
sumber daya manusia dinamik dan
mestilah secara terus menerus
diarahkan ulang agar responsive
terhadap kebutuhan.
Secara teori penilaian prestasi kerja
diharapkan dapat diimplementasikan
guna mendapatkan tenaga kerja yang
potensial dan memiliki karakter yang
stabil sehingga berdampak positif
pada perkembangan perusahaan.
Sistem Penilaian Prestasi Kerja
Agar penilaian kerja dapat dipahami
dan diterima oleh pihak penilai dan
yang dinilai, maka PT. Roda Surya
Adimas Banjarmasin dalam penilaian
haruslah menyatukan persamaan
prestasi antara dua belah pihak
tentang segi-segi pekerjaan apa yang
dinilai dan teknik penilaian yang
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sesuai
dengan
bidang-bidang
pekerjaan di setiap divisi.
Pendekatan sistem penilaian harus
diperhatikan berbagai faktor antara
lain :
a. Physicologi manusia, artinya
penilaian yang dilakukan adalah
manusia, keterbatasan dan
berbagai kelemahan bukan
suatu hal yang tidak bisa
dijadikan
suatu
potensi
kemampuan bagi perusahaan.
b. Penerapan penilaian secara
objektif , artinya tolak ukur
berkaitan langsung dengan
tugas seseorang serta kriteria
yang
ditetapkan
dan
diterapkannya secara obyektif.
c. Hasil
penilaian
harus
disampaikan kepada pegawai
yang dinilai dengan tiga alasan,
yaitu :
1) Dalam penilaian tersebut
positif, menjadi dorongan
kuat bagi pegawai yang
bersangkutan untuk lebih
berprestasi.
2) Dalam hal penilaian bersifat
negatif,
pegawai
yang
bersangkutan mengetahui
kelemahannya,
shingga
pegawai dapat mengambil
langkah-langkah
yang
diperlukan dalam mengatasi
kelemahan tersebut.
3) Memberikan
kesempatan
kepada karyawan untuk
mengajukan
keberatan
terhadap penilaian yang
tidak objektif.
d. Hasil penilaian yang dilakukan
secara
berkala
dan
terdokumentasi dengan rapi
dalam arsip kepegawaian.
e. Hasil penilaian prestasi kerja
setiap orang menjadi bahan
yang
selalu
turut
dipertimbangkan dalam setiap
keputusan, baik berupa mutasi
pegawai, promosi, alih tugas,
alih wilayah, demosi maupun

dalam pemberhentian tidak atas
permintaan sendiri.
Guna menghindari penilaian
yang subjektif agar penilaian yang
dilakukan dapat diterapkan secara
objektif pada hasil-hasil yang dicapai
pada karyawan, maka PT. Roda
Surya Adimas Banjarmasin perlu
mengenai beberapa faktor yaitu :
a. Hallo effect : Pendapat (opini)
penilaian terhadap karyawan
yang
akhirnya
dapat
mempengaruhi penilaian.
b. Menghindari penilaian yang
ekstrim, memberikan penilaian
yang
agak
merata
pada
bawahannya.
c. Bersikap lunak dan murah hati
dengan memberikan nilai tinggi
pada setiap bawahan.
d. Bersikap keras dan pelit,
dengan memberikan nilai terlalu
rendah pada setiap bawahan
e. Prasangka pribadi
Kesimpulan
1. Adanya penurunan penjualan yang
sangat berarti ini bisa dilihat dari
presentase
penjualan
serta
peningkatan absensi yang setelah
dikalkulasi menghasilkan suatu
indikasi adanya ketidak efektifan
dalam kinerja perusahaan, PT.
Roda Surya Adimas Banjarmasin
hanya memperhatikan penjualan
(selling concept), sehingga hal-hal
pendukung
untuk
tercapainya
penjualan
terabaikan
dan
berimplikasi pada turn over,
kemangkiran serta kinerja yang
kurang bagus.
2. Struktur ogranisasi PT. Roda Surya
Adimas Banjarmasin menganut
sistem organisasi lini dimana orang
mempunyai hubungan pelaporan
hanya
dengan
satu
atasan
sehingga ada kesatuan perintah
yang
dapat
menimbulkan
bermacam-macam masalah dalam
hal
komunikasi,
dan
dalam
berorganisasi belum sepenuhnya
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memperhatikan
kualitas
kerja
sehingga penilaian proses sangat
diperlukan oleh karyawan sebagai
suatu bentuk kebutuhan
3. Angka mangkir merupakan asfek
kualitatif yang mendasari pemikiran
adanya
kecenderungan
menurunnya prestasi karyawan,
sehingga dapat dilihat dari hal yang
mendasar adanya survey sikap
yang menentukan prestasi dimana
disiplin kerja sangat menentukan
Saran-saran
1. Dalam meninjau prestasi kerja
yang
telah
dilakukan
oleh
karyawan PT. Roda Surya
Adimas Banjarmasin perlu menilik
kembali program (MBO) karena
gagasan dasar MBO merrupakan
proses partisipasi yang secara
aktif melibatkan manajer
dan
para
anggota
pada
setiap
tingkatan organisasi.
2. PT.
Roda
Surya
Adimas
Banjarmasin
harus
mampu
melihat
dan
mengantisipasi
gejala-gejala personalia krusial
yang akan timbul dan dalam
menentukan
standar-standar
kerja yang layak sehingga
karyawan secara implisit terpacu
dalam
berprestasi
guna
memenuhi standar kerja yang
telah disepakati, merubah desain
kerja (redesain kerja) dengan
lebih mengutamakan sumber
daya manusia yang berkualitas
sehingga iklim (partner ship)
dalam lingkungan kerja lebih
diutamakan

3.

PT.
Roda
Surya
Adimas
Banjarmasin
harus
lebih
memperhatikan
marketing
concept dan selling concept
sehingga perkembangan usaha
dalam jangka panjang akan
sangat menjamin dan lebih
merespon
karyawan
yang
berprestasi dengan memberikan
insentif dan penjenjangan karier
sehingga
langkah-langkah
perusahaan
dalam
pengembangan perusahaan pada
umumnya dan kinerja sumber
daya manusia pada khususnya.
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