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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi  para  karyawan,  penilaian  prestasi  kerja  dapat  menimbulkan 

perasaan puas dalam diri  mereka.  Mereka merasa bahwa dengan cara ini 

hasil kerja mereka dinilai oleh perusahaan dengan sewajarnya dan sekaligus 

kelemahan-kelemahan  yang  ada  dalam  diri  individu  karyawan  dapat 

diketahui,  asalkan proses penilaiannya  jujur dan objektif  serta  ada tindak 

lanjutnya maka akan memberikan rasa percaya para individu atau karyawan 

untuk mengembangkan potensi kerja yang dimiliki oleh perusahaan.

Promosi jabatan merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju 

yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat 

dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi perusahaan. 

Promosi  jabatan  adalah  salah  satu  motivasi  bagi  para  pegawai  untuk 

menunjukkan  prestasi-prestasinya  yang  besar.  Dengan  adanya  target 

promosi  jabatan,  pasti  karyawan  akan  merasa  dihargai,  dibutuhkan  dan 

diakui kemampuan kerjanya oleh manajemen perusahaan sehingga mereka 

akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi serta akan mempertinggi 

kesetiaan (loyalitas) pada perusahaan.

Oleh  karena  itu,  pimpinan  harus  menyadari  pentingnya  promosi 

jabatan dalam peningkatan produktivitas yang harus dipertimbangkan secara 

objektif.  Jika  pimpinan  telah  menyadari  dan  mempertimbangkan,  maka 
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perusahaan  akan  terhindar  dari  masalah-masalah  yang  menghambat 

peningkatan  keluaran  dan  dapat  merugikan  perusahaan  seperti: 

ketidakpuasan  karyawan,  adanya  keluhan,  tidak  adanya  semangat, 

menurunnya disiplin kerja, tingkat absensi yang tinggi atau bahkan masalah-

masalah  pemogokan  kerja.  Untuk  dapat  memutuskan  imbalan  yang 

sepenuhnya diberikan kepada seorang karyawan atas hasil kerjanya,  maka 

perusahaan harus memiliki sesuatu sistem balas jasa yang tepat.

PT. Mulcindo Steel Industry Gresik adalah perusahaan yang bergerak 

di bidang kontruksi rangka baja ringan dan infrastruktur. Dengan di tunjang 

peralatan modern, tenaga yang terampil dan berpengalaman PT. Mulcindo 

Steel  Industry  Gresik  senantiasa  mengikuti  perkembangan  pasar  akan 

kebutuhan kontruksi baja ringan dan infrastruktur dengan menjaga kualitas 

produk yang dihasilkan. PT. Mulcindo Steel Industry Gresik dalam masalah 

penilaian prestasi kerja dan promosi jabatan dilaksanakan dengan landasan 

dan  asas-asas  yang  berlaku  di  perusahaan  tersebut.  PT.  Mulcindo  Steel 

Industry Gresik sangat menyadari bahwa karyawan adalah aset utama yang 

dimiliki  oleh perusahaan, dimulai  dengan merekrut bakat-bakat terbaik di 

bidangnya  lalu  kemudian  menyediakan  sarana  dan  sumber  daya  yang 

diperlukan,  termasuk  pelatihan-pelatihan  komprehensif  yang 

berkesinambungan,  sehingga  karyawan  dapat  terus  mengembangkan 

kompetensi dan menghasilkan kinerja terbaik di bidangnya masing-masing. 

PT.  Mulcindo  Steel  Industry  Gresik  juga  telah  mengembangkan  sistem 

sumber daya manusia dengan memberikan imbal jasa berupa pengembangan 
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karir  berbasis  kinerja.  (PT.  Mulcindo  Steel  Industry  Gresik,  data  diolah 

tahun 2012).

Penilaian prestasi kerja yang dilakukan oleh perusahaan selama ini 

yaitu  perusahaan  selalu  mempertimbangkan  atas  masa  kerja  dan  prestasi 

dalam  bekerja  di  perusahaan.  Kedua  hal  tersebut  menjadi  pertimbangan 

utama dalam upaya untuk memberikan promosi jabatan kepada karyawan. 

Namun demikian dalam prosesnya pelaksanaan penilaian prestasi kerja lebih 

dikarenakan  adanya  upaya  para  karyawan  untuk  mendekati  pimpinan 

sehingga dipermudah dalam proses untuk mendukung promosi jabatan yang 

diberikan.

Dalam penilaian prestasi kerja sering muncul berbagai permasalahan 

salah satunya adalah tidak semua penilaian prestasi kerja sesuai dari situasi 

kondisi yang nyata. Penilaian prestasi kerja dilaksanakan dengan baik dan 

memperoleh  hasil  yang  maksimal  oleh  perusahaaan jika proses  penilaian 

prestasi kerja dilaksanakan dengan  fair. Sesungguhnya, hingga dewasa ini 

penilaian  prestasi  kerja  secara  objektif  adalah  sukar.  Promosi  jabatan 

merupakan sarana yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau 

lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan dalam lingkungan organisasi 

perusahaan.  Dengan  melihat  fakta  tersebut  maka  penilaian  prestasi  kerja 

yang mengarah pada promosi jabatan harus dilakukan dengan efektif agar 

dapat  diterima  semua  pihak  tanpa  ada  yang  merasa  dirugikan.  Penilaian 

prestasi kerja sangat erat kaitannya dan juga menjadi hal yang sensitif dalam 

perusahaan.  Menurut  Hasibuan (2000:87),  penilaian  prestasi  kerja  adalah 
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kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta 

menetapkan kebijakan selanjutnya.

Dari beberapa hasil  penelitian yang menjadi referensi,  tidak semua 

penilaian prestasi kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap promosi 

jabatan.  seperti  perbedaan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sukma 

Juwati Tajuddin dan Melawati.  Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sukma Juwati Tajuddin  (2012), metode penelitian yang digunakan adalah 

regresi linear sederhana dengan menunjukkan hasil 0.394. determinasi (R2) 

adalah 0.765. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 76.50% promosi jabatan 

pegawai dapat dijelaskan oleh variabel penilaian prestasi kerja, sedangkan 

sisanya (100% - 76.50% = 23.50%) dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor-

faktor  lain  yang  tidak  diteliti.  Artinya  terdapat  pengaruh  positif  dan 

signifikan dari variabel bebas terhadap promosi jabatan.

Berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Melawati 

(2004), dimana hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang  positif  antara  penilaian  prestasi  kerja  pegawai  terhadap  kebijakan 

promosi  jabatan memiliki pengaruh yang sangat kecil  yaitu  sebesar 16%, 

dimana dari perhitugan korelasi sebesar 0,339. Dengan begitu jelas bahwa 

penilaian  prestasi  kerja  pegawai  kurang  begitu  berpengaruh  terhadap 

pelaksanaan promosi. Hal ini disebabkan karena perusahaan lebih menitik 

beratkan perhatiannya kepada pengalaman (seniority). Oleh sebab itu, dari 

dua  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  adanya  pebedaan  yang 

sangat nyata atau kontradiksi.
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Penilaian  prestasi  kerja  dan promosi  jabatan  karyawan  sangat  erat 

kaitannya  dan  kedua  hal  tersebut  juga  menjadi  hal  sensitif  dalam 

perusahaan,  akan  tetapi  kondisi  nyata  yang  terjadi  di  perusahaan  tidak 

semua karyawan dapat dipromosikan. Prinsip “The Right Man In The Right  

Place, the right man on the right job” harus dipenuhi agar perusahaan dapat 

berjalan dengan efisien dan efektif. Berdasarkan pada latar belakang tersebut 

dan  mengingat  pentingnya  pengaruh  penilaian  prestasi  kerja  ini  dalam 

keputusan mengenai promosi jabatan karyawan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan  penelitian  yang  berhubungan  dengan  faktor  sumber  daya 

manusia  di  Perusahaan  PT.  Mulcindo  Steel  Industry  Gresik  Jl  Mayjen 

Sungkono No. 18 dengan judul “Penilaian Prestasi Kerja Karyawan dan 

Promosi Jabatan Pada PT. Mulcindo Steel Gresik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah  penilaian  prestasi  kerja  karyawan  pada PT.  Mulcindo 

Steel Industry Gresik?.

2. Bagaimanakah  promosi  jabatan  pada  PT.  Mulcindo  Steel  Industry 

Gresik?.

3. Apakah  penilaian  prestasi  kerja  karyawan  berpengaruh  terhadap 

promosi jabatan pada PT. Mulcindo Steel Industry Gresik?.
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C. Batasan Masalah

Berdasarkan  uraian  di  atas  peneliti  mencoba  membatasi  masalah 

penelitian ini  dimaksudkan supaya lebih terarah serta tidak menyimpang 

dari  permasalahan  yang  ada.  Penelitian  ini  memfokuskan  membahas 

mengenai  penilaian  prestasi  kerja  karyawan  dan  promosi  jabatan  PT. 

Mulcindo  Steel  Industry  Gresik  khususnya  karyawan  bagian  staf 

operasional  perusahaan,  di  dalam  bagian  staf  operasional  ini  meliputi 

karyawan dan pimpinan perusahaan seperti kepala bagian (Kabag), namun 

pimpinan  tidak  termasuk,  karena  untuk menilai  prestasi  kerja  karyawan 

bawahan.  Karyawan  dibawah  pengawasan  kepala  bagian  yang  meliputi, 

staf operasional pembelian, keuangan dan akuntansi, penjualan, personalia 

dan umum, produksi, logistik dan gudang, perencanaan dan maintenance, 

teknik dan mekanik.  Penilaian prestasi kerja sesuai teori Suprihanto (2009: 

7)  yang  meliputi  aspek-aspek  kriteria  penilaian meliputi  prestasi  kerja, 

kemampuan  kerja,  disiplin,  hubungan  kerja,  prakarsa,  kesetiaan  dan 

pengabdian, kepemimpinan, kerjasama, kejujuran dan rasa tanggungjawab. 

Adapun promosi jabatan sesuai teori Hasibuan (2005:  108) yang meliputi 

status sosial, wewenang, tanggung jawab dan penghasilan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai  dengan perumusan  masalah  yang  telah  disebutkan di  atas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah:
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a. Untuk  mengetahui  penilaian  prestasi  kerja  karyawan  pada  PT. 

Mulcindo Steel Industry Gresik.

b. Untuk mengetahui promosi jabatan pada PT. Mulcindo Steel Industry 

Gresik.

c. Untuk menguji  pengaruh penilaian prestasi kerja karyawan terhadap 

promosi jabatan pada PT. Mulcindo Steel Industry Gresik.

2. Kegunaan Penelitian

Dari  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  manfaat 

sedikitnya pada pihak yang memerlukan antara lain, yaitu:

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan  dapat  memberikan  bahan  acuan  dalam  proses 

mempertimbangkan dalam rangka pengambilan keputusan di bidang 

sumber daya manusia khususnya menyangkut penilaian prestasi kerja 

karyawan terhadap promosi jabatan karyawan sehubungan dengan visi 

dan misi perusahaan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  referensi  dalam 

melakukan  penelitiannya  lebih  lanjut,  dengan  menggunakan  topik 

penelitian yang sama.
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