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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Harapan utama setiap perusahaan adalah tercapainya tujuan secara 

efektif dan efisien. Tujuan tersebut diraih dengan mendaya gunakan sumber 

daya yang ada. Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya 

perusahaan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuan-tujuannya. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen sumber daya 

manusia agar pengelolaan sumber daya manusia dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan perusahaan.  

Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan 

prestasinya diketahui dan dihargai orang lain. Orang yang berprestasi dan 

memperoleh penghargaan dari atasan atau masyarakat cenderung termotivasi 

untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi tersebut. Untuk itu 

perlu standar pengukuran agar dapat secara obyektif dan adil membedakan 

pekerjaan yang berprestasi dan pekerja yang mempunyai kinerja rendah. 

Salah satu faktor yang berkaikan dengan keberhasilan suatu organisasi 

adalah kemampuannya untuk mengukur seberapa baik semua komponen 

organisasi bekerja dan menggunakan informasi guna memastikan bahwa 

pelaksanaannya memenuhi standar sekarang dan meningkat sepanjang waktu. 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional 

suatu organisasi, bagian organisasi, dan personelnya berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan tujuan untuk 
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memotivasi personel dalam pencapaian sasaran organisasi dan dalam 

memenuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya.   

Dalam perusahaan perlu adanya penilaian kinerja untuk memotivasi 

individu. Dalam penilaian kinerja, individu perlu mempersepsikan bahwa 

upaya yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang menguntungkan dan 

akan menghasilkan imbalan yang sangata berharga bagi karyawan. Karyawan 

terkadang enggan menghadapi penilaian kinerja, karena penilaian kinerja 

tampak sebagai alat pimpinan untuk memberikan hukuman. Karyawan yang 

mengerti tentang proses penilaian kinerja dipakai sebagai peluang-peluang 

untuk mengembangkan diri maka penilaian kinerja dapat meningkatkan 

motivasi karyawan (Simanjuntak, 2005:106). 

Penilaian kinerja merupakan tugas yang penting dan dibutuhkan untuk 

proses penilaian, namun dalam pelaksanaannya sering kali mengalami 

kegagalan. Aktivitas penilaian kinerja dilakukan pada semua organisasi tanpa 

terkecuali baik organisasi besar dan kecil. Dari perspektif organisasi, 

penilaian atau evaluasi yang keliru dapat mengakibatkan kekeliruan dalam 

menilai dengan menghargai performance yang buruk atau tidak menghargai 

performance yang baik. Metode dan hasil dari penilaian kinerja dapat 

memberikan dampak positif maupun negatif terhadap motivasi karyawan 

untuk memberikan kinerja yang terbaik.   

Sekarang ini industri sepeda motor meningkat pesat dengan diikuti 

persaingan antar produsen dalam mengeluarkan produk andalannya guna 

merebut pangsa pasar. Begitupun dengan PT. Bonanza Motor Honda Babat 
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sebagai pemegang licensi produk sepeda motor Honda harus dapat menjaga 

para konsumen yang telah memberikan kepercayaan dalam menggunakan 

produk yang telah dikeluarkan oleh Honda. Dalam hal ini menjaga mutu tidak 

hanya dikhususkan pada awal pembelian produk saja tetapi juga dalam hal 

perawatan sehingga para konsumen dapat merasa puas terhadap produk serta 

pelayanan. Seperti juga pada PT. Bonanza Motor Honda Babat, kinerja para 

karyawan selalu diawasi dengan baik dan untuk meningkatkannya diperlukan 

motivasi. Selama ini penilaian kinerja karyawan khususnya bagian pemasaran 

didasarkan pada pencapaian target yang ditentukan perusahaan, sehingga 

antara pegawai bagian pemasaran yang senior dan yang baru penilaian yang 

dilakukan sama. Tidak adanya kebijakan perusahaan dalam menentukan 

penilaian kinerja bagi karyawan senior dan karyawan baru menimbulkan 

permasalahan bagi karyawan bagian pemasaran. Karyawan merasa penilaian 

yang diberikan perusahaan selama ini kurang sesuai. 

 Didalam perusahaan pimpinan harus dapat mengetahui kebutuhan 

para karyawan, terutama kenyamanan tempat bekerja yang digunakan para 

karyawan. Yang kedua yaitu kebutuhan akan keselamatan dan keamanan yang 

menjamin jiwa mereka dalam melakukan pekerjaan. Ketiga, karyawan juga 

membutuhkan kebutuhan bersosialisasi dengan sesama karyawan, pimpinan, 

ataupun teman, tingkatan kebutuhan keempat adalah kebutuhan akan 

penghargaan atas hasil kerja mereka dengan begitu para karyawan akan 

terpacu ataupun meningkatkan kinerja para karyawan. Kebutuhan kelima 

adalah kebutuhan realisasi diri agar para karyawan mengoptimalkan semua 
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kemampuan, ketrampilan dan potensi yang ada akan berdampak pada 

peningkatan kinerja yang maksimal. Dengan demikian jelaslah disini 

pemberian motivasi kepada karyawan sangat penting, agar para karyawan 

yang bekerja pada PT. Bonanza Motor Honda Babat dapat melaksanakan 

pekerjaanya sesuai dengan standar dan harapan dari organisasi atau 

perusahaan.  

Fenomena yang terjadi pada PT. Bonanza Motor Honda Babat, pekerja 

bagian penjualan secara umum menunjukan keadaan sebagai berikut: 

Perbedaan penilaian kinerja yang mempunyai hubungan dengan sistem 

penilaian gaji dengan motivasi kerja bagi pimpinan dan pekerja. Penilaian 

prestasi kerja merupakan media yang tepat dan bermanfaat untuk 

mengevaluasi pekerjaan, mengembangkan dan memotivasi karyawan. Namun, 

penilaian prestasi kerja dapat juga menjadi sumber kerisauan, keributan, atau 

frustasi bagi karyawan. Hal tersebut dikarenakan masih adanya ketidak-

pastian dan ambiguitas dalam sistem penilaiannya. 

PT. Bonanza Motor Honda Babat tidak terlepas dari kondisi-kondisi di 

atas karena itu perusahaan perlu memperbaiki motivasi kerja. Perusahaan 

perlu mengembangkan model penilaian kinerja yang berintegrasi dengan tolok 

ukur penilaian kinerja yang dapat dijadikan dasar pengembangan Sumber 

Daya Manusia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan target penjualan yang 

mengalami penurunan pada kurun waktu tahun 2008 hingga tahun 2009. 

Prosentase penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut; 
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Tabel 1 

Hasil dan Target Penjualan 

Tahun Penjualan (Unit) Target Penjualan (unit) Pencapaian (%) 
2008 3997 4196 95% 
2009 4012 4232 95% 
2010 4017 4258 94% 

     Sumber : PT. Bonanza Motor Honda Babat 2010 

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa penjualan dari tahun 2008 hingga 

2010 mengalami peningkatan. Tahun 2008 dan 2009 pencapaian terget hanya 

95 % dari penjualan yang ditargetkan. Pada tahun 2010 pencapaian menurun 

sebesar 1 % dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya 

penilaian kinerja yang sesuai dalam rangka peningkatakan motivasi karyawan 

khususnya tenaga pemasar  

Untuk mendorong motivasi yang baik atau memperbaiki serta 

mengikis prestasi kerja di bawah standar maka perlu adanya penilaian yang 

objektif dengan metode penilaian perilaku yang direncanakan, yakni 

memandang sikap karyawan yang memperoleh beban tanggung jawab tugas-

tugas di dalam perusahaan sebagai pertimbangan atas terbentuknya perilaku 

mereka. Dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang terjadi 

sebelumnya dan memprediksi kejadian-kejadian mendatang akan dapat 

mengidentifikasi pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, apakah dapat terlaksana 

dengan mudah atau bahkan sulit untuk diselesaikan. Hal ini akan sangat terkait 

dengan gambaran perilaku sebagai dimensi kerja terhadap metode penilaian 

prestasi kerja sebagai bahan evaluasi pekerjaan karyawan di perusahaan.  



  6

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini secara garis besar meliputi dua 

hal, yaitu penilaian kinerja dan motivasi kerja. Masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penilaian kinerja, bagaimana gambaran 

penilaian kinerja, bagaimana gambaran motivasi kerja pegawai dan seberapa 

besar pengaruh penilaian kinerja terhadap motivasi kerja. 

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut permasalahan tersebut dan menjadi dasar penetapan judul penelitian 

dengan judul “Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Motivasi Kerja 

Karyawan pada PT. Bonanza Motor Honda Babat”  

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diambil suatu 

perumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Penilaian kinerja karyawan pada PT. Bonanza 

Motor Honda Babat ? 

2. Bagaimana tingkat motivasi kerja karyawan pada PT. Bonanza  Motor 

Honda Babat? 

3. Apakah pelaksanaan Penilaian kinerja berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi kerja karyawan pada PT. Bonanza Motor Honda Babat ? 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar peneliti ini tidak menyimpang dan lebih terarah dari tujuannya, 

maka sebagaimana judul diatas perlu adanya pembatasan masalah terbatas 

pada : 



  7

1. Penilaian kinerja meliputi : metode evaluasi, penilai, dasar penilaian, unsur 

penilaian 

2. Motivasi berdasarkan teori Mc. Clelland yang meliputi : achievement 

motivation, affiliation motivation, power motivasion 

3. Pengambilan populasi dibatasi pada karyawan bagian penjualan 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penilaian kinerja PT. Bonanza Motor 

Honda Babat.  

b. Untuk mengetahui tingkat motivasi kerja karyawan pada PT. Bonanza 

Motor Honda Babat.  

c. Untuk mengetahui pengaruh penilaian kinerja terhadap motivasi kerja 

karyawan pada PT. Bonanza Motor Honda Babat. 

2. Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini diharapkan banyak memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak yang bersangkutan. Beberapa manfaat yang didapatkan dari 

penelitian ini antara lain: 

a) Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para manajer sumber 

daya manusia dalam menentukan kebijakan penilaian kinerja yang 

lebih efektif  
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b) Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan atau 

masukan dan bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang 

berkenaan dengan pelaksanaaan kompetensi tenaga pemasar dalam 

meningkatkan kinerja bagian pemasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


