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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan modal dasar suatu perusahaan atau 

organisasi, melalui manusia-manusia itulah sumber daya lainnya dapat dikelolah 

dan  diubah menjadi aset yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengevaluasi 

kinerja dari berbagi keahlian, keterampilan dan kesempatan kepada sumber daya 

manusia sesuai kemampuan yang menyangkut kepentingan karyawan maupun 

kemajuan perusahaan.  

Perusahaan perlu adanya evaluasi kinerja untuk penetapan jabatan 

karyawan. Evaluasi kinerja pada individu mempersepsikan bahwa upaya yang 

dilakukan akan menghasilkan kinerja yang menguntungkan dan menghasilkan 

imbalan yang berharga bagi karyawan. Karyawan terkadang enggan menghadapi 

evaluasi kinerja karena evaluasi kinerja sebagai alat pimpinan untuk memberikan 

hukuman. Karyawan yang mengerti tentang proses evaluasi kinerja dan penilaian 

kinerja dipakai sebagai peluang untuk mengembangkan diri, maka penilaian 

kinerja dapat menentukan penetapan jabatan karyawan.  

Evaluasi kinerja adalah proses penilaian dalam pelaksanaan tugas 

seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja organisasi atau perusahaan. 

Evaluasi kinerja merupakan bagian dari fungsi manajemen yang penting yaitu 

evaluasi dan pengawasan. Aktivitas evaluasi kinerja dilakukan pada semua 

organisasi tanpa terkecuali baik organisasi besar dan kecil. Penilaian atau evaluasi 
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yang keliru dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menilai dengan menghargai 

performance yang buruk atau tidak menghargai performance yang baik. Metode 

dan hasil dari evaluasi kinerja dapat memberikan dampak positif maupun negatif 

terhadap penetapan jabatan karyawan untuk memberikan semangat kinerja yang 

baik. 

Menurut Hasibuan (2002:87) penilaian prestasi kerja diketahui bahwa 

prestasi kerja seorang karyawan terdapat kelebihan maupun kekurangan yang 

dimiliki. Bagi mereka yang memiliki prestasi kerja yang tinggi, memungkinkan 

dirinya untuk diberikan promosi. Sebaliknya karyawan yang prestasinya rendah 

dapat diperbaiki dengan memindahkan ke jabatan sesuai dengan kecakapan 

ataupun pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan karyawan. Menurut 

Mangkunegara (2000:67) kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi 

melakukan rencana sumber daya manusia yang memajukan perusahaan, jika 

didukung oleh karyawan yang berkualitas. Perusahaan memperlakukan karyawan 

berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai dalam 

mengembangkan sikap kerja sama dan kemitraan yang menguntungkan secara 

timbal balik dan saling mendukung. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

Cabang Banyuwangi tidak melakukan pembedaan yang bersifat subyektif  bagi 

karyawan untuk mendapatkan kesempatan dalam memajukan dirinya sesuai 

kemampuan dalam bidang masing-masing untuk memudahkan dalam penilaian 
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karyawan menjadi dua kategori, yaitu karyawan operasional dan non operasional. 

Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil kerja dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Pihak yang berwenang menilai adalah pimpinan tiap department, 

tetapi hasil akhir penilaian diolah pada Learning and Development.  

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi  

melaksanakan penilaian kinerja dilakukan pada setiap organisasi atau instansi 

dengan melibatkan  manajemen (pimpinan cabang, manager tiap bidang dan 

supervasior). Penilaian prestasi kerja merupakan bagian penting dari seluruh 

proses kekaryaan karyawan yang bersangkutan. Perusahaan juga menerapkan sifat 

kerja sama sesama bidang dalam pencapaian target, dimana perusahaan tidak 

melihat karakteristik karyawan melainkan keterampilan, kecakapan maupun kerja 

sama dalam menjalankan tanggungjawabnya. Dalam praktiknya, kegiatan 

penilaian atas prestasi kerja karyawan dilakukan dengan metode yang baik dan 

tepat, dimana perusahaan menggunakan metode berorientasi masa lalu dan 

metode berorientasi masa depan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penilaian. 

Hasil penilaian yang dapat menjamin perlakuan yang adil serta memuaskan bagi 

karyawan yang dinilai, sehingga menumbuhkan loyalitas dan semangat kerja. 

Penilaian ini tergantung pada kebijakan perusahaan. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah diterapkannya 

evaluasi kinerja karyawan dalam perusahaan. Penilaian dilakukan setiap setahun 

sekali untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan dalam mencapai target yang 

ditetapkan oleh perusahaan agar mendapatkan nasabah secara sistematik 

berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sesuai dengan data yang ada 
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dibagian personalia. Perusahaan juga memberikan bonus kepada karyawan yang 

telah mencapai target atau melebihi target yang ditetapkan untuk mendapatkan 

promosi, demosi maupun mutasi yang ada pada perusahaan. 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi dalam 

penetapan jabatan berdasarkan atas kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing 

karyawan. Proses penetapan jabatan dilakukan oleh pihak manajemen yaitu 

berdasarkan atas kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan 

sebelum ditempatkan pada bagian secara tepat. Kebijakan mengenai demosi 

dilakukan pada bagian sama sehingga seorang karyawan tersebut dapat 

memperperbaiki atas kinerja yang selama ini dicapai. 

Evaluasi kinerja bagi perusahaan merupakan  kualitas jaringan kerja untuk 

kebutuhan masyarakat dalam menentukan kebijaksanaan dan mengevaluasi 

efektivitas seluruh kegiatan karyawan dan meningkatkan kinerja karyawan yang 

menjadi sumber pendapatan utama dari kondisi perekonomian. Perusahaan 

menerapkan evaluasi kinerja sebagai tolak ukur dari penetapan jabatan karena 

bidang manajemen (pimpinan cabang, manager tiap bidang, supervasior) yang 

mengontrol semua hasil kinerja apabila karyawan yang mengalami kemunduran 

atau peningkatan kerja, sehingga department manajemen mengambil sikap tegas 

untuk menaikkan atau menurunkan jabatan sesuai hasil kinerja. Penetapan jabatan 

menjadi acuan bagi karyawan untuk bersaing sehat dalam mencapai target atau 

melebihi target yang telah ditetapkan perusahaan. Melalui analisis atas penetapan 

jabatan para karyawan tersebut pada akhirnya dapat digunakan dalam proses 

penyusunan kebijakan terkait upaya manajemen untuk meningkatakan motivasi 
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kebijakan terkait upaya manajemen untuk meningkatkan motivasi para karyawan 

melalui pencapaian jabatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

Penelitian mengenai evaluasi kinerja sebagai dasar penetapan jabatan 

merupakan topik yang menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut. Penelitian 

ini menunjukkan bahwa penelitian evaluasi kinerja karyawan mutlak dilakukan 

untuk mengetahui prestasi setiap karyawan melalui target yang ditetapkan 

perusahaan. Penelitian evaluasi kinerja setiap karyawan sangat berguna bagi 

perusahaan untuk menetapkan tindakan kebijaksanaan selanjutnya dan menilai 

rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan 

karyawan untuk dipromosikan, didemosikan dan balas jasa dinaikkan 

 Pada dasarnya evaluasi kinerja merupakan tolak ukur dalam 

meningkatkan kinerja karyawan dalam mempertahankan jabatan atau 

meningkatkan jabatan yang lebih tinggi sesuai masa kerja atau perilaku karyawan 

selama bekerja, sehingga mendapatkan penghargaan sesuai dengan target yang 

ditentukan atau melebihi target perusahaan, dimana penghargaan tersebut harus  

seimbang dengan kemampuan daya pikir dan daya fisik setiap manusia. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul skripsi: ”EVALUASI KINERJA SEBAGAI DASAR 

PENETAPAN JABATAN  KARYAWAN PADA PT. BANK RAKYAT 

INDONESIA (Persero), Tbk CABANG BANYUWANGI”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

perusahaan memperhatikan segala sesuatu yang menyangkut evaluasi kinerja 
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berdasarkan penetapan jabatan sesuai tujuan dengan memperhatikan hubungan 

kerja yang tidak lepas dari komitmen perusahaan. Maka dari itu, masalah pokok 

yang ingin dibahas dalam penelitian ini, dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi?  

2. Bagaimanakah penetapan jabatan karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi? 

3. Apakah pelaksanaan evaluasi kinerja berpengaruh signifikan terhadap 

penetapan jabatan karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), 

Tbk Cabang Banyuwangi? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi obyek masalah yang diteliti, 

agar ruang lingkup tidak meluas dan menjadi luas, adapun batasan masalah yang 

digunakan adalah evaluasi kinerja sebagai dasar dalam penetapan jabatan. 

Penetapan jabatan menentukan pemberian tanggungjawab, status pekerjaan 

maupun kecakapan agar karyawan termotivasi untuk memperbaiki kinerja para 

karyawan khususnya karyawan bagian bidang pemasaran dan operasional.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi. 

2. Untuk mengetahui penetapan jabatan karyawan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi. 
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3. Untuk mengetahui bahwa evaluasi kinerja sebagai dasar penetapan 

jabatan karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

Cabang Banyuwangi. 

 2. Kegunaan  

1. Bagi perusahaan, dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat terutama 

mengenai evaluasi kinerja dalam penetapan jabatan karyawan pada 

perusahaan dengan meningkatkan kinerja dalam memotivasi karyawan 

agar berprestasi. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

ekonom, khususnya bidang ilmu manajemen sumber daya manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


