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 RINGKASAN  
 

Wiwik Afimahtul Rohmah. Sistem Penilaian Kinerja dalam Membuat 
Keputusan Kerja dengan Metode AHP (Analitycal Hierarchy Process) dan Rating 
Scale di PT. ILUFA (Inti Luhur Fuja Abadi), Pasuruan, Jawa Timur. Fakultas 
Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. Di bawah bimbingan 
Dr. Ir Harsuko Riniwati, MP dan Dr. Ir. Nudin Harahap, MP. 

Kemajuan dunia usaha memberikan tantangan tersendiri bagi setiap 
perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk dapat 
bertahan di era globalisasi. Salah satu upaya yang harus dicapai oleh 
perusahaan adalah dengan meningkatkan kualitas dari sumber daya 
manusianya. Kualitas SDM yang meningkat diharapkan mampu membuat 
karyawan berkerja secara produktif dan professional sehingga kinerja mereka 
sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan 
penting untuk melakukan penilaian kinerja pada karyawan untuk mengetahui 
tingkat efektifitas kinerja.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bobot kinerja karyawan 
berdasarkan kepribadian/penampilan, keterampilan dan hubungan kerja dengan 
metode AHP (Analitycal Hierarchy Process) dan untuk menganalisis peringkat 
dan urutan karyawan bedasarkan metode AHP dan Rating Scale. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metoode deskriptif kualitatif dan kuantitatif 
dengan teknik pengambilan data melalui, data primer dan data skunder. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan kuesioner. 
Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis dengan menggunakan AHP dan 
Rating scale. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja adalah 
keterampilan, kepribadian dan hubungan kerja. 

Berdasarkan penilaian dan pengolahan data dengan metode AHP 
didapatkan nilai bobot tertinggi pada kriteria kepribadian atau penampilan dengan 
nilai bobot sebesar 0,439. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan memberikan 
prioritas tinggi terhadap kriteria ini dalam melakukan kegiatan penilaian kinerja. 
Sedangkan untuk subkriteria secara keseluruhan perusahaan memberikan 
tingkat prioritas yang tinggi pada subkriteria hubungan kerja terhadap atasan 
dengan nilai bobot yang sudah disesuaikan sebesar 0,217. Hubungan kerja 
terhadap atasan dianggap mempermudah kegiatan bimbingan dan pengarahan 
oleh pimpinan sehingga kayawan sangat penting memiliki hubungan kerja yang 
harmonis terhadap atasan. 

Berdasarkan penilaian dan pengolahan data menggunakan Rating Scale 
diperoleh peringka karyawan yang berkerja sesuai standar dengan kisaran nilai 
antara 2,60 < n ≤ 3,40 dengan skala C. Adapun inisial pengawas yang berada 
pada peringkat pertama sampai terakhir adalah MS (3,39), MT (3,38), EF (3,32), 
MU (3,28), SG (3,15), MMS (3.14), SU (3,14), HU (3.02) dan yang terakhir ZA 
(3).  

Sistem penilaian kinerja ini dapat melakukan proses perhitungan penilaian 
kinerja berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga mewujudkan 
penilaian yang adil. Perhitungan menggunakan AHP (Analitycal Hierarchy 
Process) dan Rating scale ini mampu menghasilkan perhitungan sistem 
perengkingan kinerja karyawan dari nilai yang tertinggi ke yang rendah. Nilai 
tertinggi berarti yang terbaik dan yang terendah berarti memiliki nilai terburuk. 
Hasil dari perengkingan ini sangat dibutuhkan oleh pimpinan sebagai 
pertimbangan dalam hal kenaikan gaji, kenaikan pangkat, mutasi, pemutusan 
hubungan kerja (PHK), demosi daan lain-lain.  
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Saran yang dapat diberikan bagi karyawan yaitu karyawan harus 
menigkatkan kualitas dan kuantitas kerja untuk mencapai tingkat produktifitas 
yang sesuai harapan karena secara keseluruhan pengawas atau leader yang 
bertugas memiliki tingkat kinerja sesuai dengan standar. Sedangkan untuk 
perusahaan hendaknya memberikan fasilitas berupa pelatihan dan motivasi kerja 
untuk menunjang kinerja mereka. Dengan adanya pelatihan dan motivasi kerja 
maka akan membuat mereka terdorong meningkatkan kualitas dan kuantitas 
kerja demi keberlangsungan perusahaan yang lebih baik, akan tercipta 
kesadaran memperbaiki diri. Perusahaan hendaknya juga  mulai memberikan 
penilaian kinerja secara tertulis dan tersistem untuk mempermudah pencarian 
data dan kegiatan evaluasi bersama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan dunia usaha memberikan tantangan tersendiri bagi setiap 

perusahaan atau organisasi dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk dapat 

bertahan di era globalisasi. Persaingan yang semakin ketat mengharuskan 

perusahaan melakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan performasinya 

guna menghasilkan output yang memiliki daya saing tinggi. Salah satu upaya 

yang harus dicapai oleh perusahaan adalah dengan meningkatkan kualitas dari 

sumber daya manusianya. Kualitas SDM yang meningkat diharapkan mampu 

membuat karyawan berkerja secara produktif dan professional sehingga kinerja 

mereka sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu 

sebuah perusahaan penting melakukan penilaian kinerja terhadap karyawannya. 

Ada banyak cara bagi perusahaan untuk mengupayakan agar kinerja 

organisasi meningkat, misalnya dengan mengadakan pelatihan dan 

pengembangan, perencanaan karir, kompensasi dan juga penilaian prestasi 

kerja. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan di 

perusahaaan yaitu sistem penilaian atau pengukuran kinerja terhadap karyawan 

yang sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan. Menurut Siagian (2002), 

penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi berupaya memperoleh 

informasi yang akurat tentang kinerja para anggotanya. Penilaian kinerja tiap 

karyawan tergantung pada jenis perusahaan, perkerjaan dan tujuan dari 

perusahaan yang bersangkutan. Kinerja tiap karyawan berbeda-beda, hal ini 

dipengaruhi oleh perilaku manusia yang berbeda-beda pula, sehingga berbeda 

pula tingkat kemampuan, kemauan, disiplin kejujuran dan motivasi. Perusahaan 



2 
  

 
 

perlu melakukan kegiatan evaluasi karyawannya untuk mengetahui kinerja 

mereka tiap periode (Ridjal, 2006). Penilaian kinerja sangat penting dilakukan 

karena dapat menentukan seberapa besar tingkat kontribusi karyawan dalam 

menyelesaiakan perkerjaan sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankaan 

kepadanya. 

Hasil penilaian kinerja karyawan bagi perusahaan memiliki peranan penting 

dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi 

kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekruitmen, seleksi, promosi, 

sistem imbalan dan sebagainya (Chizaimah, 2009). Selain itu penilaian kinerja 

dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja karyawan. Dengan 

adanya penilaian kinerja karyawan perusahaan dapat mengetahui sejauh mana 

kontribusi karyawan terhadap perusahaan dan sejauh mana hasil yang dicapai 

karyawan selama waktu tertentu. Meningkatnya kinerja karyawan diharapkan 

memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja karyawan 

yaitu kepribadian/penampilan, keterampilan dan hubungan kerja. 

Salah satu aspek yang menunjang keberhasilan karyawan dalam mencapai 

kesuksesan berkerja adalah keterampilan kerja. Dengan keterampilan kerja yang 

memadai pada karyawan diharapkan mampu mengatasi permasalahan 

perkerjaan sehingga tugas perkerjaan terselesaikan dengan baik (Chizaimah, 

2009). Keterampilan kerja menurut Hasibuan (2000), Keterampilan merupakan 

kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas yang ditugaskan 

kepadanya. keterampilan disini mencakup teknikal skiil, human skiil, conceptual 

skiil, seperti kecakapan untuk memanfaatkan kesempatan, kecermatan, 

menggunakan peralatan yang dimiliki perusahaan dalam mencapai tujuan. 

Keterampilan kerja pada karyawan diharapkan mampu memberikan implikasi 
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terhadap peningkatan kinerja karyawan sehingga mendukung pelaksanaan tugas 

perusahaan secara efisien, efektif dan profesional. 

Faktor lain yang menunjang kinerja karyawan yang produktif adalah 

hubungan kerja. Hubungan kerja (employed relation) merupakan hubungan kerja 

sama antara semua pihak yang berada dalam proses produksi di suatu 

perusahaan. Hubungan kerja yang terjalin harmonis antara karyawan dengan 

karyawan maupun hubungan kerja antar karyawan dan atasan akan 

menimbulkan perasaan senang dan memacu semangat kerja yang pada 

akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan inilah yang 

nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan kerja 

(Chizaimah, 2009). 

Selain keterampilan dan hubungan kerja, faktor kepribadian/penampilan 

dapat mempengaruhi penilaian kinerja. Menurut Robbins dan Judge (2007), 

kepribadian adalah keseluruhan cara dimana seseorang berinteraksi dengan 

individu lain. Kepribadian membentuk perilaku setiap individu. Jika ingin 

memahami perilaku seseorang dalam sebuah organisasi, sangatlah baik jika kita 

melihatnya dari keperibadiannya. Selanjutnya, perilaku adalah suatu fungsi dari 

interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Ini berarti seorang 

individu dengan lingkungannya menentukan empat perilaku keduanya secara 

langsung. Individu dengan organisasi tidak jauh berbeda dengan pengertian 

ungkapan tersebut. 

Penelitian ini mengangkat permasalahan pada PT. ILUFA (Inti Luhur Fuja 

Abadi). PT. ILUFA adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan 

hasil perikanan khususnya pada bidang pembekuan ikan. PT. ILUFA memiliki 

Sembilan karyawan yang berkerja sebagai pengawas produksi. Penilaian kinerja 

oleh PT.ILUFA terhadap pengawas memang sudah diterapkan namun tidak 

secara terstruktur dan sistematis, hal ini dikarenakan belum adanya pembobotan 
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kriteria penilaian kinerja sehingga tidak diketahui kriteria mana yang akan 

mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan pada 

penilaian kinerja karyawan pada PT. ILUFA. Agar sistem manajeman kinerja 

berjalan efektif maka perlu adanya pembuatan suatu sistem, hal ini bertujuan 

untuk memudahkan pencarian data khususnya dalam melakukan penilaian 

kinerja, sehingga dengan adanya sistem ini dapat mempermudah dalam 

menyusun dan mengumpulkan data untuk keperluan penilaian kinerja (Riniwati, 

2016). 

Penilaian kinerja karyawan yang diusulkan yakni penilaian berdasarkan 

kompetensi perusahaan dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy 

Process (AHP). AHP adalah sebuah pendekatan pengambilan keputusan yang 

didesain untuk membantu pemecahan masalah yang kompleks dengan kriteria 

yang banyak dalam berbagai area aplikasi. Metode AHP ini digunakan karena 

memiliki beberapa kelebihan dari metode lain yakni struktur yang berhierarki, 

sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada sub-sub kriteria yang 

paling dalam, memperhitungkan prioritas validitas sampai dengan batas toleransi 

inkonsistensi berbagai kriteria dan alternativ yang dipilih oeh para pengambil 

keputusan dan memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis 

sensitivitas pengambilan keputusan (Supriyono, 2007). Sedangkan untuk sistem 

scoring digunakan metode Rating Scale menurut Utomo (2008), yaitu metode 

yang mudah dikembangkan dan mudah untuk dimodifikasi jika diperlukan adanya 

perubahan terhadap kriteria-kriteria yang menjadi bahan penilaian. Penilai 

mengevaluasi kinerja berbagai dimensi atau kriteria, seperti kualiatas kerja, 

penerimaan kritik dan kemauan memikul tanggung jawab. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan menekankan faktor-faktor yang diteliti dengan tiga variabel independen 

yaitu keterampilan, kepribadian/penampilan dan hubungan kerja sedangkan 



5 
  

 
 

variabel dependennya dalah penilaian kinerja. Kemudian penulis akan 

membahasnya sebagai suatu karya tulis melalui penelitian yang berjudul 

“Sistem Penilaian Kinerja dalam Membuat Keputusan Kerja dengan Metode 

AHP (Analitycal Hierarchy Process) dan Rating Scale pada PT. ILUFA (Inti 

Luhur Fuja Abadi), Pasuruan, Jawa Timur” yang diharapkan nantinya akan 

berguna bagi pembaca. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dibuat rumusan 

permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menentukan tingkat kepentingan faktor-faktor penilaian 

kinerja dengan menggunkan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process)? 

2. Bagaimana hasil penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode 

rating scale di PT. Inti Luhur Fuja Abadi (ILUFA). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis bobot kinerja karyawan berdasarkan kepribadian/penampilan, 

keterampilan dan hubungan kerja. 

2. Menganalisis peringkat atau urutan karyawan berdasarkan  

kepribadian/penampilan, keterampilan dan hubungan kerja dalam membuat 

keputusan kerja  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah: 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam pengambilan keputusan kerja terutama untuk pimpinan 

perusahaan. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki 

kinerja karyawan. 

3. Melalui penilaian kinerja dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan 

sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kinerja Karyawan  

Menurut Simamora (2001), kinerja karyawan (employed performance) 

adalah tingkat terhadap mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan 

pekerjaan. Penilaian kinerja (performance assessment) adalah proses yang 

mengukur kinerja karyawan. Penilaian kinerja merupakan salah satu fungsi 

mendasar personalia, kadang-kadang disebut juga dengan review kinerja, 

penilaian karyawan, evaluasi kinerja, evaluasi karyawan, atau rating personalia. 

Kinerja diartikan sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya berdasarkaan kecakapan, 

pengalaman, dan kesanggupan. Prestasi kerja karyawan yang tinggi akan 

berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan (Sariyathi, 

2007). Kinerja yang tinggi tercapai karena kepercayaan timbal balik yang tinggi 

diantara anggota-anggotanya yang artinya mempercayai integritas, karakteristik, 

dan kemampuan setiap anggota yang lain. Biasanya orang yang kinerjanya tinggi 

disebut orang yang produkif dan sebaliknya orang yang tingkat kinerjanya tidak 

mencapai standar dikatakan sebagai orang yang tidak produktif atau berperforma 

rendah (Dwi , 2012). Untuk mencapai kinerja yang tinggi memerlukan waktu yang 

lama untuk membangunnya, memerlukan kepercayaan, dan menuntut perhatian 

yang seksama dari pihak manajeman (Wibisono, 2006). 

Kinerja dapat dinyatakan sebagai suatu perilaku yang menunjukan bahwa 

betapa pentingnya sebuah proses dalam melaksanakan suatu tugas kerja 

ketimbang hasilnya dalam pembentukan konsep kinerja. Sebuah proses yang 

berkualitas pada umumnya didukung oleh masukan dan sistem pengelolaan 

yang berkualitas, serta dapat memberikan hasil yang berkualitas pula (Faisal 
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Amir, 2015). Individu yang sama bisa mempunyai kinerja yang berbeda dan 

dimungkinkan dalam situasi yang berbeda pula. Hal ini dijelaskan bahwa suatu 

kinerja pada dasarnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor individu dan faktor 

situasi (Riniwati, 2016). 

 

2.2 Sistem Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja adalah teknik manajeman yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan bermacam-macam. Pemanfaatan hasilnya sangat luas dari 

kegunaan untuk pengambilan keputusan bidang ketenagakerjaan (misalnya 

promosi, pemberhentian, mutasi, penggajian) sampai dengan pengembangan 

kualitas karyawan (seperti, umpan balik dan pelatihan) (Amir, 2015). 

Penilaian perkerjaan adalah suatu metode untuk membandingkan berbagai 

perkerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur formal dan sistematis untuk 

menentukan suatu urutan tingkat perkerjaan-perkerjaan itu (yakni, menentukan 

kedudukan nisbi satu pekerjaan dibandingkan dengan perkerjaan yang lain), dan 

dengan demikian memberikan dasar untuk suatu sistem upah yang adil (Elizur, 

1984). 

Pada prinsipnya penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi-

kontribusi dari individu di dalam perusahaan yang dilakukan terhadap 

perusahaan tersebut. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut 

penantuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang dieksprsikan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya (Dwi, 2012). 

Tujuan dari penilaian kinerja karyawan adalah untuk mengetahui prestasi 

kerja karyawan dari waktu lalu dan sebagai prediksi kerja di waktu yang akan 

datang (Astuti, 2006). Menurut Darma (2010), pelaksanaan penilaian akan 

mempengaruhi harga diri (self-esteem) dan kinerja berikutnya. Penilaian kinerja 

akan dirasa efektif keberadaannya apabila diterapkan sistem pemberian 
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penghargaan dan hukuman yang adil oleh perusahaan. Jika ingin mendapatkan 

karyawan yang berkinerja tinggi, penilaian kinerja, penilaian kinerja yang 

mengubah hidup adalah penelitian suatu keharusan. Hal terpenting lain setelah 

penelitian kinerja adalah rencana pengembangan yang harus dipunyai setiap 

karyawan. 

Landasan utama dalam peyelenggaraan penilaian kinerja yang efektif 

menurut Riniwati (2016), adalah kesadaran bahwa keberhasilan dipengaruhi oleh 

masalah prosedur dan proses serta jenis bentuk atau sistem pencataan standar 

yang digunakan. Penilaian kinerja merupakan proses subjekif yang menyangkut 

penilaian manusia. Dengan demikian, penilaian kinnerja sangat mungkin keliru 

daan sangat dipengaruhi oleh sumberdaya yang tidak aktual. Efektifitas penilaian 

sangat tergantung pada penjelasan batasan atau definisi dari suatu perkerjaan 

itu sendiri, yang merupakan sumberdaya manusia yang dimiliki. Kontribusi hasil-

hasil penilaian sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan-kebijakan 

organisasi. Adapun secara terperinci  manfaat penilaian kinerja bagi organisasi 

Menurut Riniwati (2016) adalah: 

a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

b. Perbaikan kinerja 

c. Kebutuhan latihan dan pengembangan 

d. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja 

e. Untuk kepentingan penelitian pegawai  

f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. 

 

2.3 Faktor Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja karyawan (performance appraisal) merupakan aspek yang 

sangat penting dalam menciptakan iklim yang sehat dan menyegarkan pada 
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organisasi, khususnya organisasi yang berorietasi pada laba. Sehingga akan 

meningkatkan motivasi dan gairah kerja karyawan. Disamping itu berfungsi 

sebagai alat pengontrol kegiatan personalia (Munandar, 2006). Langkah yang 

harus dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja adalah menentukan faktor-

faktor yang dijadikan indikator penilaian.  

Menurut Mangkunegara (2004) dalam Dwi  (2012), faktor-faktor kinerja terdiri 

dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional), yaitu 

faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Faktor eksternal, yaitu 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari 

lingkungan, seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan 

atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor-faktor internal dan 

eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja 

seseorang. 

Sedangkan menurut Simamora (2006) dalam Dwi W (2012) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Karakteristik pribadi 

Yaitu bagaimana lingkungan dan organisasi mempengaruhi pelaksanaan 

kinerja dalam organisasi.  

b. Deskripsi pekerjaan 

Spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja karyawan karena pekerjaan 

yang berbeda mempunyai deskripsi pekerjaaan yang berbeda.  

c. Tujuan-tujuan penilaian kinerja  

Tujuan khusus secara mendasar dapat digolongkan kedalam dua bagian 

besar yaitu evaluasi dan pengembangannya.  

d.  Sikap para pekerja dan atasan terhadap evaluasi 

Keberhasilan suatu organisasi secara umum ditentukan oleh semua 

orang yang terlibat dalam struktur organisasi tersebut. Karyawan 
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merupakan kelompok terkecil dalam organisasi dan ditempatkan di line 

paling depan yang mempunyai arti cukup besar dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mereduksi dari informasi yang ada, 

sehingga faktor-faktor yang dijadikan sebagai kriteria penilaian kinerja adalah 

kepribadian/penampilan, keterampilan dan hubungan kerja. 

2.3.1 Keterampilan  

Keterampilan sangat berperan penting di dalam melaksanakan pekerjaan 

atau tugas dimana dengan adanya keterampilan maka seorang pegawai dapat 

melaksanakan tugas maupun pekerjaan dengan lancar dan dapat 

menghindarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan 

pekerjaan atau tugas (Yunardi, 2013). Keterampilan adalah sebagai kapasitas 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang 

dari hasil pelatihan dan pengalaman. Keahlian seseorang tercermin dengan 

seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik, 

seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau 

mengimplementasikan suatu strategi bisnis (Blanchard & Thacker, 2004).  

Keterampilan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu 

baik secara fisik maupun mental (Budi W. Soetjipto, 2002). Agar aktivitas 

manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus memiliki karyawan yang 

berketerampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal 

mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat (Rizky, 2015). Sedangkan 

menurut Dunnette (1976:33) pengertian keterampilan adalah kapasitas yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan 

pengembangan dari hasil training dan pengalaman yang didapat. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan keterampilan 

kerja merupakan salah satu faktor-faktor yang mepengaruhi kinerja dari 
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karyawan. Dengan keterampilan kerja yang  baik dari karyawan maka hal ini bisa 

membuat kinerja pegawai menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja.  

2.3.2 Hubungan Kerja 

Hubungan kerja merupakan hubungan kerja sama antara semua pihak yang 

berada dalam proses produksi di suatu perusahaan. Penerapan hubungan kerja 

merupakan pewujudan dan pengakuan atas hak dan kewajiban karyawan 

sebagai partner pengusaha yang menjamin kelangsungan dan keberhasilan 

perusahaan. keseluruhan proses manajemen SDM berkisar pada pemikiran 

bahwa hubungan yang resasi dan harmonis antara manajemen dengan 

karyawan yang terdapat dalam perusahaan mutlak perlu ditumbuhkan, dijaga 

dan dipelihara demi kepentingan bersama dalam perusahaan. 

Kekurangberhasilan memelihara hubungan yang serasi dan harmonis ini akan 

merugikan banyak pihak dan tidak terbatas hanya pihak manajemen, tetapi pada 

kepuasan kerja karyawan juga (Ahmad, 2012). 

Dalam organisasi ada berbagai macam bentuk hubungan kerja menurut Siwi 

(2001) dalam Ahmad Nur (2012), yaitu: (a) Hubungan Kerja Vertikal adalah 

hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan.; (b) Hubungan Kerja Horizontal 

adalah hubungan kerja antara pejabat pada tingkat atau eselon yang sama; (c) 

Hubungan Kerja Diagonal adalah hubungan kerja antar pejabat yang berbeda 

induk unit kerjanya dan berbeda juga tingkat atau eselonnya; (d) Hubungan Kerja 

Fungsional adalah hubungan kerja antara unit atau pejabat yang mempunyai 

bidang kerja sama; (e) Hubungan Kerja Informatif adalah hubungan kerja yang 

dilakukan untuk saling memberikan dan memperoleh keterangan antar unit atau 

bidang; (f) Hubungan Kerja Konsultatif adalah hubungan kerja antar pejabat yang 

karena jabatannya berkepentingan melakukan konsultasi; (g) Hubungan Kerja 

Direktif adalah hubungan kerja antara pimpinan unit; (h) Hubungan Kerja 

Koordinatif adalah hubungan kerja antar pejabat yang dimaksudkan untuk 
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memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai 

kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan 

Hubungan kerja di dalam organisasi mempunyai tujuan terciptanya 

kemudahan serta kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan setiap orang dan 

setiap unit karena adanya kesadaran bahwa setiap orang atau unit lain serta 

timbulnya semangat saling bantu. Untuk mencapai tujuan organisasi dan 

meningkatkan kinerja karyawan, seorang individu dalam hal ini karyawan tidak 

mungkin bekerja sendiri tetapi haruslah menjalin kerjasama dengan karyawan 

lainnya maupun dengan atasan/bawahan. Lingkungan kerja non fisik dalam 

suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan oleh pimpinan perusahaan. 

Walaupun lingkungan kerja non fisik tidak berpengaruh secara langsung dalam 

perusahaan tersebut, namun lingkungan kerja non fisik ini mempunyai pengaruh 

langsung kepada karyawan yang bekerja (Rizky, 2015). Hubungan kerja, baik 

hubungan kerja dengan atasan maupun hubungan kerja sesama rekan kerja, 

ataupun hubungan kerja dengan bawahan disebut juga lingkungan kerja non 

fisik. 

2.3.3 Kepribadian/Penampilan 

Kepribadian merupakan salah satu sumber dari afek individu, afek individu 

akan mempengaruhi perilakunya di tempat kerja. Afek merupakan perasaan yang 

dialami oleh seseorang individu yang meliputi baik emosi maupun suasana hati ( 

Robbins & Judge, 2008). 

Kepribadian merupakan organisasi dinamik yang meliputi seluruh system 

psikologis, yang menentukan karakteristik perilaku dan pikiran seseorang 

individu. Kepribadian merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi perilaku 

kerja, kepribadian dapat mendorong ke suatu perilaku yang diinginkan terhadap 

kinerja. (Sri, 2015). Kepribadian merupakan merupakan hal-hal yang dapat 

menentukan sikap seseorang dalam merespon situasi untuk menyesuaiakan diri 
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terhadap lingkungannya. Sikap yang selalu berfikir fleksibel, bebas, dan ekspresif 

serta selalu terbuka terhadap hal-hal baru. Salah satu yang mempengaruhi 

kinerja dari karyawan adalah kepribadian. Sifat kepribadian yang terkait dengan 

kreatif kinerja adalah sifat keterbukaan pada pengalaman (Arief , 2010). 

Pengambilan kriteria pada penelitian ini didasarkan atas berbagai sumber 

yang menyangkut materi penelitian ini kemudian dirangkum dalam Tabel 1.  

berikut. 

Tabel 1. Sumber Indikator Penilaian 

Indikator Sumber 
Literatur 

Pernyataan 

Penilaian Kinerja (Brian E 
Becker dan 
Dave Ulrich: 
2001) 

Pengetahuan, keterampilan, kemampuan 
atau karakteristik kepribadian individual 
secara langsung mempengaruhi kinerja 
seseorang 

(Fitri 
Rohmawati 
2014) 
 

Dalam penilaian kinerja karyawan tidak 
hanya menilai hasil fisik, tetapi pelaksanaan 
pekerjaan secara keseluruhan yang 
menyangkut berbagai bidang seperti 
kemampuan kerja, kerajinan, kedisiplinan, 
hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai 
dengan bidang dan level pekerjaan yang 
dijabatnya. 

Sustermeister 
(1999) 

Faktor-faktor penilaian kinerja terdiri dari 
motivasi, kemampuan, pengetahuan, 
keahlian, pendidikan, pengalaman, 
pelatihan, minat dan sikap kepribadian. 

Kepribadian (George dan 
Zhou, 2001, 
Woodman, 
1993) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 
kinerja kreatif adalah kepribadian. Sifat 
kepribadian yang terkait dengan kinerja 
kreatif organisasi adalah keterbukaan pada 
pengalaman 

Rahayuningsih 
(2008) 

Faktor yang mempengaruhi kinerja kreatif 
kedua adalah sikap. bahwa sikap menjadi 
salah satu hal yang perlu diperhatikan 
dalam berpikir divergen yang nantinya akan 
menghasilkan ide kreatif 

Hubungan Kerja Rizky, 2015 Hubungan kerja, baik hubungan kerja 
dengan atasan maupun hubungan kerja 
sesame rekan kerja, ataupun hubungan 
kerja dengan bawahan disebut juga 
lingkungan kerja non fisik. lingkungan kerja 
non fisik ini mempunyai pengaruh langsung 
kepada karyawan yang bekerja. 

Siwi (2001) Dalam organisasi ada berbagai macam 
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dalam Ahmad 
Nur (2012) 

bentuk hubungan kerja yaitu: (a) Hubungan 
Kerja Vertikal adalah hubungan kerja antara 
pimpinan dan bawahan.; (b) Hubungan 
Kerja Horizontal adalah hubungan kerja 
antara pejabat pada tingkat atau eselon 
yang sama 

Keterampilan Gomes (2003) 
dalam Riniwati 
(2016) 

Indikator kinerja pegawai diuraikan sebagai 
berikut: 

 Quality of Work :kualitas kerja yang 
dicapai berdasarkan syarat-syarat 
kesesuaian dan kesiapan. 

 Job Knowladge : luasnya 
pengetahuan mengenai perkerjaan 
dan keterampilannya 

 Creativeness : keaslian gagasan-
gagasan yang dimunculkan dari 
tindakan-tindakan untuk 
menyelesaiakn persoalan yang 
timbul. 

 Corporation : Kesediaan untuk 
kerjasama dengan orang lain 
(sesame anggota organisasi) 

 Dependability : Kesadaran dan dapat 
dipercaya dalam hal hadiran dan 
penyelesaian kerja tepat waktunya 

 Initiative : Semangat untuk 
melaksanakan tugas-tugas baru 
dalam memperbesar 
tanggungjawabnya 

Personal Qualities : Menyangkut 
kepribadian, kepemimpinan, keramah-
tamahan dan integritas pribadi 

 
 
2.4 Pengambilan Keputusan Kerja 

Keputusan (decision) secara harfiah berarti pilihan (choice). Pilihan yang 

dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat 

dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan 

dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Gito 

Sudarmo (2000) bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan 

suatu pilihan yang diinginkan. 

Menurut Steiner (1988) pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu 

proses manusiawi yang didasari dan mencakup baik fenomena individu maupun 



16 
  

 
 

sosial, didasarkan pada premis nilai dan fakta, menyimpulkan sebuah pilihan dari 

antar alternatif dengan maksud bergerak menuju suatu situasi yang diinginkan. 

Pengertian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu 

proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis 

untuk ditindak lanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah. 

Menurut Simon (1993), bahwa pengambilan keputusan kerja merupakan 

tugas manager meskipun bukan satu-satunya yang diutamakan. Menurutnya, 

pelatihan dan loyalitas pegawai dalam mendukung keputusan perlu dibangun. 

Bila manjemen diorientasikan pada hubungan antara manusia, keputusan kerja 

menjadi titik fokus. Dalam hal ini segala aktivitas manjemen diarahkan untuk 

menciptakan kepuasan kerja sehingga mendukung kinerja tinggi untuk 

melahirkan produktivitas tinggi pula. 

Pengambilan keputusan kerja terhadap karyawan dilakukan berdasarkan 

penilaian kerja dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Fakor-

faktor yang dijadikan bahan pengambillan keputusan kerja yaitu keterampilan 

mengurus tugas, hubungan kerja dan kepribadian/penampilan. 

 

2.5 Analytical Hyrarchy Process (AHP) 

AHP (Analytical Hierarchy Process) adalah salah satu metode untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang komplek dan tidak terstruktur ke dalam 

kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok tersebut kedalam suatu susunan 

hierarki, memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam 

melakukan perbandingan relative dan akhirnya dengan suatu sintesis ditentukan 

elemen yang mempunyai prioritas tertinggi (Saaty, 1990). 

Menurut Saaty (1993), metode ini merupakan metode yang sederhana dan 

fleksibel yang menampung kreativitas dalam ancangnnya terhadap suatu 

masalah (dibuat sesuai dengan masing-masing pemakai). Kekuatan AHP terletak 
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pada struktur hirarkinya sendiri yang memungkinkan seseorang memasukan 

semua faktor penting, dan mengaturnya dari atas ke bawah mulai dengan yang 

paling penting ke tingkat yang berisi alternatif, untuk dipilih mana yang terbaik. 

Menurut Suryadi dan Ramdhani (2000), AHP merupakan suatu model 

pengambilan keputusan yang bersifat komprehensif. AHP mempunyai 

kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi-kriteria yang berdasar pada 

perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hierarki. Berikut ini adalah 

beberapa kelebihan AHP: 

1. Struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, 

sampai pada subkriteria yang paling dalam. 

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternative yang dipilih oleh para pengambil 

keputusan. 

3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas 

pengambilan keputusan. 

Menurut Wibisono (2006), kekuatan AHP terletak pada kemampuan untuk 

meniru pendapat manusia tentang aturan yang penting dalam faktor yang 

berbeda untuk mewujudkan tujuan atau hasil, serta untuk membantu 

menstrukturkan masalah yang kompleks dan multiatribut. Menurutnya 

penyususunan AHP terdiri dari tiga langkah dasar yaitu: 

1. Desain Hirarki  

Langkah-langkah AHP pertama kali adalah memecah persoalan yang 

kompleks dan multikriteria menjadi hierarki. Proses dekomposisi, menyusun 

masalah berdasarkan komponen utama. Hierarki paling atas, menunjuk pada 

fokus, terdiri dari satu elemen, yang tujuan yang menyeluruh. Elemen yang 

mempengaruhi keputusan disebut sebagai “atribut” atau “kriteria”, yang 

menunjukan tingkat hierarki yang lebih bawah, yang mungkin memiliki beberapa 
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elemen. Atribut merupakan “mutually excusive” dan prioritasnya tidak bergantung 

pada elemen hierarki di bawahnya. Tingkat paling bawah dari hierarki disebut 

sebagai “alternative”. Ini merupakan pilihan keputusan yang biasa diambil, 

seperti dalam gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Mekanisme AHP 

2. Memprioritaskan Prosedur  

Setelah masalah berhasil dipecahkan menjadi struktur hierarki, dipilih 

prioritas prosedur untuk mendapatkan nilai keberartian relative dari masing-

masing elemen di tiap level. Penilaian berpasangan dimulai dari level kedua 

(level pertama atribut), dan diakhiri pada level paling bawah (alternatif). Pada tiap 

level, masing-masing elemen dibandingkan berpasangan satu dengan lainnya 

untuk mendapatkan nilai tingkat keberartian, berdasarkan elemen yang  berada 

langsung di level atasnya. Pembuat keputusan harus mengexpresikan 

preferansinya diantara pasangan elemen. Setiap penilaian berpasangan 

dilakukan perhitungan menurut Saaty (1980 dan 1982), sebagai berikut: 

Tujuan (Objective) 

Atribut 1 

Subatribut

1

Subatribut

2

Subatribut

3

Atribut 2 

Subatribut

4

Subatribut

5

Alternatif 

1 

Alternatif 

1 
Alternatif 

1 

Alternatif 

1 
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 Sama penting (1) 

 Sedikit lebih penting (3) 

 Kuat lebih penting (5) 

 Sangat kuat lebih penting (7) 

 Absolut lebih penting (9) 

Metode rangking tersebut menjadikan pembuat keputusan dapat 

menggabungkan antara pengalaman dan pengetahuan dengan cara alami  dan 

intuitif. 

3. Perhitungan Hasil  

Setelah membentuk matriks preferensi, proses matematis dimulai untuk 

melakukan normalisasi dan menemukan bobot prioritas pada tiap matriks. AHP 

menentukan berapa berapa besar konsistensi perbandingan berpasangan 

tersebut dengan rasio konsistensi (CR/Consistency Ratio) pada tiap matriks. Jika 

CR lebih besar dari 0,10, artinya 10% peluang bahwa masing-masing elemen 

tidak dibandingkan dengan layak. Pembuat keputusan harus mengkaji ulang 

proses perbandingan yang telah dilakukan. Selanjutnya dilakukan perhitungan 

matematis untuk mendapatkan nilai konsistensi yang lebih kecil dari 0,10. 

Berikutnya dilakukan perhitungan untuk semua level dan matriks perbandingan, 

sampai pada level alternatif. 

  

2.5 Rating Scale 

Metode Rating scale adalah metode skala penilaian yang membandingkan 

kinerja individu terhadap sebuah standar absolut. Penilai mengevaluasi kinerja 

berbagai dimensi atau kriteria. Penilai menggunakan skala berupa angka-angka 

mulai dari terendah sampai ke tinggi, dari yang nilai jelek sampai ke nilai yang 
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baik sekali. Atau dari kinerja yang tidak memuaskan sampai ke kinerja yang 

sangat memuaskan (Dessler ,1997). 

Kinerja karyawan pada hakikatnya adalah kualitas tampilan seorang dalam 

bentuk perilaku yang terkait dengan tugas kerja yang ditetapkan oleh organisasi. 

Standar kualitasnya pada umumnya diungkapkan dalam peringkat konsepsi: 

tidak memenuhi syarat (rendah), memenuhi persyaratan minimal (sedang), 

melampaui persyaratan (tinggi), dan memuncaki persyaratan (sangat tinggi) 

(Amir, 2015). 

Pembobotan dengan menggunakan AHP menghasilkan kriteria penilaian 

kinerja yang sudah terbobot yang kemudian digunakan dalam proses penilaian 

kinerja kepala bagian produksi dengan menggunakan rating scale nilai 1-5. Data 

yang diperoleh dari rating scale adalah data kualitatif (Djali dan Pudji, 2008). 

Tabel 2. Skala Penilaian Kinerja 

Skala Penilaian  Keterangan  

1 Sangat Jelek 

2 Jelek 

3 Sedang 

4 Baik 

5 Sangat Baik 

 
Sumber: Nurmianto (2006) 

 
 
 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang membahas tentang penilaian kinerja adalah skripsi 

yang berjudul “Penilaian Kinerja Karyawan Bagian Personalia Berdasarkan 

Kompetensi dengan Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) dan Rating Scale 

di PG. Peseantren Baru Kediri. Metode penelitian dilakukan dengan tiga tahap 

yaitu survey pendahuluan, pengumpulan data, dan analisis. Penilaian kinerja 

merupakan proses di mana organisasi berupaya memperoleh informasi yang 

akurat tentang kinerja para anggotanya. Penilaian kinerja karyawan yang 
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dilakukan PG Pesantren Baru pada karyawan personalia selama ini belum 

optimal, ketidakoptimalan ini dikarenakan belum ada pembobotan pada kriteria 

penilaian sehingga belum diketahui kompetensi/kriteria mana yang paling 

mempengaruhi kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan bobot kriteria kinerja karyawan berdasarkan kompetensi dengan 

menggunakan metode AHP dan mendapatkan hasil penilaian kinerja karyawan 

dengan menggunakan rating scale. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur bobot 

kriteria atau kompetensi dalam penilaian kinerja karyawan. Prinsip kerja AHP 

adalah penyederhanaan suatu persoalan kopleks yang tidak terstruktur kedalam 

suatu hirarki. Dari hasil pembobotan dengan AHP, diperoleh bobot untuk 

kelompok kompetensi keterampilan teknis (0.273), kelompok kompetensi 

kepribadian/penampilan (0.324), kelompok kompetensi keterampilan mengurus 

tugas (0.299), dan kelompok kompetensi hubungan kerja (0.104). Berdasarkan 

hasil penilaian terhadap 7 karyawan bagian personalia didapatkan hasil bahwa 4 

karyawan memiliki kinerja tinggi sedangkan 3 karyawan lainnya memiliki kinerja 

sesuai standar.  

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Dalam sebuah perusahaan tentunya memiliki strategi yang tepat untuk 

meningkatkan performasinya guna menghasilkan output yang memiliki daya 

saing tinggi. Salah satu faktor yang mendorong kesuksesan dan kelancaran 

proses produksi adalah kinerja karyawan. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

kinerja karyawan adalah dengan melakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja 

oleh PT.ILUFA sudah diterapkan namun tidak secara terstruktur dan sistematis. 

Hal ini dikarenakan belum adanya pembobotan kriteria penilaian kinerja sehingga 

tidak diketahui kriteria mana yang akan mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh 
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karena itu perlu dilakukan perbaikan pada sistem penilaian kinerja karyawan. 

Faktor-faktor yang bisa dijadikan sebagai penilaian kinerja karyawan yaitu 

kepribadian/penampillan, keterampilan mengurus tugas serta hubungan kerja. 

Apabila kita sudah mengetahui bobot-bobot kinerja karyawan berdasarkan faktor-

faktor tersebut maka bisa diketahui faktor mana yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan, sehingga penilaian ini bisa dijadikan sebagai bahan 

dasar pengambilan keputusan kerja oleh manager. 

Penelitian ini menggunakan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process) dan 

Rating Scale untuk mengetahui tingkat prioritas suatu variabel. Adapun kerangka 

berpikir yang tealh dijelaskan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Berpikir 

 

PT. ILUFA (Inti 

Luhur Fuja Abadi) 

SISTEM PENILAIAN KINERJA  

KEPRIBADIAN 

/PENAMPILAN  

HUBUNGAN KERJA  KETERAMPILAN MENGURUS 

TUGAS 

AHP (Analytical Hierarchy 

Process) dan RATING 

SCALE 

PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN KERJA   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

2.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian mengenai sistem penilaian kinerja dalam membuat keputusan 

kerja pada PT. Inti Luhur Fuja Abadi (ILUFA) di Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Jawa 

Timur. Terletak di Jln. Raya Cangkringmalang No.6, Beji, Pasuruan, Jawa Timur. 

Waktu penelitian yaitu pada tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 21 

Januari 2017. 

 

2.9 Jenis Penelitian   

Pada penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif. Dengan jenis 

penelitian ini tujuan-tujuan yang akan dicapai harus dapat menggambarkan 

karakteristik tertentu dari suatu populasi, apakah berkenan dengan sikap dan 

tingkah laku, atau aspek sosial lainnya, variabel yang ditelaah sesuai dengan 

karakteristik yang menjadi fokus perhatian survey tersebut (Hasan, 2002). 

Menurut sugiyono (2014), penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih 

(independent) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungakan dengan 

variabel lain. Data yang diambil dari penelitian dapat dikumpulkan dari seluruh 

populasi dan dapat pula hanya sebagian populasi saja.  

 

2.10 Jenis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian nantinya akan dianalisis dengan metode: 
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2.10.1 Data kualitatif 

Menurut Denzin dan Lincoln (1987) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah 

dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau kelompok 

(Maloeng, 1998). 

Menurut Hasan (2002), analisis kualitatif adalah analisis yang menggunakan 

model matematik, model statistik dan ekonometrik.analisis yang digunakan 

hanya sebatas pada teknik pengolahan datanya dan kemudian gambaran 

keseluruhan aspek yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian ini analisis 

kualitatif digunakan untuk mengetahui: 

 Profil perusahaan 

 Sistem penilaian kinerja karyawan 

2.10.2 Data Kuantitatif  

Menurut Sugiyono (2014), metode kuantitatif dinamakan metode 

ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 

konkrit/empiris, obyektif, terukur rasional, dan sistematis. Metode ini juga 

dikembangkan berbagai iptek baru. Data penelitian pada metode ini berupa 

angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik, baik hasil pengukuran 

maupun hasil mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Dalam penelitian ini, 

data diolah mengunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dengan 

aplikasi expert choice 11 yang bertujuan untuk mengetahui tingkat prioritas suatu 

variabel dan dengan metode rating scale untuk memperkuat metode AHP 

(Analytic Hierarchy Process). 
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3.4 Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 

Sedangkan data sekunder merupakan data atau informasi dari jurnal ilmiah, 

literatur. Atau penelitian terdahulu. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan 

mengadakan langsung terhadap gejala objek yang akan diteliti, baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dlam situasi buatan yang khusus diadakan 

(Surakhmad, 1985). Menurut Hasan (2002), Data primer adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapang oleh peneliti atau yang 

bersangkutan yang melakukannya. Data primer ini, disebut juga data asli atau 

data baru. 

Untuk mendapatkan data primer, dilakukan pengumpulkan data secara 

langsung. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ada dua 

cara yaitu wawancara dan observasi. Adapun data primer yang akan diambil 

meliputi: 

 Pemberian bobot penilaian kinerja pada metode Analitycal Hierarchy 

Process. 

 Penilaian kinerja pada perusahaan 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan 

oleh orang diluar dari penyidik sendiri, walaupun sesungguhnya yang 

dikumpulkan itu adalah data asli. Sumber sekunder berisi data dari tangan kedua 

atau dari tangan kesekian, baik penyidik tidak mungkin berisi data yang seasli 

sumber data primer (Surakhmad, 1985). 
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Menurut Hasan (2002), Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasa 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data 

sekunder yang diperoleh meliiputi: 

 Keadaan penduduk lokasi penelitian  

 Profil perusahaan  

 Struktur organisasi 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder ada 2 cara yaitu: 

1.  Pengambilan Data Perusahaan 

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari sejumlah informasi tambahan 

dari dokumen perusahaan yang erat hubungannya dengan sistem penilaian 

kinerja. 

2. Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan mencari pustaka untuk 

membandingkan atau menelaah keadaan dan masalah di perusahaan 

dibandingkan dengan teori literatur. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang akan dianalisis yaitu menggunakan metode 

wawancara, kuesioner dan observasi.  

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui 

Tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Wawancara diadakan 

untuk mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada di sekitar masalah 

yang di observasi. Oleh karena itu, maka wawancara dilakukan bilamana 

keterangan atau atau pendapat dengan jalan lain sudah tidak dapat diperoleh 

atau jalan dianggap terlalu sulit diperoleh (Rianse, 2012).  
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Wawancara yang dilakukan saat penelitian adalah wawancara langsung 

kepada responden yang dianggap memiliki pemahaman dan mengerti kondisi 

perusahaan saat ini. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab oleh 

penulis denga narasumber yang terkait yaitu Plant manager, kepala produksi dan 

bagian quality assurance (QC) untuk menunjang perolehan data dan informasi. 

Informasi yang dibutuhkan adalah kinerja karyawan selama ini, aktivitas-aktivitas 

karyawan, uraian masing-masing jabatan dan spesifikasi jabatan, penilaian 

kinerja yang selama ini dilakukan dan alasan kepentingan dari tiap-tiap kriteria.  

2. Teknik kuesioner 

Kuesioner yaitu pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu 

kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan 

jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui alat kuesioner 

(Silalahi,2003). Menurut Rianse (2012), Metode kuesioner adalah suatu daftar 

yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang 

yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada responden 

(orang-orang yang akan diselidiki), teerutama pada penelitian survey. Tujuan 

dilakukan kuesioner adalah: 

 Memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 

 Memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. 

Metode ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden 

dengan mengisi formulir isian secara objektif. Responden ahli yang dijadiakan 

sasaran yaitu. Plant manager, kepala produksi dan bagian quality assurance 

(QC). Ketiga responden ini menilai kinerja dari Sembilan karyawan yang bertugas 

sebagi pengawas produksi. 

3. Teknik Observasi  
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Menurut Nazir (2005), observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

pengamatan langsung yang dilaksanakan terhadap subyek sebagaimana 

adanya di lapangan, atau dalam percobaan baik di lapangan atau di dalam 

laboratorium. 

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki sehingga menjadi 

alat pengumpulan data yang baik (Achmadi dan Narbuko, 2003). Kegiatan 

observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengamati keadaan 

perusahaan, keadaan penduduk sekitar serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

karyawan. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling.  Menurut Sugiyono (2013), purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.  

Responden yang dipilih untuk mewakili perusahaan dianggap memiliki 

pemahaman yang mendalam dan berkompetensi menilai kinerja karyawan dan 

mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan. Masing-masing responden 

yang dipillih mengetahui dan memahami karyawan yang akan dinilai kinerjanya. 

Guna menentukan reponden dalam melakukan penilaian kinerja menggunakan 3 

responden ahli yaitu Plant manager, kepala produksi dan bagian quality 

assurance (QC).  
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3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.6.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut (Sugiyono, 2007). Variabel diartikan sebagai objek penelitian atau apa 

saja yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi, 2006). Variabel 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah penilaian kinerja karyawan 

pada PT Inti Luhur Fuja Abadi yaitu, bagaimana hasil dari kinerja karyawan 

tersebut. Indikator atau kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja adalah 

keterampilan, kepribadian/penampilan dan hubungan kerja. 

2. Variabel Independent (X) 

Variabel independent atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel 

terikat (Sugiyono, 2007). Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a. Keterampilan (X1) 

 Kepemimpinan 

 Tanggungjawab  

 Kecakapan/kemampuan menyelesaikan tugas 

 Kecepatan menyelesaikan tugas 

b. Kepribadian/penampilan (X2) 

 Perilaku/kejujuran 

 Loyalitas dan disiplin 

 Kesehatan dan penampilan 

 Absensi  

c. Hubungan kerja (X3) 
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 Terhadap atasan 

 Terhadap teman sederajat 

 Terhadap bawahan 

3.6.2 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah semua variabel dan istilah yang akan digunakan 

dalam penelitina secara operasional, sehingga mempermudah pembaca atau 

penguji dalam mengartikan makna penelitian (Sugiyono,2014). Teori ini 

digunakan sebagai landasan atau atasan mengapa suatu yang bersangkutan 

bisa mempengaruhi variabel besar atau merupakan salah satu penyebab. 

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman 

dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul 

skripsi. Berikut ini definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: 

a. Keterampilan  

Persepsi responden ahli terhadap keterampilan. Keterampilan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan seseorang untuk memimpin 

dalam pelaksanaan perkerjaan (memiliki jiwa kepemimpinan), memiliki rasa 

tanggungjawab dalam berkerja, memiliki penguasaan pada bidang perkerjaan 

dan memiliki kemampuan menyelesaikan tugas lebih cepat dari waktu yang 

diberikan. 

b. Kepribadian/Penampilan 

Persepsi responden ahli terhadap kepribadian/penampilan. Kepribadian/ 

penampialan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan 

manusia dalam berperilaku baik didalam maupun diluar lingkungan kerja, selalu 

jujur dalam melaksanakan tugas, dapat berkerja dengan memberikan semua 

usaha guna meraih hasil yang terbaik, disiiplin dalam berkerja, memiliki 

kesehatan lahir dan batin, memiliki tingkat kehadiran yang baik. 
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c. Hubungan kerja  

Persepsi responden ahli terhadap hubungan kerja. Hubungan kerja yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kesediaan untuk berhubunganan 

berkerja sama dengan atasan, teman sederajat dan bawahan untuk menjalankan 

tugas perusahaan. 

3.7.  Variabel, Kriteria, Subkriteria dan Item Kriteria 

Variabel, kriteria, subkriteria dan item kriteria akan dijelaskan pada Tabel 3 di 

bawah ini: 

Tabel 3. Kelompok kriteria kinerja dan sub kriteria  

Variabel  Kriteria Subkriteria Item subkriteria 

Penilaian 

kinerja  

Keterampilan  Kepemimpinan Kemampuan memimpin 
dalam pelaksanaan 
perkerjaan (memiliki jiwa 
kepemimmpinan) 

Tanggungjawab Memiliki rasa kewajiban 
dalam berkerja  

Kecakapan/kemampuan 
teknis pelaksanaan 
tugas 

Penguasaan bidang 
keahlian teknis pekerjaan 

Kecepatan 
menyelesaian tugas 

Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
lebih capet dari waktu 
yang telah ditentukan 
atau bahkan lebih lama. 

 Kepribadian/ 
penampilan 

Perilaku/kejujuran Berperilaku baik didalam 
maupun diluar 
lingkungan kerja, selalu 
jujur dalam 
melaksanakan 
perkerjaannya. 

Loyalitas dan disiplin Dapat berkerja dengan 
memberikan semua 
usaha guna meraih hasil 
terbaik, selalu disiplin 
dalam berkerja 

Kesehatan  Memiliki kesehatan lahir 
dan batin sehingga 
mampu melakukan 
perkerjaannya dengan 
baik.  

Absensi Memiliki tingkat 
kehadiran yang bsik dan 
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selalu datang tepat 
waktu. 

Hubungan 
Kerja  

Terhadap atasan Kesediaan untuk 
berhubungan dan 
berkerja sama dengan 
atasan untuk 
menjalankan tugas 
perusahaan 

Terhadap teman 
sederajat 

Kesediaan untuk 
berhubungan dan 
berkerja sama dengan 
rekan kerja sederajat 
dalam rangka 
menjalankan tugas 
perusahaan. 

Terhadap bawahan  Kesediaan untuk 
berhubungan dan 
berkerja sama dengan 
bawahan dalam rangka 
menjalankan tugas 
perusahaan  
Usaha untuk menjalin 
hubungan yang hangat 
dan akrab dengan 
sesama keryawan dalam 
lingkungan kerja. 

 

3.8  Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada 

orang lain (Sugiyono, 2013). 

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis 

kualitatif dan kuantitatif, adapun jenis penelitiannya adalah peneliian deskriptif, 

sehingga analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif dan deskriptif 

kuantitatif. 

Menurut Rianse (2012), analisis kualitatif yakni dengan menggunakan proses 

berpikir induktif, untuk menguji hipotesis yang dirumuskan sebagai jawaban 

sementara terhadap masalah yang diteliti. Induksi dalam hal ini dibuat bertolak 
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dari berbagai data yang terhimpun, dengan selalu memperhatikan berbagai fakta 

yang teridentifikasi munculnya maupun yang tidak. Karena semua itu sangat 

penting dalam membuat simpulan. Sedangkan teknik analisis kuantitatif disebut 

juga dengan teknik statistik dan digunakan untuk menganalisis data yang 

berbentuk angka, baik hasil pengukuran maupun hasil mengubah data kualitatif 

menjadi data kuantitatif. Teknik ini sangat banyak digunakan dalam berbagai 

kegiatan penelitian, sebab dianggap lebih mudah dan dapat menghasilkan 

simpulan yang lebih tepat dibandingkan dengan analisis kualitatif. 

3.8.1 Analisis Data dengan AHP (Analitycal Hierarchy Process) 

Perhitungan bobot kriteria-kriteria kinerja dihitung berdasarkan kuesioner 

yang telah disebarkan pada responden. Pengolahan data dilakukan dengan 

metode AHP. Berikut ini adalah tahap-tahap dalam metode AHP menurut 

Tominanto (2012) adalah: 

a. Menyusun hierarki penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.Struktur Hierarki proses 

Dari struktur hierarki nantinya akan diketahui bahwa penilaian kinerja 

dilakukan berdasarkan kriteria kinerja yang telah ditentukan (Iskandar, 2009). 

Goal  

Objectives

bjectives

Sub- 

Alternativ
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b. Penetapan Prioritas 

Penetapan prioritas merupakan tahap penilaian bobot elemen-elemen pada 

tiap level dengan membuat perbandingan berpasangan terhadap suatu kriteria 

yang ditentukan. Perbandingan tersebut ditransformasikan dalam bentuk matriks 

yang dikenal dengan matriks perbandingan berpasangan (Pairwise Comparison) 

yang berisi tentang kondisi tiap elemen dalam bentuk kualitatif berupa angka-

angka yang menunjukan skala penilaian dari 1 (satu) sampai 9 (sembilan). 

Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan 

menilai tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen yang lainnya.  Skala 

yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini 

Tabel 4. Skala Perbandingan 

Intensitas 
Kepentingan  

Definisi Penjelasan 

1 Sama pentingnya  Dua elemen mempunyai pengaruh 
yang sama 

3 Sedikit lebih penting  Pengalaman dan penilaian sedikit 
lebih memihak satu elemen 
dibandingkan pasangannya. 

5 Lebih penting  Lebih penting pengalaman dan 
penilaian dengan kuat memihak salah 
satu elemen dibandingkan 
pasangannya 

7 Sangat lebih 
penting 

Satu elemen sangat disukai dan 
secara praktis dominasinya terlihat 

9 Mutlak penting Satu elemen terbukti mutlak lebih 
disukai dibandingkan dengan 
pasangannya. 

Sumber:  Bayazit (2006) 

Berikut ini adalah Tabel matrik perbandingan: 

Tabel 5. Matrik Perbandingan 

Goal X1 X2 X3 

X1 1   

X2  1  

X3   1 

Sumber: Marimin (2010) 

Nilai 1 adalah nilai perbandingan elemen X1 (baris) terhadap X1 (kolom) 

yang menyatakan hubungan: 
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a. Seberapa jauh tingkat kepentingan XI (baris) terhadap kriteria goal 

dibandingkan dengan X1 (kolom) atau 

b. Seberapa jauh dominasi X1 (baris) terhadap A1 (kolom) atau 

c. Seberapa banyak sifat kriteria goal terdapat X1 (baris) dibandingkan 

dengan A1 (kolom). 

Perbandingan berpasangan akan membentuk suatu matrik perengkingan 

relative untuk tiap elemen pada tiap level dalam hirarki. Nilai-nilai perbandingan 

dapat menentukan peringkat dari kriteria. Peringkat ini nantinya akan menjadi 

suatu bobot (prioritas). Untuk memperoleh suatu nilai tertentu dari semua nilai 

responden dilakukann perhitungan rata-rata geometrik, secara sitematis dapat 

dituliskan dalam persamaan berikut: 

gij = √         
          

     …………………………………………(1) 

Keterangan  

gij   : Rata-rata geometrik pendapat gabungan 

aij   : Nilai skala perbandingan antara kriteria ke i dan ke j 

m  : Jumlah responden  

c. Konsistensi Logis  

Setelah semua mariks terbentuk dan semua perbandingan tiap pasangan 

elemen didapat, selanjutnya dapat dihitung matriks eigen (eigenvector) dan nilai 

eigen maksimum. Nilai eign maksimum merupakan nilai parameter yang sangat 

penting dalam teori AHP. Nilai ini digunkan sebagai indeks acuan (reference 

index) untuk menyeleksi melalui perhitunga rasio konsistensi (Consistensy rasio) 

dari matriks estimasi dengan tujuan untuk memvalidasi apakah matriks 

perbandingan telah memadai dalam memberikan penilaian secara konsistensi 

atau belum. 

Nilai CR dapat dihitung dengan urutan sebagi berikut: 
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 Perkalian baris  

Zij = √        
      

 
  ………………………………………………….. (2) 

Keterangan 

Π  : Perkalian 

aij :  Nilai skala perbandingan antara kriteria ke i dan ke j 

 Perhitungan vektor prioritas atau vektor eigen 

VP = 
 

        
    ……………………….…….    (3) 

Keterangan  

VP  : Vektor prioritas 

J : Jumlah tiap variabel 

 Perhitungan nilai eigen maksimum 

λmaks  = Ʃ (jumlah kolom ke-j) x Vp untuk i=j  …………………….  (4) 

Keterangan:  

λmaks   : Nilai eigen maksimum 

d. Perhitungan Indeks Konsistensi/Consistensy Ratio (CR) 

Salah satu perbedaan model AHP dengan motode pengambilan keputusan 

yang lain adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Pehitungan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi jawaban yang akan berpengaruh 

kepada ketepatan hasil. Rumusnya adalah sebagi berikut: 

CI =  
       

   
    ……………………………………………... (5) 

              
Keterangan:  

λ maks  : Nilai eigen maksimum 

n  : Jumlah matrik perbandingan kriteria 

nilai eigen maksimum suatu matriks tidak akan lebih kecil dari nilai n 

sehingga tidak akan mungkin ada CL yang bernilai negatif. Semakin dekat nilai 
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eigen maksimum dengan dengan besarnya matriks, maka semakin konsisten 

matriks tersebt. Dan apabila nilai eigen suatu matriks sama besar dengan 

ukurannya, maka matriks tersebut memiliki konsistensi 100%. 

e. Perhiungan Rasio Konsistensi/Consistensy Rasio  

Mengetahui nilai CI cukup baik atau tidak, perlu diketahui rasio yang 

dianggap baik, yaitu CR ≤ 0,1. Jika nilai CR > 0,1 maka pertimbangan yang 

dibuat perlu diperbaiki dengan melakukan pengisian ulang untuk menjawab 

pertanyaan dalam kuesioner. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

CR = 
  

  
  ………………………………….. (6) 

Keterangan: 

CI  : Consistensy Index 

RI  : Random Index 

Nilai Ratio Index (RI) untuk matrik berukuran 1 sampai dengan 10 dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 6. Rasio Indeks 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,00 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Batasan diterima inkonsistensi ≤ 10%, yaitu tingkat konsistensi yang masih 

dapat diterima Penilaian Kinerja. Maksud dari angka 1 sampai dengan 10 adalah 

menunjukan banyaknya kriteria yang diambil oleh si pembuat keputusan. Angka 

ini juga menunjukan besarnya matriks pairwise compresions. Jadi jika banyaknya 

kriteria yang diambil adalah enam, maka besar matriks pairwise compresions-nya 

adalah 6 x 6. Sedangkan untuk angka-angka desimalnya adalah Indeks Random 

(RI) yang menyatakan rata-rata konsistensi dari matriks perbandingan berukuran 

1 sampai dengan 10 (Saaty, 1980). 

Pengukuran ini dilakukan dengan mengalikan bobot kriteria kinerja dengan 

hasil dari kuesioner penilaian. Hasil dari perhitungn ini adalah nilai karyawan 
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berdasarkan hasil tersebut maka akan diketahui karyawan mana yang 

mempunyai kinerja tertinggi sampai terendah sehingga akan dijadikan dasar 

untuk memutuskan kerja berupa kenaikan jabatan, pemutusan hubungan kerja, 

promosi. 

Perhitungan AHP dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan alat 

bantu softwere Expert Choice 11 yang lebih gampang dan akurat. Setelah 

kuesioner AHP (Analitycal Hierarchy Process) diisi oleh responden ahli maka 

langkah selanjutnya adalah mengolah data yang diperoleh dengan 

menggunakan aplikasi Expert Choice 11. Berikut ini adalah langkah-langkah 

yang dilakukan dalam menggunakan aplikasi Expert Choice 11 dapat dijelaskan 

sebagaimana berikut ini: 

a. Buka aplikasi Expert Choice 11 

b.  Selanjutnya akan muncul kotak pilihan yang akan memberikan pilihan, 

apakah akan melanjutkan program yang belum terselesaikan atau akan 

memulai program baru. Untuk memulai model yang baru maka yang 

dipilih adalah “Create New Model” kemudian selanjutnya pada choose 

modelling method pilih “Direct”. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kemudian pilih lokasi penyimpanan model yang akan dikerjakan. 

Usahakan disimpan pada folder tersendiri agar dapat mempermudah 
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proses editing atau proses pengerjaan berikutnya jika diperlukan. 

Selanjutnya muncul jendela explorer, kita diharuskan menyimpan file 

yang akan kita kerjakan. Silahkan isi nama file yang akan di buat. Lalu klik 

Open. 

 

d. Selanjutnya setelah proses pemilihan lokasi penyimpanan maka akan 

muncul kotak eksplorer yang menunjukkan bahwa program Expert Choice 

11 siap dilaksanakan. Pada langkah awal ini, pada kotak dialog yang 

muncul akan meminta nama tujuan yang akan diharapkan. Silahkan isi 

“Goal description” yaitu masalah yang akan dipecahkan atau masalah 

yang ingin dipecahkan. Peneliti mengisi dengan nama “Penilaian Kinerja”. 

Kemudian klik Ok. 
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e. Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini 

 

f. Selanjutnya buat alternative (pilihan jawaban dari masalah goal). Caranya klik 

kanan pada Goal, lalu pilih Insert Child of Current Node. Kemudian ketik 

alternative alternative yang digunakan. Akan muncul tampilan seperti ini. 

 

g. Kemudian untuk memasukan subkriteria keterampilan maka klik kanan 

keterampilan lalu pilih Insert Child of Current Node. Kemudian ketik 

subkriteria  yang digunakan, lalu Enter.Kemudian isi dengan kepemimpinan, 

tanggungjawab, kecakapan/kemampuan dan kecepatan menyelesaiakn 

tugas. Akan muncul tampilan seperti dibawah ini 
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h. Langkah selanjutnya adalah memasukan nilai perbandingan dari kuesioner 

yang sudah diisi oleh responden ahli. Masukan tiap tiap perbandingan antar 

kriteria maupun subkriteria. Dengan cara sebagai berikut: 

 Klik Goal lalu klik Pairwaise Numerical Comparisons. Lalu akan muncul 

tampilan dibawah ini  

 

 Setelah muncul tampilan seperti di atas, maka masukkan hasil kuesioner 

ke dalam tabel-tabel yang ada dalam kolom Pairwaise Numerical 

Comparisons. Apabila telah dilakukan input data, maka akan muncul nilai 

inconsistency  dimana jika nilai inconsistency ≤ 0,10 maka dapat 

dikatakan responden konsisten terhadap penilaian prioritas jawaban. 
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Untuk memberi nilai perbandingan yang lain, maka arahkan mouse ke 

kotak perbandingan yang bewarna kuning. Lakukan hal yang sama 

hingga seluruh kotak yang bewarna putih telah terisi angka penilaian.  

 Setelah selesai lakukan hal yang sama terhadap kriteria yang lain. 

Sehingga akan dihasilkan bobot seperti tampilan berikut ini 

 

 Untuk memasukan hasil kuesioner yang diperoleh dari resonden ke dua 

dan ketiga maka pilih Go kemudian klik participants table lalu pilih Edit 

kemudian klik Add Participants lalu klik Save. Lakukan hal yang sama 

seperti langkah-langkah mengisi nilai perbandingan pada responden satu 

diatas 

 Setelah mengisi nilai perbandingan dari ketiga responden maka nilai-nilai 

tersebut di Combine dengan cara klik Go pilih partisipants table 

kemudian pilih Both.  

 Selanjutnya untuk melihat bentuk hirarki yan telah dibuat, maka bisa 

melihatnya dengan cara meng klik View dan pilih Hierarchy view. Akan 

tampak seperti gambar berikut. 
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 Untuk melihat tingkat prioritas dari setiap kriteria maka dapat mengklik 

Priorities derived from pairwaise comparisons dan akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini 

 

 Untuk melihat tingkat prioritas dari keseluruhan subkriteria dapat 

mengklik Goal kemudian pilih Synthesize lalu piih with respect to 

goal dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini. 
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Setelah mengetahui bobot nilai, nilai inconsistency dan peringkat 

prioritas yang dapat dilihat pada gambar diatas, maka selanjutnya bobot 

nilai dapat dimasukkan ke dalam struktur hirarki. 

 

3.6.3 Analisis Data dengan Rating Scale   

Tahap selanjutnya, peneliti melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan 

berdasarkan perbandingan hasil perkerjaan karyawan dengan kriteria-kriteria 

kinerja yang dianggap penting. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai 

numerik (skala 1 sampai 5) agar lebih mudah dibuat rata-rata kemudian nilai 

tersebut dibandingkan dengan karyawan yang lainnya. Metode ini dipilih karena 

tidak memakan biaya dan waktu serta dapat diterapkan pada karyawan dengan 

jumlah yang sedikit maupun banyak. 

Dengan demikian memperoleh bobot dan nilai berdasarkan rating scale, 

tahap selanjutnya adalah mencari nilai skor dan nilai prestasi kerja karyawan. 

Metode rating scale ini digunakan untuk memperkuat data yang diolah dengan 

metode AHP (Analitycal Hierarchy Process). Setelah memperoleh bobot dan nilai 

berdasarkan penilaian Rating Scale, maka langkah  selanjutnya adalah mencari 

nilai skor prestasi kinerja karyawan. Perhitungan untuk memperoleh kinerja 

karywan adalah sebagai berikut (Gusdha, 2009): 

Vi = ∑        
      ………………………………….….… (7) 

Keteranagan: 

Vi  : Nilai keseluruhan dari suatu kriteria 

Wj  : Bobot prioritas kriteria yang didapat dengan metode AHP 

Vij  : Nilai dari kriteria  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1  Lokasi Dan Tata Letak Perusahaan  

PT. Inti Luhur Fuja Abadi terletak di desa cangkringmalang km  6, Kecamatan 

Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi PT. Inti Luhur Fuja Abadi 

terletak dijalan raya Surabaya-Pasuruan yang merupakan kawasan industri dan 

batas-batasnya sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Daerah persawahan desa Cangkringmalang 

Sebelah Selatan  : Pemukiman penduduk desa Cangkringmalang 

Sebelah Timur  : Perusahaan jaring PT. Kyung Hi,inc 

Sebelah Barat  : Tanah kosong milik desa Cangkringmalang 

Luas area yang ditempati PT. ILUFA adalah 8.850 m2. Sedangkan bangunan 

pabrik menempati luas tanah 7886 m2 luas tersebut sudah termasuk pabrik 

pengolahan, kantor, pengolahan limbah, mess karyawan, halaman dan tempat 

parkir kendaraan. Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan PT. 

ILUFA pemilihan lokasi pabrik untuk pendirian perusahaan di PT. ILUFA ini yaitu: 

a. Lokasi PT.ILUFA merupakan daerah kawasan industri 

b. Lokasi perusahaan dekat dengan pemukiman tenaga kerja, tempat kosan 

dan rumah makan 

c. Transportasi untuk bahan baku mudah dan lancar karena jalan raya 

menghubungkan pelabuhan pasuruan, pelabuhan probolinggo, pelabuhan 

tanjung perak dan pelabuhan banyuwangi 

d. Transportasi untuk produk akhir mudah dan lancar karena jalan raya 

dekat dengan jalur bebas hambatan (jalan tol) yang menghubungkan 

perusahaan dengan pelabuhan Tanjung Perak yang berjarak 60 km 
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e. Lahan yang luas disekitar lokasi PT. ILUFA memungkinkan untuk 

dilakukan perluasan perusahaan dimasa yang akan datang 

4.1.2 Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk kecamatan beji mengalami peningkatan dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2013. Jumlah penduduk tahun 2009 sebanyak 78.119 jiwa, 

pada tahun 2010 meningkat sebanyak 78.269 jiwa, tahun 2011 meningkat 

sebanyak 78.789 jiwa, pada tahun 2012 meningkat sebanyak 79.307 jiwa, 

peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2013 yaitu sebanyak 80.669 jiwa 

dengan jumlah penduduk laki-laki 40.130 jiwa dan penduduk perempuan 40.398 

jiwa sedangkan rasio jenis kelaminnya sebesar 94,57%. 

Secara umum kondisi ekonomi di desa cangkringmalang sudah sangat baik 

dan maju berkembang. Hal ini disebabkan karena desa cangkringmalang selain 

desa pertanian juga merupakan kawasan industri. Banyaknya perusahaan 

disekitar desa cangkringmalang berpengaruh besar meningkatkan kondisi 

ekonomi masyarakatnya. Mata pencaharian pada desa Cangkringmalang 

beraneka ragam yaitu petani, pedagang, peternak, karyawan pabrik wiraswasta 

dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 7. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian  

No. Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) 

1. Petani/Pekebun/Peternak 401 

2 Pegawai Negeri Sipil 328 

3. Jasa dan Pedagang 4350 

4. Lain-lain 132 

Jumlah 5.211 

Sumber: Data yang diolah dari kelurahan desa Cangkringmalang Kec. Beji 
(2013) 
 

Penduduk desa Cangkringmalang yang mayoritas bermatapencaharian jasa 

dan pedagang merupakan peluang yang baik bagi perusahaan untuk merekrut 

tenaga kerja karyawan borongan maupun pekerja harian atau lepas. 

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir Sekolah Dasar/Sederajat prosentase 
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yang didapat adalah 60% dari jumlah penduduk desa Cangkringmalang, 

SLTP/Sederajat nilai prosentasenya sebesar 10% dari jumlah penduduk desa 

Cangkringmalang, SLTA/Sederajat nilai prosentasenya sebesar 20%, dan 

Diploma/Sederajat nilai prosentasenya sebesar 10%. Keadaan jumlah penduduk 

SD, SMP dan SMA yang demikian yang membantu perusahaan dalam 

melakukan perekrutan tenaga kerja borongan dan harian lepasyang mungkin 

dibutuhkan secara mendadak. Namun untuk melakukan perekrutan tenaga kerja 

karyawan tetep, perusahaan masih kesulitan karena tingkat pendidikan lulusan 

sarjana sangat sedikit.  

Dari uraian diatas dapat dapat disimpulkan bahwa kebaradaan perusahaan 

sangat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di desa 

Cangkringmalang baik secara langsung maupun tidak langsung terlebih pada 

penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan yang paling diutamakan adalah 

penduduk sekitar perusahaan sebanyak 80% dan hanya 20% berasal dari luar 

wilayah Kecamatan beji. Disisi lain keberadaan perusahaan juga berdampak 

positif pada aktivitas penduduk yang tidak berkerja di perusahaan dengan 

memanfaatkan keadaan tenaga kerja perusahaan seperti menyediakan jasa 

kontrakan, kos, warung makanan dan lain-lain. 

 

4.2 Gambaran Umum Perusahaan  

4.2.1 Sejarah Perusahaan  

PT. Inti Luhur Fuja Abadi (ILUFA) adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pengolahan hasil perikanan khususnya pada pembekuan ikan. Awalnya 

perusahaan ini bernama PT. Bumi Mas Indah yang berdiri pada tanggal 14 April 

1988 dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 1990 yang merupakan 

perusahaan penanaman modal dalam negeri. Waktu itu PT. Bumi Mas Indah 

bergerak pada bidang pengalengan ikan yang orientasi pemasarannya untuk 
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memenuhi kebutuhan export ke Jepang, Cina, Korea dan Negara Asia lainnya, 

Uni Eropa dan Australia. Perusahaan ini memperoleh kepercayaan untuk 

memasok kebutuhan hewani ke negara-negara tersebut.  

Namun, pada tahun 1994 perusahaan ini mengalami beberapa kendala dalam 

pengoprasiannya dan mengalami kerugian yang cukup besar. Kemudian tahun 

1998 tepatnya pada tanggal 18 September 1998 perusahaan ini berganti nama 

menjadi PT. Inti Luhur Fuja Abadi (ILUFA). Perusahaan ini tidak lagi bergerak 

pada bidang pengalengan melainkan pembekuan ikan. Produk yang dihasilkan 

adalah Fillet, Whole (Whole Round, Whole Gutted, Whole Gilled and Gutted, dan 

Whole Gilled Gutted and Scaled), Steak dan Loin. Orientasi pemasaran 

perusahaan saat ini untuk tujuan export ke negara-negara Asia seperti Jepang, 

Cina, Korea, Vietnam, Malaysia juga ke  Amerika, Uni Eropa serta Australia, 

selain itu PT. ILUFA juga telah mendapat kepercayaan untuk mengexpor ke 

Negara-negara mitra dan telah mendapatkan nomor registrasi yaitu Uni Eropa 

(UE) dengan nomor register (Approval Number) 234.13.B, Korean Register : 

15.54, China Register : CR-056.16, USA Register : FDA REG No. 18705728712, 

serta Vietnam Register : VR. B-083-16.  

Kegiatan pengolahan hasil perikanan yang dilakukan PT. ILUFA telah 

mendapatkan sertifikat penerapan HACCP untuk produk Frozen Small Pelagic 

Fish Demersal Fish dan Frozen Cephalopod, sertifikat kelayakan pengolahan 

(SKP. Sertifikat SKP dan HACCP yang dimiliki PT. ILUFA telah memperoleh nilai 

A (Excelent) dari Dinas Kementrian of Fish Quarantine And Inspection Agency 

(FQIA) Kementrian Kelautan Perikanan. 

PT. ILUFA memiliki surat izin usaaha perusahaan (SIUP) dengan nomor 

986/13-1PM/1997.p-1995 dan telah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan dari 

Dapertemen Perikanan Direktorat Jendral dengan nonor 293/PP/SKP/PK/III/07 
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dengan nilai kelayakan B. PT. ILUFA juga telah memiliki izin usaha perikanan 

(IUP) dengan nomor 1.707.736.3.634. 

Adapun Visi dan Misi perusahaan pada PT. ILUFA yaitu: 

a. VISI 

1. Mampu menghasilkan produk perikanan yang berkualitas tinggi dan 

memenuhi standar pangan 

2. Memberikan lapangan perkerjaan bagi masyarakat 

3. Untuk perkembangan Indonesia 

4. Untuk memperoleh keuntungan perusahaan dengan memperhatikan 

penerimaan konsumen dan kesejahteraan pekerja 

5. Mengangkat komoditas ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa 

negara 

b. MISI  

1. Mengadakan bahan baku yang berkualitas dan berstandar mutu 

2. Melakukan proses produsi, sanitasi dan pengendalian mutu yang 

terstruktur dan sesuai dengan HACCP 

3. Mengadakan proses produksi yang efekif, efisien dan aman bagi 

keselamatan pekerja 

4. Mengusahakan pengolahan limbah yang bersifat aman bagi lingkungan 

sekita 

5. Selalu melakukan peremajaan terhadap cara dan proses produksi demi 

eksisensi perusahaan 

4.2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran kegiatan, tugas dan 

tanggungjawab serta hubungan yang terdapat dalam suatu lembaga. Struktur 

organisasi berisi tentang pembagain tugas, wewenang dan tanggungjawab suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuan. 
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Menurut Harmaizar (2006), organisasi lini merupakan bentuk organisasi yang 

paling sederhana, ciri utama organisasi ini adalah jabatan-jabatann yang 

tercantum didalam organisasi terletak pada satu garis vertical. Dalam organisasi 

ini presiden direktur menangani seluruh asalah baik itu menyangkut produksi, 

penjualan, keuangan ataupun personalia. Struktur organisasi yang diterapakan 

oleh PT. ILUFA yaitu garis atau lini. Bentuk garis atau lini ini menjelaskan bahwa 

wewenang atau tanggungjawab mengalir dari puncak pimpinan secara langsung 

terhadap bawahannya. Setiap bagian mempunyai satu atasan yang akan 

memberikan instruksi, perintah-perintah, saran atau bimbingan kepada 

bawahanya. Dalam melaksanakan tugasnya agar dilakukan dengan baik dan 

tertuju kepada tujuan yang ditetapkan. Misalnya bapak Director Adhie Prasetia 

membawahi beberapa kepala bagian yaitu Quality Assurance Manager 

(Herwanto), Plant Manager (Budi Ekana), Marketing Manager (Ong Chun Siak) 

dan Accounting Manager. Struktur organisasi PT.ILUFA dapat dilihat pada 

Gambar 3 berikut ini 
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Gambar 3. Struktur Organisasi PT. ILUFA  
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Struktur garis lini yang dipilih oleh PT. ILUFA ini memiliki beberapa kelebihan 

antara lain: sistemnya sederhana, terdapat batasan yang jelas dalam hal 

kekuasaan dan tanggungjawab, lebih menjamin disiplin kerja, terdapat kesatuan 

dalam pimpinan serta pengambilan keputusan dapat dilkukan secara cepat. 

Adapun tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian pada PT. ILUFA antara 

lain: 

1. Presiden Direktur (President Director) 

a. Mengatur dan memimpin jalannya perusahaan demu kemajuan dan 

kelangsungan perusahaan  

b. Membuat dan menentukan garis kebijakann perusahaan janga panjang 

c. Bertanggungjawab terhadap perkembangan perusahaan terhadap 

pemegang saham. 

2.  Direktur (Director) 

a. Membantu presiden direktur dalam pelaksanaan tuganya, terutama yang 

terjadi dalam lapangan  

b. Mengelola perusahaan agar berjalan dengan baik dan maju 

3. Manajer Jaminan Mutu (Quality Assurance Manager) 

a. Bertanggung jawab terhadap mutu produk yang dihasilkan 

b. Melaksanakan proses produksi dan menghasilkan poduk sebaik mungkin  

c. Bertanggungjawab terhadap limbah produksi yang keluar dari pabrik  

d. Membawahi bagian quality control yang bertanggungjawab terhadap 

dokumentasi, uji laboratorium, operasi sanitasi dan hygiyne, dan 

pengendalian proses berlangsung hingga produk akhir. 

4. Manajer Pabrik (Plant Manager) 

a. Manajer pabrik membawahi 4 (empat) departemen yaitu Production 

Dapertement, Technical Departement, Human Resouce Dapertement dan 

Perchasing Departemen. 
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b. Bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkaitan antara karyawan dan 

personalia  

c. Bertanggungjawab terhadap kelangsungan operasional proses produksi  

d. Bertanggungjawab terhadap fasilitas dan mesin yang menunjang proses 

produksi  

e. Bertanggungjawab terhadap pengaturan pembelian bahan baku dan 

bahan pembantu 

5. Manajer Pemasaran (Marketing Manager) 

a. Bertugas merancang pemasaran seluruh produk yang dihasilkan oleh PT. 

ILUFA 

b. Memiliki wewenang untuk mempromosikan produk perusahaan 

6. Accounting Manager 

a. Mengatur lalu lintas keuangan perusahaan  

b. Membuat pembukuandan pencatatan transaksi perusahaan 

7. Manager Quality Control 

a. Manajer pengendalian mutu membawahi 4 (empat) bagian yaitu: 

Documentation, Laboratory, Operational Process Control dan Sanitation 

and Hygiene.  

b. Bertanggungjawab terhadap pengendalian mutu hasil produksi, 

pengujian, penelitian, dan pengambangan peralatan dan perlengkapan 

yang digunakan dalam laboratorium serta sanitasi perusahaan. 

c. Memonitor CCP (Criticals Control Point) dan motivasi QC monitor untuk 

melaksanakan peraturan atau kebijaksanaan perusahaan dalam 

tujuannya mencapai kualitas produk berdasarkan spesifikasi. 

d. Mengobsevasi dan mengarahkan staf produksi dalam mewujudkan 

aktivitas untuk menghsilkan produk berkualitas. 

e. Menganalisa hasil setiap uji mikrobiologi produk 
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f. Memastikan mutu produk akhir agar selesai dengan spesifikasi yang 

ditetapkan oleh pembeli (buyer) 

g. Menyiapkan laporan yang dibuat QC monitor 

h. Memberikan masukan untuk meningkatkan sistem HACCP 

8. Bagian Produksi (Production Departement) 

a. Mengatur jalannya proses produksi dari bahan baku awal yang akan 

diolah sampai menjadi produk akhir 

b. Menyusun rencana produksi yang akan datang berdasarkan pesanan 

atau penjualan yang diperkirakan. 

c. Mengawasi aktivitas karyawan agar sesuai dengan standar yaitu: Good 

Manufacturing Practive (GMV). 

d. Menganalisa hasil proses produksi, mendiskusikan serta memberikan 

saran untuk peningkatan produksi. 

e. Mengkoordinasi bagian-bagian produksi, mendiskusikan serta 

memberikan saran untuk peningkatan produksi. 

f. Memotivasi dan meningkatkan kemampuan serta keahlian karyawan 

pada masing-masing produksi. 

g. Memberi input untuk meningkatkan sistem produksi. 

9. Bagian Teknis (Technical Departement) 

a. Bertugas untuk memelihara dan menyediakan peralatan produksi yang 

dapat dibuat bengkel. 

b. Bertanggungjawab terhadap pengoperasian mesin, peralatan pabrik yang 

digunakan untuk proses produksi. 

c. Mencatat mesin dan peralatn berdasarkan jumlah, merek, tahun, 

pembelian, spesifikasi, kapasitas dan fungsi. 

d. Mempersiapkan jadwal rutin dan non rutin tentang aktivitas operasional 

dari mesin-mesin seperti peralatan untuk pencegahan, perawatan harian, 
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perbaiakan, proyek inovasi dan proyek pengembangan kondisi mesin 

serta peralatan di PT. ILUFA. 

10. Bagian personalia ( Human Resource Departement) 

a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan peraturan perusahaan, 

keselamatan dan kesehatan kerja, hubungankerja antara karyawan 

dengan perusahaan serta pelaksanaan sistem pengamatan perusahaan. 

b. Bertugas dalam penyediaan karyawan, pengolahan alat transportasi dan 

mess karyawan. 

11. Bagian dokumentasi  

Bertugas melakukan pengaturan data perusahaan baik yang berhubungan 

dengan kegitan produksi yang pernah dijalankan maupun data tentang sejarah 

perusahaan. 

12. Bagian laboratorium  

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiata-kegiatan yang berkaitan 

dengan laboratorium, misalnya pengujian kadar ilmiah, pengujian mikrobiologi 

dan lain-lain. 

13. Oprational Process Control 

a. Mengadakan evaluasi terhadap bahan baku yang masuk 

b. Mengadakan evaluasi terhadap proses  

c. Mengadakan evaluasi terhadap produk akhir 

14. Sanitasi dan Higinitas (Sanitasi and hygiene) 

a. Bertanggungjawab terhadap kebersihan areal lingkungan pabrik, 

peralatan, ruangan, proses sarana, dan prasarana proses produksi. 

b. Bertanggungjawab terhadap unit pengolahan limbah. 

c. Mengontrol serta memonitor kebersihan darii semua bagian, antara lain: 

kebersihan seragam, kebersihan peralatan, kebersihan area produksi, 

kebersihan ruang ganti pakaian, dan kebersihan toilet. 
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d. Mengontrol dan memonitor keluar masuknya pekerja dalam area 

produksi, terutama dari toilet berdasarkan peraturan perusahaan. 

e. Mengontrol,  mengatur dan memonitor penggunaan bahan kimia . 

f. Memberi masukan peningkatan HACCP.  

15. Penerimaan Bahan Baku (Receiving)  

a. Bertanggungjawab terhadap jenis, mutu, dan ukuran ikan yang masuk 

serta membongkarnya.  

b. Membuat surat bukti penerimaan barang untuk pembayaran. 

16. Bagian proses (Processing) 

a. Bertugas untuk memproses dan mensortasi jenis ikan sesuai dengan 

spesifikasi yang telah ditentukan misalnya, jenis produk, bentuk produk, 

dan kualitas produk. 

b. Membuat laporan hasil proses 

17. Bagian pembekuaan (Freezing) 

a. Bertanggungjawab terhadap pembekuan seluruh produk hasil proses 

produksi 

b. Bertanggungjawab terhadap hasil akhir proses produksi. 

18. Bagian Pengemasan (Packaging) 

a. Bertanggungjawab dalam kegiatan pengemasan semua produk sesuai 

dengan spesifikasi pengemasan yang telah ditentukan, misalnya bahan 

pengemas, ukuraan kelasan, jenis kemasan dan label kemasan. 

b. Membuat laporan hasil pengemasan 

19. Bagian Proses Evaluasi Bahan Mentah (Row Material Process Evaluation) 

a. Melakukan evaluasi terhadap bahan mentah yang datang. 

b. Memberikan laporan kondisi pemeriksaan kepada bagian operasional 

proses. 
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c. Memberikan masukan serta efektifitas penerapan sistem HACCP pada 

tahap penerimaan bahaan mentah. 

20. Bagian Evaluasi Selama Proses (in Process Evaluation) 

a. Melakukan evaluasi pada tiap tahapan proses  

b. Memberikan saran serta evaluasi efektifitas penerapan HACCP pada tiap 

tahapan proses 

c. Memberikan laporan kepada bagian control operational process 

21. Bagian Evaluasi Produk Akhir (Finishing Product Evaluation) 

a. Melakukan evaluasi produk akhir agar sesuai dengan standart yang telah 

ditentukan. 

b. Melaporkan hasil produk akhir kepada control operational process 

22. Cold Storage and export 

a. Bertanggungjawab menyimpan semua jenis produk beku yang telah 

dikemas agar tidak terjadi penurunan mutu 

b. Menyusun produk beku sesuai dengan jenis ikan  

c. Membuat  laporan persediaan produk akhir sebelum dan sesudah 

pengiriman. 

4.2.3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

Perjanjian kerja bersama ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi 

perusahaan maupun karyawan.Dalam perjanjian kerja bersama ini tercantum 

tentang hak–hak dan kewajiban masing–masing pihak dengan tujuan 

memelihara hubungan kerja yang serasi dan harmonis antara perusahaan dan 

karyawan dalam usaha bersama meningkatkan kemajuan usaha perusahaan 

PASAL 8: PENEMPATAN, MUTASI, PROMOSI DAN DEMOSI  

1. Calon karyawan baru yang diterima akan ditempatkan sesuai dengan 

lowongan yang bersedia. 
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2. Pengusaha berhak mengangkat karyawan untuk menduduki jabatan 

tertentu serta memberikan tunjangan jabatan yang sesuai dengan 

jabatannya bila dalam struktur  organisasi yang ditetapkan oleh 

Pengusaha tersedia format.  

3. Guna kepentingan Pengusaha maka Pengusaha berhak memindahkan 

atau memutasikan karyawan dari satu jabatan lain atau satu bagian ke 

bagian lain dengan memperhatikan kepentingan, kemampuan, 

pendidikan dan pengalaman yang bersangkutan. 

4. Bila seorang pemegang jabatan dimutasikan ke bagian lain yang tidak 

tersedia formasi jabatan (menjadi karyawan biasa) maka jabatan dan 

tunjangannya akan dicabut terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan 

dimutasikan.  

5. Dalam hal kekosongan jabatan, Pengusaha akan mengutamakan dan 

memberi kesempatan kepada karyawan yang ada dengan 

memperhatikan prestasi, potensi, pendidikan dan berdasarkan penilaian 

yang obyektif. 

6. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan yang 

mengakibatkan pemindahan karyawan maka upah pokok tidak akan 

mengalami penyesuaian. 

7. Guna kepentingan Pengusaha maka Pengusaha berhak memindahkan 

atau memutasikan karyawan dari satu jabatan lain atau satu bagian ke 

bagian lain dengan memperhatikan kepentingan, kemampuan, 

pendidikan dan pengalaman yang bersangkutan. 

8. Bila seorang pemegang jabatan dimutasikan ke bagian lain yang tidak 

tersedia formasi jabatan (menjadi karyawan biasa) maka jabatan dan 

tunjangannya akan dicabut terlebih dahulu sebelum yang bersangkutan 

dimutasikan.  
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9. Dalam hal kekosongan jabatan, Pengusaha akan mengutamakan dan 

memberi kesempatan kepada karyawan yang ada dengan 

memperhatikan prestasi, potensi, pendidikan dan berdasarkan penilaian 

yang obyektif. 

10. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan yang 

mengakibatkan pemindahan karyawan maka upah pokok tidak akan 

mengalami penyesuaian. 

11. Pengusaha berhak melakukan promosi selama tersedianya formasi dan 

kondisi perusahaan yang memungkinkan. 

12.  Pengusaha berhak melakukan demosi atau penurunan jabatan karena 

ketidak mampuan seorang karyawan menjabat suatu jabatan yang 

mengakibatkan fasilitas, tunjangan dan insentif jabatan dihilangkan. 

13. Dalam setiap keputusan perusahaanakan memberikan tembusan kepada 

SPSI. 

Penilaian kinerja terhadap karyawan akan berpengaruh terhadap promosi 

jabatan, penempatan kerja, mutasi dan demosi.  Penilaian kinerja karyawan 

bermanfaat untuk keputusan penempatan, membantu dalam promosi, keputusan 

penempatan, perpindahan dan penurunan pengkat.  Semakin baik kinerja 

karyawan maka semakin baik juga reward yang diberikan oleh perusahaan.  

Penempatan kerja merupakan proses menempatkan orang-orang pada 

tempat yang tepat. Sebelum proses penempatan yang dilakukan terlebih dahulu 

dilaksanakan proses seleksi. Penempatan karyawan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Penempatan kerja yang tepat akan memberikan motivasi yang 

akan menimbulkan antusias dan moral kerja yang tinggi. Promosi jabatan 

merupakan sarana yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih 

bersemangat dalam melakukan suatu perkerjaan dalam lingkungan organisasi. 

Penilaian kinerja dan promosi jabatan sangat erat kaitannya dan juga menjadi hal 
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sensitive dalam perusahaan. Umumnya promosi diberikan sebagai penghargaan, 

hadiah atas usaha dan berdasarkan penilaian kinerja dari atasannya.  

Mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses 

pemindahan fungsi, tanggungjawab dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke 

situasi tertentu. Mutasi merupakan salah satu tindak lanjut yang dilakukan dari  

hasil penilaian prestasi pegawai (Isa, 2015). Demosi merupakan kegiatan 

memindahkan seorang pegawai dari suau posisi lainnya yang lebih rendah 

tingkatannya, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkatan strukuralnya. 

Pada perusahaan PT. ILUFA, juga ada beberapa karyawan yang diturunkan 

jabatannya karena ada beberapa hal. 

PASAL 9: EVALUASI  

1. Guna mengarahkan dan membina karyawan mengejar tingkatan yang 

lebih tinggi setimpal dengan jasa dan karyanya maka Serikat Pekerja 

mengakui hak Pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap karyawan 

sepanjang tahun terus menerus. 

2. Penilaian dilakukan langsung oleh masing –masing kepala bagian yang 

selanjutnya hasil penilaian tersebut akan dipergunakan oleh Pengusaha 

sebagai dasar penentuan gaji, golongan, jabatan dan lain sebagainya. 

Penilaian kinerja merupakan proses dimana organisasi-organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi karyawan (Isa, 2015). Evaluasi kinerja 

ditujukan untuk mengetahui keefektivitasan seluruh kegiatan yang ada dalam 

perusahaan. Evalusi juga sangat membantu para pengambil keputusan dalam 

kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya. Penerapan 

evaluasi kinerja PT. ILUFA pada kenyataannya masih belum dilakukan secara 

maksimal. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan mengingat-ingat prestasi kerja 

yang dilakukan bawahannya dan disampaikan ketika pempinan meminta untuk 

diadakan rapat pengambilan keputusan terhadap karyawan. 
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Bab III Tentang Golongan Karyawan dan Jenjang Tingkatan Karyawan  

PASAL 10: GOLONGAN KARYAWAN 

1. Pembagian golongan dimaksudkan untuk memberikan pentahapan bagi 

karyawan dalam rangka meraih jenjang karir. Golongan karyawan dibagi 

sebagai berikut:  

Golongan I           : Direktur  

Golongan II          : Kepala Perusahaan 

Golongan III         : Kepala Bagian (Kabag) 

Golongan IV         : Staff / Pengawas 

Golongan V          : Asisten Pengawas 

Golongan VI         : Karyawan Biasa 

2. Berdasarkan kemampuan, keahlian, prestasi serta luas tanggung jawab 

yang dituntut untuk jabatan–jabatan yang bersangkutan, maka diadakan 

pembagian golongan karyawan berdasarkan keputusan Direksi. 

PASAL 11: JENJANG TINGKATAN JABATAN 

1. Pada prinsifnya karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mencapai tingkat (golongan) yang lebih tinggi dalam perusahaaan. 

2. Kenaikan tingkat (golongan) jabatan didasarkan atas prestasi, 

kemampuan, kesiapan mental serta konduite (kejujuran, loyalitas dan 

tingkah laku) karyawan. 

3. Dalam rangka membuka kesempatan untuk mencapai tingkat golongan 

jabatan yang lebih tinggi atau untuk meningkatkan kemampuan kerja 

dapat diadakan mutasi (rotasi jabatan) karyawan ataupun pendidikan 

(latihan) khusus. 

Responden pada penelitian ini berada pada golongan ketiga yaitu kepala 

bagian yang menilai kinerja dari golongan ke dua yaitu staff/pengawas. Jenjang 

dan tingkatan jabatan mempengaruhi seberapa besar tunjangan atau gaji yang 
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akan diterima oleh karyawaan. Kenaikan tingkat (golongan) berasal dari penilaian 

perusahaan terhadap kinerja karyawan. Kriteria yang biasanya digunakan oleh 

PT.ILUFA adalah prestasi, kemampuan dan kesiapan mental serta konduite 

(kejujuran). 

Bab x Tentang Putusnya Hubungan Kerja 

PASAL 39: PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  

1. Perusahaan berusaha sedapat mungkin untuk mencegah terjadinya 

pemutusan hubungan kerja. 

2. Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindarkan, 

perusahaan akan bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan 

pemerintah dengan memperhatikan proses Undang–undang nomor 13 

tahun 2003. 

PASAL 40: SEBAB – SEBAB PUTUSNYA HUBUNGAN KERJA 

1. Putusnya hubungan kerja dapat terjadi karena kesalahan-kesalahan 

karyawan sendiri seperti disebutkan Bab lV pasal 12 sampai pasal 20. 

2. Sebab hal–hal lain seperti disebutkan pada peraturan dalam Undang–

undang nomor 13 tahun 2003. 

PASAL 41: HUTANG - HUTANG KARYAWAN  

1. Sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja maka hutang–hutang 

karyawan kepada perusahaan dengan bukti sah diperhitungkan 

sekaligusdengan uang pesangon atas nama karyawan dan sumber dana 

lain atas nama karyawan. 

2. Jika ternyata hutangnya tidak cukup diperhitungkan dengan uang 

pesangon dan sumber –sumber dana lainnya atas nama karyawan maka 

pemutusan hubungan kerja ini sekali–sekali tidak membebaskan 

karyawan tersebut dari sisa–sisa hutangnya melainkan harus tetap 
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melunasinya. Berkaitan dengan hal ini akan dibuat perjanjian bahwa ia 

akan melunasi sisa hutangnya dalam waktu tertentu. 

Pada prinsipnya pemutusan hubungan kerja dapat terjadi kalau salah satu 

pihak atau kedua belah pihak merasa dirugikan bila hubungan kerja tersebut 

terus dilanjutkan. Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi 

karena keinginan karyawan, keinginan perusahaan atau keinginan kedua belah 

pihak (Zulhartati, 2010). Perusahaan pasti memiliki latar belakang atau alasan 

kenapa karyawan tersebut diberhentikan. Pada PT. ILUFA sendiri pernah 

beberapa kali dilakukan pemutusan hubungan kerja  hal tersebut dilakukan 

karena volume produksi pembekuan ikan yang dilakukan perusahaan telah 

menurun drastis karena putusnya hubungan kerjasama dengan salah satu klien 

perusahaan. Kondisi tersebut mengharuskan perusahaan untuk melakukan PHK 

secara massal untuk mengantisipasi defisit perusahaan. 

4.2.4 Izin-izin dan Legalitas Perusahaan  

Izin-izin dan legalitas yang dimiliki oleh perusahaan PT. Inti Luhur Fuja Abadi 

setelah diperbarui/perpanjangan adalah sebagai berikut: 

1. Izin Lokasi     :No.503/02/424.077/2011  

2. Izin IMB     :No.547/328/424.077/2012 

3. Izin HO     : No.99/424.077/2010 

4. Izin IUI (Izin Usaha Industri)   : No.530/09/424.078/2009 

5. Izin TDP (Tanda Daftar Perusahaan)  : No.13.26.1.10.00700 

6. Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) : No.517/054/424.077/2014 

7. Izin IUP (Izin Usaha Perikanan)  : No.503/5968/114.005/2000 

8. Izin TDUPI (Tanda Daftar Usaha Perikanan) : No.523/102/424.064/2014 

9. UKL dan UPL     : No.666/361/424.086/2006 

10. Izin SIP 1 (Surat Izin Pengeboran 1)  : No.546.2/39077/022/1990 

11. Izin SIP 2 (Surat Izin Pengeboran 2)  : No.611.26/20/424.061/2006 
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12. Izin SIPA 1 (Surat Izin Pengambilan Air 1) : No.611.26/52/424.077/2013 

13. Izin SIPA 2 (Surat Izin Pengambilan Air 2) : No.611.26/57/424.077/2013 

14. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) : No.265/35/SKP/BK/IX/2013 

15. Sertifikat HACCP    : No.527/SM/HACCP/PB/8/13 

  No.528/SM/HACCP/PB/8/13 

  No.529/SM/HACCP/PB/8/13 

16. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  : No.01.707.736.3-651.000 

17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD): No. 2.001.811.2.15.05 

18. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) : 

No.660.31/015/424.076/2011 

4.2.5 Ketenagakerjaan 

Tenaga kerja PT. Inti Luhur Fuja Abadi 80 (delapan puluh) orang dengan 

jumlah laki-laki sebanyak 51 (lima puluh satu) orang dan jumlah wanita sebanyak 

29 (dua puluh sembilan) orang. Secara garis besar ketenagakerjaan di PT. Inti 

Luhur Fuja Abadi di bagi menjadi: 

1. karyawan tetap adalah karyawan yang terikat pada hubungan kerja yang 

tidak terbatas waktunya, terdiri dari berbagai status bulanan dan harian 

tetap 

2. Karyawan borongan adalah karyawan yang berkerja pada perusahaan 

dengan menerima upah didasarkan atass volume perkerjaam satuan hasil 

kerja. 

3. Karyawan harian lepas  adalah karyawan yang terikat pada hubungan 

kerja untuk perkerjaan-perkerjaan tertentu yang berubah-ubah baik dari 

segi waktu, perkerjaan maupun dari segi upah, hal ini sesui dengan 

kehadiran dari pegawai.  

PT. Inti Luhur Fuja Abadi (ILUFA) mendefinisikan upah atau gaji adalah semua 

pemberian dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk 
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apresiasi atas perkerjaan yang telah dilakukan untuk perusahaan. Besar kecinya 

upah ditentukan berdasarkan jenis perkerjaan yang dijalani dan diatur menurut 

status karyawan golongannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 

perusahaan dan sesuai ketentuan Upah Minimum Regional (UMR). Berikut ini 

adalah penetapan upah atau gaji karyawan serta pembayarannya: 

1. Karyawan Tetap  

a. Karyawan bulanan : karyawan yang digaji setiap akhir bulan  

b. Karyawan harian : pemberian upah karyawan berdasarkan jumlah 

kehadiran kerja karyawan dalam seminggu dan upah diberikan pada 

minggu terakhir. 

2. Karyawan Borongan  

Besar kecilnya uapah yang diterima oleh karyawan berdasarkan jumlah 

produk yang dikerjakan yang kemudian dikalikan dengan upah per kg (kilogram) 

yang sudah sepakati bersama, dibayarkan pada akhir waktu kerja. 

Menurut peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 

berbunyi “Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbaln dari pemberi kerjaakepada pekerja yang ditetapkan 

dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu 

perkerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Penetapan gaji pada dasarnya ditetapkan berdasarkan jabatan, keahlian, 

pendidikan, prestasi kerja yang dinilai langsung oleh atasan dan disetujui oleh 

pimpinan perusahaan. Pajak atas gaji dan upah ditanggung sendiri oleh 

karyawan. Keputusan kerja mengenai kenaikan upah tidak dilaksanakan secara 

otomatis, melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penilaian kinerja 

masing masing karyawan serta keadaan perusahaan. 
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4.3 Penerapan Penilaian Kinerja pada PT. Inti Luhur Fuja Abadi 

Penilaian kinerja merupakan salah satu tugas yang perlu dilakukan oleh 

seorang manajer atau pimpinan. Sistem penilaian kinerja yang saat ini diterapkan 

oleh PT. Inti Luhur Fuja Abadi (ILUFA) belum dilakukan secara optimal dalam 

menilai kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan dilakukan berdasarkan 

kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan, namun penerapan 

penilaian yang dilakukan hanya sebatas penilaian tanpa ada bobot yang berbeda 

dari tiap kriterianya. Kegiatan penilaian ini tergolong penting sebab penelitian ini 

akan menentukan kualitas kinerja dari karyawan. Sistem atau proses penilaian 

kinerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi personalia dalam perusahaan, 

jika tidak berjalan atau terkomunikasikan dengan baik, maka hal ini akan 

menghalangi keberhasilan perusahaan dan juga kesempatan karyawan dalam 

merencanakan karirnya bersama perusahaan (Anisa W, 2012).  Penilaian kinerja 

dilakukan oleh plant manager, kepala produksi dan quality assurance (QC) yang 

menilai kinerja dari sembilan pengawas atau leader produksi. Ketiga responden 

yang dipilih telah memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai keadaan 

perusahaan dan kinerja pegawai.  Penilaian yang dilakukan masih hanya sebatas 

like dislike (suka atau tidak suka) dan hanya mengandalkan penilaian dari satu 

penilai saja sehingga kurang objektif. Penilaian kinerja yang efektif adalah 

penilaian yang memiliki pengukuran yang akurat, mekanisme penguatan, mampu 

mengidentifikasi kekurangan, dan memberikan informasi sebagai umpan balik 

kepada karyawan agar mereka dapat meningkatkan kinerja mereka di masa yang 

akan datang (Wijayanti, 2012).  

  Penilaian dilakukan langsung oleh masing–masing kepala bagian terhadap 

sembilan pengawas produksi berawal dari bagian kepala produksi dan quality 

assurance (QC) yang menyetorkan nama-nama pengawas yang dianggap baik 

atau tidak baik kepada bagian plant manager  yang kemudian hasil penilaian 
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tersebut diserahkan kepada pimpinan sebagai dasar untuk menentukan gaji, 

golongan, jabatan dan lain sabagainya. Hasil dari penilaian kinerja karyawan oleh 

perusahaan selama ini  tidak disusun secara tertulis dan tersetruktur, penilaian 

hanya dilakukan ketika pimpinan meminta data penilaian kinerja pengawas untuk 

melakukan keputusan kerja. Padahal penilaian kinerja penting dilakukan untuk 

mengetahui hasil kerja karyawan dan bagaimana perbaikan yang harus 

dilakukan oleh perusahaan agar hasil kerja SDM menjadi semakin baik dimasa 

yang akan datang.  

Penilaian kinerja nantinya akan dijadikan dasar bagi perusahaan untuk 

membuat keputusan kerja seperti kenaikan gaji, promosi, pemutusan hubungan 

kerja dan lain-lain. Penggunaan sistem penilaian kinerja antara lain adalah dapat 

membuat keputusan yang lebih baik, kepuasan dan motivasi karyawan yang 

tinggi, komitmen yang lebih kaut terhadap perusahaan sehingga perusahaan 

akan menjadi lebih efektif (Wijayanti, 2012). 

 

4.4 Penilaian Bobot Kriteria Kinerja Karyawan dengan Metode Analitycal 

Hierarchy Process 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan menggunakan metode AHP (Analitycal 

Hierarchy Process) adalah bobot prioritas dari kriteria. Prinsip kerja AHP adalah 

penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, stratejik, dan 

dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu hierarki. Pada 

dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP yaitu menyusun Hierarki dari 

permasalahan yang dihadapi, penilaian kriteria dan alternatif dan penentuan 

prioritas dan konsistensi logis. Dalam penelitian ini terdapat tiga kriteria yang 

dijadikan untuk mengukur kinerja karyawan pada PT. ILUFA yaitu keterampilan, 

penampilan/kepribadian dan hubungan kerja.  
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Keterampilan kerja merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas 

tertentu dengan lancar daan dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan yang 

mungkin terjadi. Subkriteria yang termasuk dalam kriteria keterampilan kerja 

adalah kepemimpinan, tanggungjawab, kecakapan/kemampuan melaksanakan 

tugas dan kecepatan melaksanakan tugas. Kepemimpinan merupakan 

kemampuan memimpin yang dimiliki oleh karyawan dalam pelaksanaan 

perkerjaan. Jiwa kepemimpinan ini penting dimiliki oleh pengawas produksi 

mengingat jobdesk mereka untuk memastikan kinerja dari bawahannya. 

Karyawan juga dituntut untuk bertanggungjawab terhadap tugas sesuai dengan 

tupoksinya. Melalui tanggungjawab yang baik diharapkan perkerjaan akan cepat 

terselesaiakan dan memperoleh hasil yang lebih baik (Suwardi, 2010). 

Kecakapan/kemampuan teknis pelaksanaan tugas merupakan kemampuan 

karyawan dalam menguasai bidang keahlian perkerjaan. Kecepatan 

menyelesaiakan tugas yaitu kemampuan menyelesaiakan lebih cepat dari waktu 

yang diberikan. 

Kepribadian merupakan hal-hal yang berhubungan dengan sikap dan 

perilaku dari individu karyawan. Subkriteria yang termasuk dalam kriteria 

kepribadian yaitu perilaku/kejujuran, loyalitas dan disiplin, penampilan dan 

absensi. Karyawan perlu memiliki sifat jujur karena hal ini akan mempengaruhi 

tingkat kepercayaan perusahaan terhadap karyawan. Loyalitas dan disiplin yaitu 

kemampuan karyawan yang berkerja dengan memberikan semua usaha guna 

meraih hasil terbaik serta selalu disiplin dalam berkerja. Berperilaku disiplin 

berarti berperilaku tertib senang hati dan tunduk pada peraturan-peraturan yang 

ada. kesehatan/penampilan berarti karyawan harus memiliki kesehatan lahir dan 

batin sehingga mampu melaksanakan perkerjaannya dengan baik. Kesehatan 

dari karyawan akan mempengaruhi kinerja dari karyawan. Karyawan penting 

untuk memiliki tingkat kehadiran yang baik dan selalu datang tepat waktu. 
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Hubungan perkerjaan yang baik antar sesama akan menciptakan suasana 

lingkungan kerja yang biak pula. Hubungan kerja merupakan kesediaan untuk 

berhubungan dan berkerjasama dengan atasan, teman sederajat dan juga 

dengan bawahan dalam rangka menjalankan tugas perusahaan. Hubungan ini 

bertujuan untuk menjalin hubungan yang hangat dan akrab dengan sesama 

karyawan dalam linkungan kerja. Adapun subkriteria yang digunakan yaitu 

hubungan kerja terhadap atasan, hubungan kerja terhadap teman sederajat dan 

hubungan kerja terhadap bawahan. Lingkungan kerja yang harmonis akan 

meningkatkan semangat kerja dari karyawan. 

Kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan berpasangan (pairwise 

comparisons), nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan 

peringkat alternatif dari keseluruhan alternatif yang ada. Tahap perbandingan 

berpasangan pada tiap kriteria nantinya akan memberikan hasil bobot pada 

kriteria tersebut. Pembobotan dilakukuan dengan dengan memberikan kuesioner 

kepada responden. Hasil kuesioner dari tiga penilai atau responden adalah 

memberikan nilai kepentingan pada tiap kriteria maupun subkriteria. Untuk 

keterangan lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1. Penentuan bobot pada 

setiap kriteria dan sub kriteria ini berdasarkan atas tingkat kepentingan dari tiap 

responden kemudian dimasukkan kedalam matriks berpasangan dengan 

menggunakan softwere expert choice. Hasil hirarki pembobotan ini dapat dilihat 

pada Gambar 4. 
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 Gambar 4. Struktur Hierarki proses 

 Pengujian pada Metode AHP dilakukan dengan mencari nilai rasio konsistensi 

untuk setiap kriteria. Jika nilai rasio konsistensi kurang dari atau sama dengan 0,1 

berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dinyatakan konsisten. 

Berikut ini adalah Tabel 8. hasil perhitungan Rasio Konsistensi tiap variabel. 

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Konsistensi 

NO. Variabel  Rasio 
Konsistensi 

1. Antar Kriteria 0,04 

 Antar subkriteria dalam  kriteria keterampilan  0,05 

2. Antar subkriteria dalam kepribadian/penampilan 0,03 

3. Antar subkriteria dalam kriteria hubungan kerja 0,01 

Sumber: Data Primer yang diolah (2017) 

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Konsistensi yang diperoleh pada tiap 

elemen atau variabel memiliki nilai Rasio Konsistensi ≤ 0,1 yang berarti nilai tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan dan penilaian responden dinyatakan konsisten. 

Apabila nilai Rasio Konsistensi lebih dari 0,1 berarti responden harus lebih serius 

dalam menilai dan mempertimbangkan kembali mengenai penilaian mereka yang 

ada pada matriks berpasangan atau penilaian data keputusan harus diperbaiki. Hasil 

rekapitulasi kuesioner dari tiga  responden menghasilkan nilai bobot yang berbeda-
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beda. Pembobotan dilakukan dengan tujuan mengetahui prioritas menyeluruh bagi 

PT. ILUFA untuk tiap kriteria penilaian kinerja karyawan. Hasil analisis dapat dilihat 

pada Gambar 4.  Kelompok kriteria perusahaan dari yang tertinggi sampai terendah 

adalah Kepribadian/Penampilan (0,439), Hubungan Kerja  (0,375) dan Keterampilan 

(0,187).  

Hasil pembobotan menunjukan nilai bobot tertinggi pada kriteria adalah 

kepribadian/penampilan dengan nilai bobot sebesar 0,439. Hal ini menunjukan 

bahwa perusahaan memberikan tingkat prioritas yang tinggi pada kriteria 

kepribadian. Menurut pendapat responden ahli kepribadian akan membentuk 

perilaku setiap individu, jika ingin memahami perilaku seseorang dalam sebuah 

organisasi maka sangatlah tepat jika kita melihat dari kepribadian dan 

penampilannya. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi sikap, persepsi dan 

juga motivasi karyawan dalam menjalankan tanggungjawab tugasnya sehingga 

kepribadian akan mendorong ke suatu perilaku yang diinginkan terhadap kinerjanya. 

Kepribadian seseorang akan mempengaruhi hasil kerja atau pencapaian tugas ( Ayu 

Mardyaning, 2012). Kepribadian mempengaruhi kinerja karyawan dimana 

kepribadian adalah salah satu indikator untuk pencapaian produktivitas tinggi. 

Menurut Ivancevich (2006) Organisasi akan cenderung memilih beberapa sikap 

kepribadian yang mereka yakini berhubungan erat dengan kinerja di beberapa 

perkerjaan dan organisasi mereka. Kepribadian yang mempengaruhi peningkatan 

penilaian terhadap pengawas adalah kepribadian yang menggambarkan seseorang 

yang supel, riang dan percaya diri. Pada subkriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perilaku atau kejujuran yang sangat mempengaruhi tingkat 

penilaian kinerja karyawan. 
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Kriteria hubungan kerja memiliki nilai bobot yang bisa dikatakan tinggi yaitu 

0,375. Menurut responden ahli hubungan kerja yang berupa komunikasi dan 

bimbingan terhadap atasan, teman sederajat dan bawahan akan menciptakan 

kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas perkerjaan setiap orang dan 

setiap unit perkerjaan karena adanya kesadaran bahwa setiap orang atau unit lain 

serta timbulnya semangat saling membantu. Pemeliharaan hubungan kerja yang 

resensi dan harmonis perlu ditumbuhkan, dijaga dan dipelihara demi kepentingan 

bersama dalam perusahaan. Menurut Rivai (2008), hubungan kerja adalah upaya 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja dan bagaimana manajeman dan 

departemen sumberdaya manusia mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Dalam 

organisasi ada berbagai macam bentuk hubungan kerja menurut Siwi Ultima 

Kadarmo (2001), yaitu: (a) Hubungan Kerja Vertikal adalah hubungan kerja antara 

pimpinan dan bawahan.; (b) Hubungan Kerja Horizontal adalah hubungan kerja 

antara pejabat pada tingkat atau eselon yang sama; (c) Hubungan Kerja Diagonal 

adalah hubungan kerja antar pejabat yang berbeda induk unit kerjanya dan berbeda 

juga tingkat atau eselonnya; (d) Hubungan Kerja Fungsional adalah hubungan kerja 

antara unit atau pejabat yang mempunyai bidang kerja sama; (e) Hubungan Kerja 

Informatif adalah hubungan kerja yang dilakukan untuk saling memberikan dan 

memperoleh keterangan antar unit atau bidang; (f) Hubungan Kerja Konsultatif 

adalah hubungan kerja antar pejabat yang karena jabatannya berkepentingan 

melakukan konsultasi; (g) Hubungan Kerja Direktif adalah hubungan kerja antara 

pimpinan unit; (h) Hubungan Kerja Koordinatif adalah hubungan kerja antar pejabat 

yang dimaksudkan untuk memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan dan 

menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan. 
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Hasil pembobotan kriteria penilaian kinerja karyawan yang memiliki nilai bobot 

paling rendah dibanding kriteria yang lain adalah keterampilan kerja yaitu sebesar 

0,187. Menurut pendapat responden ahli keterampilan kerja yang dimiliki oleh 

kesembilan pengawas sudah berlangsung dengan baik dan profesional. Namun 

perusahaan lebih tertarik untuk memprioritaskan dan memberikan tingkat 

kepentingan yang tinggi pada karyawan yang memiliki kepribadian dan hubungan 

kerja yang baik. Menurutnya keterampilan kerja pada karyawan masih bisa 

diperbaiki dengan adanya pembinaan dan bimbingan dari pimpinan kerja sedangkan 

untuk kepribadian dan hubungan kerja terbentuk dari kemauan dan perilaku dari 

masing-masing individu karyawan. Keterampilan seseorang tercermin dengan 

seberapa baik seseorang dalam melasanakan suatu kegiatan yang spesifik, seperti 

mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau mengimplentasikan 

suatu strategi bisnis sehingga keterampilan berarti kemampuan untuk 

mengoperasikan sua-tu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan 

kemampuan dasar. Keterampilan kerja karyawan dalam konteks ini dapat diukur 

dengan beberapa indikator seperti berikut:  

a. Menentukan cara menyelesaikan tugas/-pekerjaan;  

b. Menentukan prosedur terbaik dalam me-laksanakan tugas/ pekerjaan;  

c. Menyelesaikan tugas dengan baik;  

d. Menentukan ukuran/volume tugas terbaik yang dapat diselesaikan;  

e. Menentukan ukuran kualitas pekerjaan terbaik yang dapat diselesaikan.  

f. Memprediksi hasil pelaksanaan tugas/perkerjaan.  
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4.5 Penilaian Bobot SubKriteria Kinerja dengan Metode Analitycal Hierarchy 

Process 

Penentuan bobot Subkriteria sama seperti penentuan bobot kriteria yaitu 

menggunakan kuesioner yang berbentuk perbandingan berpasangan (pairwise 

comprisons). Setelah dilakukan pembobotan subkriteria maka diperoleh hasilnya 

yang ada pada tabel berikut. Pada Tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 

bobot baru yang dihasilkan, bobot ini disebut bobot yang disesuaikan. Dalam 

metode AHP proses ini disebut sebagai Global Weight (Susila dan Munadi, 2007). 

Hasil dari Global Weight ini kemudian akan digunakan untuk melakukan penilaian 

kinerja pengawas atau leader pada subkrteria yang kemudian akan dikombinasi 

dengan metode rating scale. 

Tabel 9. Hasil pengolahan data dengan menggunakan Expert Choice  

Sumber : Data yang diolah (2017) 
 

 Data yang diperoleh dari keseluruhan subkriteria kemudian diurutkan sesuai nilai 

global weight dari masing-masing subkriteria. Hasil ini nantinya akan dianalisa tiap-

tiap subkriteria. Urutan subkriteria dapat dilihat pada Tabel 10. Berikut ini: 

 

Penilaian 
Kinerja 

Bobot SubKriteria  Bobot 
awal  

 Global 
Weight 

Kepribadian/Pen
ampilan 

0,439 Kesehatan 0,199 0,144 

Perilaku/kejujuran  0,439 0,124 

Loyalitas/Disiplin 0,283 0,087 

Absensi 0,191 0,084 

Hubungan Kerja 0,374 Terhadap Atasan 0,580 0,217 

Terhadap teman sederajat 0,210 0,079 

Terhadap bawahan 0,210 0,079 

Keterampilan  0,187 Tanggungjawab 0,431 0,080 

Kepemimpinan 0,231 0,0430 

Kecepatan menyelesaiakan 
tugas   

0,195 0,036 

Kecakapan/kemampuan 
menyelesaikan tugas 

0,143 0,027 
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Tabel 10. Hasil tingkat prioritas subkriteria secara keseluruhan. 

No. Subkriteria Global weight 

1. Terhadap Atasan 0,217 

2. Kesehatan 0,144 

3. Perilaku/Kejujuran 0,124 

4. Loyalitas/Disiplin 0,097 

5. Absensi 0,084 

6. Tangungjawab 0,080 

7. Terhadap teman sederajat 0,079 

8. Terhadap Bawahan 0,079 

9. Kepimimpinan 0,043 

10. Kecepatan melasanakan tugas 0,036 

11. Kecakapan/Kemampuan  0,027 

Sumber : Data yang diolah (2017) 

4.5.1 Hubungan Kerja terhadap Atasan 

Kriteria hubungan kerja memilki nilai bobot sebesar 0,374 dengan nilai 

konsistensi sebesar 0,001 ≤ 0,1 yang berarti bahwa penilaian responden terhadap 

kriteria hubungan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan sudah konsisiten. 

Subkriteria yang memiliki nilai bobot tertinggi pada kriteria hubungan kerja adalah 

hubungan kerja terhadap atasan yaitu sebesar 0,217. Sedangkan untuk subkriteria 

secara keseluruhan, hubungan kerja terhadap atasan memiliki urutan yang pertama.   

Menurut responden ahli hubungan kerja antara pengawas terhadap atasan harus 

terjalin baik dan harmonis agar pemberian arahan dan bimbingan dari atasan 

berjalan dengan baik pula. Komunikasi dan kejasama yang baik antara keduanya 

dapat meminimalisir kesalahpahaman antara atasan dan pengawas atau leader. 

Menurut Dwiantara dan Sumarto (2006), hubungan yang harmonis antara atasan 

dan bawahan termasuk variabel dan faktor yang sangat penting dalam menentukan 

kinerja organanisasi. 

 

 



76 
 

 
 

4.5.2 Kesehatan  

Hasil pembobotan pada kriteria kepribadain/penampilan memiliki nilai bobot 

sebesar 0,439 dan memiliki tingkat konsisitensi sebesar 0,03 yang berarti penilaian 

kinerja oleh responden sudah konsisten karena memiliki nilai ≤ 0,1. Subkriteria 

kesehatan memiliki nilai bobot paling tinggi pada kriteria kepribadian dan penampilan 

yaitu sebesar 0,144.  Sedangkan secara keseluruhan subkriteria berada pada urutan 

ke dua. Menurut responden ahli seseorang yang memiliki kesehatan lahir dan batin 

yang baik akan mempengaruhi kualitas kinerja mereka. Sebaik apapun tingkat  

keterampilan seorang karyawan jika kesehatannya terganggu maka produktifitas 

kerja  yang didapat juga akan terhambat. Oleh karena itu pada saat proses 

penerimaan karyawan baru terdapat CV yang menunjukan kesehatan dari calon 

tenaga kerja. Sedangkan penampilan yang  baik menurut responden ahli penting 

bagi pengawas atau Leader produksi karena dapat memunculkan rasa hormat dan 

mampu menciptakan kesan yang baik bagi bawahan dan atasan.  

4.5.3 Perilaku dan Kejujuran  

Subkriteria perilaku dan kejujuran memiliki nilai bobot sebesar 0,124, sedangkan 

secara keseluruhan subkriteria ini berada pada urutan ke tiga. Menurut responden 

ahli perilaku yang baik dan jujur harus dimiliki oleh seorang pengawas atau leader 

dalam menjalankan tanggungjawab yang dibebankan kepada mereka. Misalnya 

dalam kegiatan evaluasi kerja pada proses produksi, pengawas atau leader harus 

menyampaikan masalah apa saja yang terjadi di lapangan. Menurut Prasetyo 

(2004), Kejujuran dalam berkerja dapat membuat karyawan berkerja dengan tenang 

dan nyaman sehingga dapat berkerja dengan baik tanpa ada rasa gelisah dalam 

berkerja. 
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4.5.4 Loyalitas atau Disiplin  

Subkriteria loyalitas atau disiplin memeiliki nilai bobot sebesar 0,087. 

Sedangkan secara keseluruhan berada pada urutan ke empat. Menurut responden 

ahli loyalitas dan disiplin merupakan sikap mental dari karyawan yang berupa 

kesetiaan, pengabdian, ketaatan dan ketulusan terhadap perusahaan. Menurut 

Hasibuan (2003), Loyalitas merupkan salah satu unsur yang digunakan dalam 

penilaian karyawan yang mencangkupkesetiaan terhadap perkerjaannya, jabatan 

dan organisasi. 

4.5.5 Absensi  

Subkriteria absensi memiliki nilai bobot terkecil pada kriteria 

kepribadian/penampilan yaitu sebesar 0,084. Sedangkan secara keseluruhan, 

absensi berada pada urutan ke lima. Adanya absensi karyawan merupakan wujud 

dari pemeliharaan (maintenance) dari perusahaan terhadap karyawan untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi mereka terhadap perusahaan. Tingkat 

absensi pada pengawas akan mempengaruhi kompensasi, pengembangan dan 

penginteggrasian yang akan mereka terima untuk menunjang tujuan perusahaan. 

4.5.6 Tanggungjawab  

Berdasarkan data pada Tabel 9. Diketahui bahwa nilai bobot tertinggi pada 

kriteria keterampilan yaitu subkriteria tanggungjawab yakni sebesar 0,080. 

Sedangkan untuk subkriteria secara keseluruhan, subkriteria keterampilan berada 

pada urutan ke enam.  Menurut rasponden ahli rasa tanggungjawab pengawas 

terhadap kinerja karyawan dan keberlangsungan kegiatan produksi mutlak harus 

dimiliki oleh pengawas/leader produksi. Misalnya dalam kegiatan produksi 

pengawas/leader produksi wajib mempertanggungjawabkan kinerja karyawan yang 

berada dibawahnya kepada atasan. Tanggungjawab menunjukan tingkat 
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penyelesaian kerja dan kualitas hasil perkerjaan yang mengarah pada terciptanya 

efisiensi dan efektivitas dalam menyelesaikan perkerjaan.  Menurut Alex Nitisemito 

(2006: 169), Tanggungjawab dalam berkerja adalah melakukan perkerjaan secara 

tuntas, tidak menunda-nunda waktu sehingga perkerjaan lebih meningkat, bermutu 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara kedinasan dan hukum. 

4.5.7 Hubungan Kerja terhadap Teman Sederajat dan terhadap Bawahan 

Subkriteria hubungan kerja terhadap teman sederajat dan hubungan kerja 

terhadap bawahan memiliki nilai bobot yang sama sebesar 0,079. Menurut 

responden ahli, kerjasama yang baik dan hubungan baik dengan teman sederajat 

penting dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga 

dalam berkerja juga nyaman. Hubungan kerjasama yang terjalin baik akan 

mempermudah koordinasi kegiatan produksi. Misalnya bagian penerimaan barang 

produksi harus koordinasi dengan bagian packing untuk mengetahui berapa produk 

yang dihasilkan dari barang yang telah diterima perusahaan. 

4.5.8 Kepemimpinan 

Subkriteria kepemimpinan memiliki nilai bobot  paling rendah pada kriteria 

keterampilan sebesar 0,043, sedangkan untuk subkriteria secara keseluruhan, 

kepemimpinan berada pada urutan ke Sembilan. Jiwa kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang untuk mengajak  karyawan agar bertindak benar mencapai 

komitmen dan memotivasi mereka mencapai  hasil yang diharapkan. Menurut 

responden ahli, seorang leader atau pengawas harus memiliki jiwa kepemimpinan 

yang baik untuk mengarahkan, membimbing dan mengajak karyawan memenuhi 

tanggunggjawab yang dibebankan kepada mereka. Jiwa kepemimpinan tidak hanya 

harus dimiliki oleh karyawan yang memiliki bawahan saja melainkan semua 

karyawan dari berbagai jabatan harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan 
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menurut Durbin (2006) adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui 

komunikasi untuk mencapai tujuan, cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau 

perintah, tindakan yang menyebabakan orang lain bertindak untuk merespon dan 

menimbulkan perubahan positif.  

4.5.9 Kecepatan Menyelesaiakan Tugas  

Subkriteria kecepatan meyelesaikan tugas memiliki nilai bobot sebesar 0,036 

dan  berada pada urutan ke sepuluh dari keseluruhan subkriteria. Kemampuan 

seseorang menyelesaikan tugas lebih dari waktu yang telah ditentukan akan 

mempengaruhi penilaian kinerja mereka. Menurut responden ahli kemampuan ini 

akan otomatis  terlaksana dengan baik jika subkriteria lain sudah baik dan selama ini 

subkriteria yang berada pada urutan diatasnya sudah berjalan lebih baik. 

4.5.10  Kacakapan/kemampuan 

Subkriteria kecakapan/kemampuan menyelesaikan tugas memiliki nilai bobot  

paling rendah dari keseluruhan subkriteria yaitu sebesar 0,027. Menurut responden 

kemampuan yang dimiliki oleh leader atau pengawas sudah cukup baik. Kecakapan 

seorang leader atau pengawas bisa dibentuk dan didapakan dari kegiatan pelatihan. 

Hasil pembobotan subkriteria secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Hasil pembobotan subkriteria secara keseluruhan. 

 

4.5 Penilaian Kinerja Karyawan dengan Metode Rating Scale 

Hasil pembobotan tiap-tiap kriteria telah diperoleh dari hasil pengolahan data 

menggunakan AHP. Tahapan selanjutnya adalah melakukan peringkingan dengan 

menggunakan metode rating scale terhadap ke-9 pengawas atau leader produksi. 

Responden ahli yaitu plant manger, kepala produksi dan quality assurance (QC) 

memberikan penilaian kepada masing-masing pengawas atau  leader sesuai dengan 

skala yang ada pada kuesioner. Skala penilaian yang ada yaitu unstatisfactory 

performance (tidak memuaskan), improvement desired (perlu perbaikan), meets 

expectation (memenuhi harapan), exceeds expectation (melebihi harapan) dan 

outstanding performance (luar biasa). 

Sembilan pengawas atau  leader bila dikaji lebih lanjut berdasarkan karakteristik 

perkerjaannya, mereka memiliki keahlian yang berbeda. Berikut ini adalah beban 

kerja yang dibebankan pada masing-masing pengawas atau leader dapat dilihat 

pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Job Disk Pengawas atau Leader produksi 
 

No Inisial Nama Pengawas Job Disk 

1 MS Cold storage 

2 MT Proses fillet  

3 EF Air blash freezer  

4 MU Packing produksi 

5 SG Proses whole round produksi 

6 MMS Proses NIKE produksi 

7 SU Proses NIKE produksi 

8 HU Sanitasi produksi 

9 ZA Penerimaan produksi 

Sumber : PT. Inti Fuja Luhur (ILUFA) 
 

Perbedaan jobdisk pada masing masing pengawas diharapkan dapat 

memberikan beban kerja yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari 

pengawas sehingga dapat mencapai tingkat produktifitas kerja yang sesuai dengan 

harapan perusahaan. Oleh karena itu para pengawas haruslah memiliki kemampuan 

ganda yaitu terampil dan ahli dalam hardskill dan softskill. Hasil survey dari 

beberapa negara kemampuan SDM terkait softskill lebih penting dbanding hardskill. 

Terbukti softskill menentukan kesuksesan seseorang sebesar 90%. Menurut 

responden beban kerja yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan kapasitas 

dan kemampuan kerja dari pengawas. 

Hasil dari nilai kinerja yang sudah dirata-rata dari ketiga responden kemudian 

dikalikan dengan masing-masing bobot subkriteria kemudian dijumlahkan untuk 

mendapatkan nilai total kinerja. Dari hasil yang diperoleh ini dibutuhkan suatu skala 

untuk menentukan nilai kinerja dari pengawas produksi adalah A (kinerja sangat 

tinggi), B (kinerja tinggi), C (kinerja sesuai Standar), D (kinerja rendah) dan E ( 

kinerja tidak efektif). Skala nilai yang digunakan pada penilaian ini dapat dilihat pada 

Tabel 12. Sedangkan untuk nilai total dan peringkat masing-masing karyawan dapat 

dilihat pada Tabel 13.  
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Pada metode rating scale, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilai terhadap 

kinerja dari pengawas atau leader dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. 

Evaluasi hanya didasari pada pendapat penilai, yang membandingkan hasil kerja 

dari pengawas dengan faktor-faktor atau kriteria yang dianggap penting bagi 

pelaksanaan kerja pengawas. Hasil penilaian terhadap kesembilan pengawas dapat 

dilihat pada lampiran 2. Penilaian pada tiap pengawas didapatkan dari hasil 

kuesioner yang diisi oleh tiga responden. Adapun hasil penilaian dan perhitungan 

nilai bobot tiap pengawas dapat dilihat pada lampiran 3.  Skala nilai yang digunakan 

pada peniitian ini dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Skala Nilai yang digunakan dalam Penelitian 

No. Skala Kategori Interval 

1. A Kinerja sangat tinggi 4,20 < n ≤ 5,00 

2. B Kinerja tinggi 3,40 < n ≤ 4,20 

3. C Kinerja sesuai standar 2,60 < n ≤ 3,40 

4. D Kinerja rendah 1,80 < n ≤ 2,60 

5. E Kinerja tidak efektif 1,00 < n ≤ 1,80 

Sumber : Waryanto (2006) 

Hasil dari perhitungan dan pembobotan dari masing-masing pengawas maka 

didapatkan nilai total dan peringkat pengawas atau leader. Berdasarkan Tabel skala 

nilai dapat diketahui keseluruhan pengawas atau leader  pada perusahaan PT. 

ILUFA yang memiliki kinerja sesuai standar dengan memperoleh nilai berkisar 

antara 2,60 < n ≤ 3,40. Jika dilihat dari dari total nilai kinerjanya, setiap pengawas 

memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Berikut ini adalah peringkat pengawas atau 

leader  pada perusahaan PT. ILUFA. 
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Tabel 13. Nilai Kinerja dan Peringkat Karyawan  

No. Inisial Nama Karyawan Skala Nilai Peringkat 

1. MS C 3,39 1 

2. MT C 3,38 2 

3. EF C 3,32 3 

4. MU C 3,28 4 

5. SG C 3,15 5 

6. MMS C 3.14 6 

7. SU C 3,14 7 

8. HU C 3.02 8 

9. ZA C 3 9 

Sumber : PT. Fuja Inti Luhur Abadi (ILUFA) 

Berdasarkan hasil Tabel diatas bahwa pengawas yang berinisial MS memiliki 

nilai tertinggi dibanding dengan pengawas yang lainnya yaitu sebesar 3,39. MS 

memperoleh nilai yan cukup baik pada setiap subkriteria bahkan. MS dikenal 

sebagai pengawas yang memiliki tanggungjawab yang lebih dari yang lain. MS juga 

mampu menciptakan suasana yang harmonis dengan atasan, teman sederajat 

maupun dengan bawahan. Kemampuan dalam menyelesaikan tugas juga tidak 

kalah dengan pengawas lain. Tingkat kehadiran dan kontribusi MS  pada 

perusahaan bisa dibilang tinggi. Contohnya, Pengawas yang berinisial MS selalu 

hadir mengikuti rapat-rapat atau kegiatan interen ataupun exteren yang diadakan 

oleh perusahaan. Sedangkan Pengawas atau leader yang memiliki nilai dan 

peringkat yang paling  kecil adalah pengawas yang berinisial ZA dengan total nilai 

sebesar tiga. Pengawas yang berinisial  ZA bertugas pada bagian penerimaan 

barang. Pengawas ZA dikenal sebagai pengawas yang memiliki tingkat absensi dan 

loyalitas/disiplin yang  lebih sedikit dibanding pengawas yang lainnya. Pengawas ZA 

juga memiliki kepribadian yang cenderung lebih tertutup atau introvert dari 

pengawas lainnya namun keterampilannya menjalankan tugas sudah baik dan 

professional. Semua pengawas dapat didorong untuk meningkatkan kinerjanya 

sehingga hasil yang diperoleh dapat mencapai “A”. menurut Hermana dan Kristianty 
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(2007), motivasi atau dorongan untuk berkerja sangat menentukan bagi tercapainya 

suatu tujuan, maka manusia harus menumbuhkan motivasi kerja yang setinggi-

tingginya bagi para karyawan pada perusahaan. Motivasi yang diberikan dapat 

berupa training, kenaikan gaji atau pemberian bonus. 

Menurut Nurmianto dan Nurhadi (2006), Kriteria penilaian merupakan faktor 

yang paling sensitif terhadap metode penilaian. Pemberian peringkat ke-1 hingga ke-

9 membuat perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan kebijakan terkait 

dengan penilaian kinerja (Mardiyaning. 2012). Menurut Hariandja (2002), 

menyatakan bahwa penilaian kinerja yang objektif akan memberikan feed back yang 

tepat dan melalui feed back yang tepat diharapkan terjadi pertumbuhan perilaku ke 

arah peningkatan produktivitas kerja yang diharapkan. 

Hasil dari penilaian kinerja karyawan menunjukan bahwa pengawas atau leader 

semuanya memiliki tingkat kerja sesuai standar dengan skala C, tidak ada yang 

masuk kategori kinerja sangat tinggi dengan skala “A” ataupun kategori kinerja tidak 

efektif dengan skala  “E”. Hal ini dipengaruhi karena perusahaan tidak pernah 

memberikan fasilitas berupa pelatihan dan motivasi kerja bagi karyawan atau 

pengawas. Hasil kinerja dari pengawas yang secara keselurhan memiliki nilai skala 

yang sama dengan skala C. Nilai untuk setiap kriteria kompetensi perlu ditingkatkan 

terutama subkriteria-subkriteria yang memiliki nilai prioritas tinggi pada penilaian 

kinerja karyawan. Subkriteria yang perlu ditingkatkan antara lain hubungan kerja 

terhadap atasan, kesehatan, perilaku/kejujuran, loyalitas/disiplin dan absensi. 

subkriteria tersebut terbukti penting pada kompetensi penilaian kinerja karyawan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis data menggunakan menggunakan AHP (Analitycal 

Hierarchy Process) maka dihasilkan kriteria-kriteria yang memiliki nilai boobot 

yang berbeda-beda. Kriteria yang memiliki nilai bobot tertinggi yaitu kriteria 

Kepribadian dengan nilai bobot sebesar 0,439 sedangkan nilai bobot 

terendah diperoleh oleh kriteria keterampilan kerja dengan nilai bobot 

sebesar 0,187. untuk subkriteria nilai bobot tertinggi diperoleh oleh hubungan 

terhadap atasan dimana nilai  bobot yang diperoleh sebesar 0.217 dan untuk 

nilai subkriteria yang paling rendah adalah kecakapan/kemampuan teknis 

menyelesaikan tugas dengan nilai bobot sebesar 0,027. Besar kecilnya nilai 

bobot menunjukan tingkat kepentingan kriteria  maupun subkriteria oleh 

pimpinan perusahaan.  

2. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan AHP dan rating scale 

diperoleh peringkat dan urutan karyawan. Secara keseluruhan karyawan 

berkerja sesuai dengan standar yang ada yaitu memperoleh nilai berkisar 

antara 2,60 < n ≤ 3,40 dengan skala C. Adapun inisial pengawas yang 

berada pada peringkat pertama sampai terakhir adalah MS (3,39), MT (3,38), 

EF (3,32), MU (3,28), SG (3,15), MMS (3.14), SU (3,14), HU (3.02) dan yang 

terakhir ZA (3). Hasil dari penilaian ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan 

evaluasi oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan. 
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5.2 Saran 

a. Bagi Pimpinan Perusahaan  

Sistem penilaian kinerja ini dapat melakukan proses perhitungan penilaian 

kinerja berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga mewujudkan 

penilaian yang adil. Perhitungan menggunakan AHP (Analitycal Hierarchy 

Process) dan Rating scale ini mampu menghasilkan perhitungan sistem 

perengkingan kinerja karyawan dari nilai yang tertinggi ke yang rendah. Nilai 

tertinggi berarti yang terbaik dan yang terendah berarti memiliki nilai terburuk. 

Hasil dari perengkinan ini sangat dibutuhkan oleh pimpinan sebagai 

pertimbangan dalam hal kenaikan gaji, kenaikan pangkat, mutasi, pemutusan 

hubungan kerja (PHK), demosi daan lain-lain.  

Perusahaan hendaknya juga memberikan fasilitas berupa pelatihan dan 

motivasi kerja untuk menunjang kinerja mereka. Dengan adanya pelatihan dan 

motivasi kerja maka akan membuat mereka terdorong meningkatkan kualitas 

dan kuantitas kerja demi keberlangsungan perusahaan yang lebih baik, akan 

tercipta kesadaran memperbaiki diri. Selaian itu Perusahaan perlu  memberikan 

penilaian kinerja secara tertulis dan tersistem untuk mempermudah pencarian 

data dan kegiatan evaluasi bersama. 

b. Bagi Karyawan  

Sedangkan bagi karyawan perlu kesadaran untuk menigkatkan kualitas dan 

kuantitas kerja sehingga tingkat produktifitas akan tercapai sesuai harapan 

karena secara keseluruhan pengawas atau leader yang bertugas memiliki 

tingkat kinerja sesuai dengan standar dengan skala C.   
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Matriks Perbandingan Berpasangan  

Matriks antar Kriteria 

No. Kriteria Keterampilan Kepribadian/
Penampilan 

Hubungan 
Kerja  

Bobot Rasio Konsistensi 

1 Keterampilan 1 1,912 2,466 0,187 0.04 

2 Kepribadian 
/Penampilan 

1 1 1,442 0,439 

3 Hubungan 
Kerja 

1/1,912 1/ 2,466 1 0,374 

 

Matriks Subkriteria dalam kriteria Keterampilan 

No. Kriteria Kepemimpina
n 

Tanggung-
jawab 

Kecakapan 
/Kemampua
n teknis 
pelaksanaan 
tugas 

Kecepatan 
menyelesaikan 
tugas 

Bobot RK 

1 Kepemimpinan 1 2,924 2,080 1,442 0,231 0.05 

2 Tanggungjawab 1/ 2,924 1 1,912 2,080 0,431 

3 Kecakapan/Kem
ampuan teknis 
pelaksanaan 
tugas 

1/ 2,080 1/ 1,912  
1 

1,709 0,143 

4. Kecepatan 
menyelesaikan 
tugas 

1/ 1,442 1/ 2,080 1/ 1,709 1 0,195 

 

Matriks Subkriteria dalam kriteria Kepribadian/Penampilan 

No. Kriteria Perilaku 
/Kejujuran 

Loyalitas 
/Disiplin 

Kesehatan dan 
Penampilan 

Absensi Bobot RK 

1 Perilaku 
/Kejujuran 

1 1,0 1,216 1,442 0,283 0,04 

2 Loyalitas 
/Disiplin 

1 1 1,912 1,185 0,199 

3 Kesehatan dan 
Penampilan 

1/ 1,216 1/1,912  
1 

2,080 0,327 

4. Absensi 1/1,442 1/1,185 1/ 2,080 1 0,191 
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Matriks Subkriteria dalam kriteria Hubungan Kerja 

No. Kriteria Terhadap 
Atasan  

Terhadap 
Teman 
Sederajat 

Terhadap 
Bawahan 

Bobot Rasio 
Konsistensi 

1 Terhadap 
Atasan 

1 2,758 2,758 0,580 0,001 

2 Terhadap 
Teman 
Sederajat 

1/ 2,758 1 1 0,210 

3 Terhadap 
Bawahan 

1/ 2,758 1 1 0,210 
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Lampiran 2.  Hasil Penilaian Kinerja  Pengawas / Leader dengan Rating Scale 

Oleh : Plant Manager 

 

Oleh : Kepala Produksi 

No 
  

Subkriteria 
  

Nilai Kinerja Responden 2 

ZA MT SG MMS SU MU MS EF HU 

1 Terhadap atasan 3 5 3 3 4 4 4 4 4 

2 Kesehatan dan penampilan 4 4 4 2 4 4 4 5 3 

3 Perilaku/Kejujuran 3 5 3 4 4 4 5 5 4 

4 loyalitas/disiplin 2 5 3 4 4 4 5 4 4 

5 Absensi 3 4 4 3 4 4 5 4 4 

6 Tanggungjawab 4 4 4 5 3 4 5 4 3 

7 Terhadap teman sederajat 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

8 Terhadap bawahan 3 3 4 4 2 4 4 3 2 

9 Kepemimpinan 3 2 4 3 1 3 3 3 1 

10 Kecepatan menyelesaikan tugas 4 4 4 5 3 4 4 4 2 

11 
Kecakapan/kemampuan teknis 
menyelesaiakn tugas 4 4 4 4 3 4 4 4 2 

 

 

 

No 
  

Subkriteria 
  

Nilai Kinerja Responden 1 

ZA MT SG MMS SU MU MS EF HU 

1 Terhadap atasan 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

2 Kesehatan dan penampilan 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

3 Perilaku/Kejujuran 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 loyalitas/disiplin 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

5 Absensi 2 3 2 3 4 3 2 3 3 

6 Tanggungjawab 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 Terhadap teman sederajat 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

8 Terhadap bawahan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 Kepemimpinan 3 3 4 3 2 3 3 3 2 

10 Kecepatan menyelesaikan tugas 3 3 4 4 3 4 3 3 3 

11 
Kecakapan/kemampuan teknis 
menyelesaiakn tugas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Oleh : Quality Assurance (QC) 

No 
  

Subkriteria 
  

Nilai Kinerja Responden 3 

ZA MT SG MMS SU MU MS EF HU 

1 Terhadap atasan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Kesehatan dan penampilan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 Perilaku/Kejujuran 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 loyalitas/disiplin 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 Absensi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Tanggungjawab 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 Terhadap teman sederajat 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 Terhadap bawahan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 Kepemimpinan 3 2 2 2 2 3 3 2 2 

10 Kecepatan menyelesaikan tugas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 
Kecakapan/kemampuan teknis 
menyelesaiakn tugas 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Lampiran. Nilai Penilaian Kinerja Pengawas berdasarkan Rata-rata Geometri 

No Subkriteria 
Nilai Kinerja Rata-rata Geometrik 

ZA MT SG MMS SU MU MS EF HU 

1 Terhadap atasan  (0,217) 3 3.67 3 2.67 3.33 3.333 3.33 3.33 3.33 

2 
Kesehatan dan 
penampilan (0,144) 

3 3.33 3.33 2.67 3.33 3.333 3.33 3.67 2.67 

3 
Perilaku/Kejujuran 
(0,124) 

3 3.67 3 3.33 3.33 3.333 3.67 3.67 3.33 

4 loyalitas/disiplin (0,084) 2.67 3.67 3 3.33 3.33 3 3.67 3.33 3.33 

5 Absensi (0,080) 2.67 3.33 3 3 3.67 3.333 3.33 3.33 3.33 

6 Tanggungjawab (0,080) 3.33 3.33 3.33 3.67 3 3.333 3.67 3.33 3 

7 
Terhadap teman 
sederajat (0,079) 

3.33 3.33 3.33 3 3 3.333 3.33 3 3.33 

8 
Terhadap bawahan 
(0,079) 

3 3 3.33 3.33 2.67 3.333 3.33 3 2.67 

9 Kepemimpinan (0,043) 3 2.33 3.33 2.67 1.67 3 3 2.67 1.67 

10 
Kecepatan 
menyelesaikan tugas 
(0.036) 

3.33 3.33 3.67 4 3 3.667 3.33 3.33 2.67 

11 
Kecakapan/kemampuan 
teknis menyelesaiakn 
tugas (0,027) 

3.33 3.33 3.33 3.33 3 3.333 3.33 3.33 2.67 
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Lampiran 4. Hasil Penilaian Kinerja Karyawan 

No Subkriteria 
Nilai Kinerja Pengawas/Leader 

ZA MT SG MMS SU MU MS EF HU 

1 Terhadap atasan  (0,217) 0.65 0.8 0.65 0.72 0.72 0.723 0.72 0.72 0.72 

2 
Kesehatan dan penampilan 
(0,144) 

0.43 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.53 0.38 

3 Perilaku/Kejujuran (0,124) 0.37 0.45 0.37 0.41 0.41 0.413 0.45 0.45 0.41 

4 loyalitas/disiplin (0,084) 0.22 0.31 0.25 0.28 0.28 0.252 0.31 0.28 0.28 

5 Absensi (0,080) 0.21 0.27 0.24 0.29 0.29 0.267 0.27 0.27 0.27 

6 Tanggungjawab (0,080) 0.27 0.27 0.27 0.24 0.24 0.267 0.29 0.27 0.24 

7 
Terhadap teman sederajat 
(0,079) 

0.26 0.26 0.26 0.24 0.24 0.263 0.26 0.24 0.26 

8 Terhadap bawahan (0,079) 0.24 0.24 0.26 0.21 0.21 0.263 0.26 0.24 0.21 

9 Kepemimpinan (0,043) 0.13 0.1 0.14 0.07 0.07 0.129 0.13 0.11 0.07 

10 
Kecepatan menyelesaikan 
tugas (0.036) 

0.12 0.12 0.13 0.11 0.11 0.132 0.12 0.12 0.1 

11 
Kecakapan/kemampuan 
teknis menyelesaiakn tugas 
(0,027) 

0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 

 Nilai Prestasi Kerja (skor) 3 3.38 3.15 3.14 3.14 3.28 3.39 3.32 3.02 

 


