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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manajemen untuk 

menilai kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan 

membandingkan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi 

kinerja biasanya dilakukan dalam suatu priode tertentu yaitu satu tahun sekali, 

dengan adanya evaluasi kinerja maka dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugas pokoknya. 

Menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual bawahan dengan standar 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika dikerjakan dengan benar, hal ini akan 

memberikan manfaat yang penting bagi karyawan, atasan serta departemen SDM 

dan perusahaan. Atasan atau Supervisor atau manajer menilai kinerja karyawan 

untuk mengetahui tindakan apa yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan 

selanjutnya. Umpan balik yang spesifik dari atasan akan memudahkan karyawan 

untuk membuat perencanaan-perencanaan kerja serta keputusan-keputusan yang 

lebih efektif untuk kemajuan perusahaan. 

Manfaat lain dari evaluasi kinerja yaitu sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian, sebagai indikator untuk 

menentukan kebutuhan akan pelatihan bagi karyawan, sebagai kreteria 

penempatan karyawan dan juga sebagai dasar untuk memperbaiki atau 
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mengembangkan uraian tugas. Namun setiap organiasai atau perusahaan memiliki 

sistem evaluasi yang berbeda-beda karena organisasi bergerak di bidang yang 

bermacam-macam, jenis pekerjaan bermacam-macam, dan perbedaan job 

description. 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan lembaga pendidikan yang 

didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui 

pendidikan, untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan karyawan yang 

berkompeten dibidangnya. Karyawan Universitas Muhammadiyah Malang 

dituntut untuk lebih optimal didalam bekerja demi tercapaianya tujuan tersebut, 

karena karyawan adalah seseorang yang ditugaskan sebagai pekerja dari sebuah 

organisasi atau perusahaan untuk melakukan operasional organisasi atau 

perusahaan. Universitas Muhammadiyah Malang setiap tahunnya melakukan 

evaluasi kinerja pada karyawannya, evaluasi tersebut dilakukan oleh Badan 

Pengendalian Sumberdaya Manusia (BPSDM). 

Karyawan administrasi pada Universitas Muhammadiyah Malang menjalankan 

tugasnya melakukan operasional dibantu oleh mahasiswa part time yang  

ditempatkan di unit-unit yang telah ditetapkan oleh universitas. Mahasiswa part 

time merupakan tenaga pembantu yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan 

opersional organisasi. Mahasiswa yang menjadi tenaga part time harus memenuhi 

persyaratan antara lain, kuliah maksimal tiga matakuliah, dan juga dinyatakan 

lulus sebagai tenaga part time.  
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Menurut Pembantu Rektor III alasan dibentuknya tenaga kerja part time antara 

lain diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja, sebagai sarana memotivasi 

mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir, dan membantu ekonomi mahasiswa. 

Selain itu, alasan diberdayakannya mahasiswa part time karena pihak universitas 

merasa mahasiswa memiliki potensi untuk dapat membantu kegiatan operasional 

universitas. Selain itu juga untuk memotovasi mahasiswa segera menyelesaikan 

studinya seiring dengan pengalaman yang membekali kesiapan dalam bekerja. 

Dengan adanya mahasiswa part time sangat bermanfaat bagi universitas dan 

mahasiswa part time itu sendiri. Bagi universitas manfaatnya yaitu penambahan 

tenaga operasional yang dapat membantu kegiatan unit-unit yang membutuhkan, 

memperlancar kegiatan pengajaran dosen, dan peningkatan citra universitas dalam 

mempersiapkan lulusan yang siap untuk bekerja. Bagi mahasiswa part time itu 

sendiri bermanfaat dapat memberikan pengalaman kerja, meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan, serta sebagai sarana pengaplikasian pembelajaran 

yang diperoleh dari perkuliahan. 

Mahasiswa part time ditempatkan di unit-unit tertentu, secara garis besar ada 

lima kelompok unit yaitu unit kerja tata usaha fakultas, jurusan, laboratorium, 

lembaga dan unit lain. Setiap unit memiliki beberapa peryaratan yang harus 

dipenuhi dan persyaratan tersebut berbeda-beda antar unit. Persyaratan tersebut 

ditujukan untuk mengetahui orang yang seperti apa yang akan diterima sebagai 

tenaga part time, dengan demikian maka tujuan setiap unit kerja dapat tercapai 

dengan efisien apabila mahasiswa part time mempunyai kecakapan dan mampu 

menjalankan tugas. 
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Dalam menjalankan tugasnya mahasiswa part time harus mematuhi peraturan 

yang sudah ditetapkan, namun pada kenyataanya masih banyak pelanggaran yang 

di lakukan oleh mahasiswa part time. Dari hasil wawancara dengan sepuluh orang 

responden, mereka mengakui bahwa pernah malakukan pelanggaran yaitu 

terlambatnya masuk kerja dengan alasan bermacam-macam, diantaranya karena 

sedikitnya pekerjaan disebabkan oleh masih belum aktifnya perkuliahan. Selain 

itu masih banyak dijumpai pelayanan yang kurang memuaskan dari tenaga part 

time, ini berdasarkan pengakuan dari mahasiswa yang pernah dilayanai oleh 

tenaga part time. 

 Hasil pengamatan dilapangan ditemukan bahwa terdapat beberapa orang 

mahasiswa part time yang keluar sebelum kontrak kerja berakhir, masih 

ditemukannya komplain atas pelayanan yang diberikan, hubungan dengan rekan 

kerja yang kurang baik, kurangnya inisiatif dalam bekerja, berbohong saat 

memintak ijin, kurangnya tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, tidak 

terlalu cakap dalam berkomunikasi saat melayani mahasiswa dan selama 5 tahun 

terakhir belum pernah ada evaluasi kinerja mahasiswa part time secara formal 

seperti layaknya karyawan lainya. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui 

bahwa belum adanya perhatian khusus pihak kampus terhadap kinerja tenaga part 

time dan ini menunjukkan bahwa belum adanya evaluasi kinerja yang dilakukan 

secara priodik terhadap tenaga part time.  

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dinyatakan bahwa mahasiswa part 

time/tenaga part time di Universitas Muhammadiyah Malang perlu dilakukan 

evaluasi kinerja, dengan mengevaluasi kinerja mahasiswa part time diharapkan 
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dapat memperbaiki kinerja mahasiswa part time priode selanjutnya, karena kinerja 

yang baik akan menghasilkan output yang baik seperti pelayanan yang 

memuaskan bagi mahasiswa yang dilayani. Evaluasi kinerja mahasiswa part time 

ini berfokus pada penilaian prestasi kerja dan aspek-aspek yang dinilai dari 

prestasi kerja ini berdasarkan teori Hasibuan, perbedaan dari teori sebelumnya 

yaitu ada penambahan aspek-aspek kinerja seperti kesetiaan, kecakapan, 

kepemimpinan, dan kreativitas. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul: ”Evaluasi Kinerja Mahasiswa Part time di Universitas 

Muhammadiyah Malang”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja para mahasiswa part time yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

2. Dari aspek-aspek kinerja yang dinilai meliputi kesetiaan, prestasi kerja, 

kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, 

prakarsa, kecakapan dan tanggung jawab. Manakah aspek-aspek kinerja 

yang perlu di perbaiki? 

C. Batasan Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan dari penelitian diperlukan batasan masalah 

yang meliputi: 

1. Penelitian ditujukan kepada mahasiswa part time Universitas 

Muhammadiyah Malang pada priode ganjil 2015/2016. 
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2. Teori yang difokuskan dalam penelitian ini adalah teori aspek penilaian 

kinerja Hasibuan dengan penerapan metode Rathing Scale. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat kinerja tenaga part time di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan pengaplikasian metode Rathing Scale. 

2. Untuk mengevaluasi indikator kinerja yang membutuhkan perbaikan atau 

pengembangan. 

3. Untuk menyajikan informasi mengenai aspek-aspek yang dinilai dalam 

proses evaluasi kinerja. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1) Bagi Organisasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

evaluasi kinerja dan dapat dijadikan dasar untuk penilaian prestasi kerja 

mahasiswa part time. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai acuan bagi mereka yang melakukan penelitian 

selanjutnya. 


