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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian global yang tidak menentu pada saat ini menuntut 

perusahaan untuk lebih kreatif dalam mengelola usahanya. Hal ini juga berarti 

bahwa tingkat persaingan bagi perusahaan yang ada baik milik pemerintah 

maupun swasta pun juga semakin ketat dan saling berkompetisi untuk menjadi 

yang terbaik. Persaingan antar perusahaan semakin ketat tidak hanya dalam satu 

wilayah negara tetapi juga antar perusahaan di dunia. Kesempatan bagi industri 

dan perusahaan yang baru untuk berkembang ataupun bagi perusahaan yang telah 

ada untuk mengembangkan sayapnya semakin besar dengan dihapuskannya 

monopoli Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN / 

BUMD). 

Dunia usaha pada saat ini berada pada empat jaman yang terjadi secara 

bersamaan yaitu jaman globalisasi ekonomi, jaman teknologi informasi, jaman 

strategic quality management dan jaman revolusi manajemen (Mulyadi dan 

Setiawan, 2001:27). Terjadinya empat jaman sekaligus tersebut telah membawa 

pengaruh yang luar biasa terhadap dunia bisnis. Organisasi atau perusahaan 

dituntut untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi yang seirama dengan 

semakin konstan, pesat, serentak dan radikan serta persuasifnya lingkungan yang 

dihadapi perusahaan harus secara terus menerus memantau perubahan yang terjadi 

di lingkungan yang dihadapinya. Selain itu perusahaan juga harus bersikap 

responsif terhadap setiap perubahan lingkungan yang terjadi. 
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Perubahan lingkungan yang cepat dan tidak terduga tersebut mempengaruhi 

kelangsungan hidup organisasi, sehingga organisasi dituntut untuk memanfaatkan 

peluang-peluang yang ada dalam suatu perusahaan dan mampu mengatasi segala 

hambatan dan tantangan yang terjadi. 

Dalam perkembangannya, bisnis yang bergerak di bidang manufaktur 

maupun jasa, dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian secara menyeluruh 

yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

menyebabkan terciptanya sebuah persaingan yang semakin ketat dan tajam, baik 

di pasar domestik maupun di pasar internasional. Oleh karena itu dalam 

persaingan yang demikian, perusahaan dituntut untuk dapat memuaskan 

pelanggannya dengan menciptakan produk-produk berkualitas sesuai dengan 

keinginan konsumen. Perusahaan atau organisasi merupakan wahana untuk 

mencapai tujuan. Dan agar pencapaian tujuan dapat dilaksanakan dengan baik, 

diperlukan fungsi-fungsi manajemen di dalamnya agar kinerja karyawan semakin 

membaik.  

Dalam meningkatkan kinerja karyawannya perusahaan dapat menempuh 

beberapa cara misalnya melalui pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi 

yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, pemberian motivasi, 

manajemen kinerja perusahaan dan assessment center yang baik. Melalui proses-

proses tersebut, karyawan diharapkan akan lebih memaksimalkan tanggung jawab 

atas pekerjaan mereka karena para karyawan telah terbekali oleh pendidikan, 

pelatihan, yang tentu berkaitan dengan implementasi kerja mereka. Pemberian 

kompensasi, pemberian motivasi,  lingkungan kerja yang baik, pada dasarnya 

adalah hak para karyawan dan merupakan kewajiban dari pihak perusahaan untuk 
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mendukung kontribusi pada karyawannya dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Manajemen kinerja dan assessment center yang baik berfungsi 

untuk mengkondisikan kinerja karyawan dan juga perencanaan karir karyawan. 

Apapun alasan para petinggi dan pejabat organisasi, mereka sangat 

berkepentingan untuk mengetahui kinerja dari sumber daya manusia dan 

bagaimana dampaknya terhadap hasil akhir pencapaian organisasi. Pemberdayaan 

dan perencanaan fungsi sumber daya manusia memang sangat berpengaruh pada 

seberapa besar dampak para profesional sumber daya manusia untuk dapat bekerja 

bersama dengan para pengambil keputusan serta stakeholder. 

Beberapa pakar MSDM memberikan pandangan yang beragam tentang 

MSDM. Schuler, Dowling (1994: 16) menyatakan bahwa: Human resources 

management (HRM) is the recognition of the importance of an organizations 

workforce as vital human resources contributing to the goals of the organization, 

and the utilization of several functions and activities to ensure that they are used 

effectively and fairly for the benefit of the individual the organization, and society. 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa manajemen sumber daya manusia 

memberikan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai 

sumber daya manusia utama yang memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan-

tujuan organisasi serta memberikan kepastian bahwa pelaksanaan fungsi dan 

kegiatan organisasi dilaksanakan secara efektif dan adil bagi kepentingan 

individu, organisasi, dan masyarakat. 

Bisa kita lihat pada jurnal Hameed Dan Waheed tentang pengembangan 

karyawan dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan sebuah kerangka 

konseptual (2011) yang berisi bahwa, pekerja adalah elemen kunci pada 
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perusahaan. Sukses atau tidaknya perusahaan bisa dilihat atas kinerja 

karyawannya. Oleh karena itu, organisasi menginvestasikan sejumlah besar uang 

pada pengembangan karyawannya. Pengembangan karyawan adalah 

mengembangkan kemampuan karyawan individu dan organisasi secara 

keseluruhan.  

Karena pentingnya peran SDM dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan 

organisasi maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan 

beberapa aspek seperti aspek staffing, pelatihan dan pengembangan, motivasi dan 

pemeliharaannya yang secara lebih mendetail dikemukakan oleh De Cenzo and 

Robbins (1996:8), menyatakan bahwa: human resources management is the part 

of the organization that is concerned with the people or human resources aspect 

of management position, including recruiting, screening, training, rewarding, and 

appraising. 

Selain itu, mengelola SDM merupakan suatu sistem maka beberapa aspek 

yang menjadi perhatian di atas dalam pelaksanaannya harus saling bergantung 

(bersinergi) satu sama lain jangan merupakan aktivitas yang berjalan sendiri-

sendiri seperti dikemukakan oleh Werther and Davis (1993:18), menyatakan 

bahwa: Human resources management is a system that consists of many 

interdependent activities. This activities do not occur in isolation virtually every 

one affects another human resources activity. Dan karena setiap aktivitas yang 

bersinergi tersebut merupakan pelaksanaan dari setiap keputusan yang diambil 

maka MSDM itu pada dasarnya merupakan integrasi keputusan yang membentuk 

hubungan antar karyawan. Kualitas sinergi mereka memberikan kontribusi 

terhadap kemampuan SDM dan organisasi dalam mencapai tujuan. 
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Manajemen Kinerja dan Assessment Center merupakan hal yang penting 

bagi kelangsungan suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen kinerja dan 

assessment center mempunyai manfaat karir jangka panjang bagi karyawan yang 

akan membantu tercapainya pelaksanaan tanggung jawab dan tujuan persusahaan 

diwaktu yang akan datang. Perusahaan yang ingin maju akan merubah karyawan 

agar mempunyai mutu serta kinerja yang baik agar membuat mereka lebih 

produktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.  Program 

Manajemen Kinerja dan Assessment Center dirancang untuk meningkatkan 

prestasi kerja karyawan dan juga perusahaan itu sendiri. Melalui program 

Manajemen Kinerja dan Assessment Center karyawan, maka perusahaan akan bisa 

memastikan karyawan bisa mengerjakan tanggung jawabnya dengan hasil dan 

mutu yang lebih baik dalam melakukan tugas serta pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut Dessler (2003:322) Manajemen Kinerja adalah: Proses 

mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke 

dalam satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan 

mendukung tujuan strategis perusahaan. Dan sedangkan Ganesh Shermon 

(2004:146) menjelaskan bahwa Assessment Center adalah metode untuk 

mengukur kompetensi dalam menerapkan rencana pekerjaannya. Namun hal 

tersebut harus didukung oleh kebijakan sumber daya manusia yang efektif dalam 

rangka untuk memperoleh hubungan yang benar antara kebijakan dalam praktek 

dalam hal penilaian orang tentang kemampuan mereka dan unsur-unsur mereka 

dan konteks organisasi. 

Jadi, dalam hal ini kita bisa lihat perbedaan antara manajemen kinerja dan 

assessment center, yaitu apabila manajemen kinerja adalah sebuah sistem 
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perusahaan untuk mencapai tujuan dimana terdapat penetapan tujuan, penilaian, 

dan pengembangan kinerja. Sedangkan assessment center sendiri merupakan 

suatu proses untuk mengukur dan menilai kompetensi karyawan dalam 

menerapkan rencana pekerjaannya. 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang merupakan 

perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perbankan.  

Perusahaan perbankan saat ini sangat erat kaitannya dengan sistem keuangan,  

teknologi, dan juga informasi, sehingga PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Kantor Cabang Malang juga harus memiliki  sumber daya manusia yang memiliki 

keunggulan, kecekatan dan skill yang mumpuni dalam menggunakan teknologi-

teknologi modernnya. Teknologi menuntut pengetahuan dan kinerja yang baik 

dari sumber daya manusia agar lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan 

peralatan teknologi modern yang menunjang aktifitas pekerjaan yang dilakukan 

karyawan dalam mencapai tujuan. Mengingat bahwa permintaan pelayanan 

perbankan saat ini sangat tinggi, maka pemanfaatan skill dan peralatan teknologi 

harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pegawai perusahaan, dikarenakan saat 

ini para konsumen menuntut pelayanan perbankan yang berkualitas baik, dan 

terpercaya, sehingga peralatan teknologi modern dan skill pekerja sangat 

dibutuhkan demi menunjang pekerjaan mereka agar lebih efektif dan efisien.  

Karena PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang 

dituntut untuk menjalankan tujuannya dengan efektif dan efisien, maka 

perusahaan diharuskan untuk menerapkan manajemen kinerja yang meliputi 

penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem 

tunggal bersama. Diharapkan dengan adanya manajemen kinerja pada perusahaan, 
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maka proses komunikasi karyawan akan berjalan baik dan berkesinambungan 

sehigga target perusahaan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. 

Untuk pemanfaatan dan penggunaan alat teknologi modern diperlukan 

karyawan yang memiliki keahlian, sehubungan dengan hal itu perusahaan dituntut 

untuk mengembangkan kualitas karyawan. Untuk mengembangkan karyawan, 

cara yang bisa ditempuh yaitu setiap karyawan diberikan pendidikan dan pelatihan  

yang sesuai tentang sistem yang ada dan akan dilakukan. Apalagi dalam 

persaingan pasar global sekarang ini menuntut produktivitas karyawan yang 

mampu bersaing dengan perusahaan lain. Kesesuaian pendidikan dan pelatihan 

pada karyawan dapat diketahui dengan Assessment Center yang dilakukan 

perusahaan secara berkala dan rutin. 

Berdasarkan uraian di atas, saya memutuskan untuk menjalani skripsi pada 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang, sebuah Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan yang berada di 

Malang, Jawa Timur, untuk kemudian menyusun penelitian degan judul: 

“PENGARUH PERFORMANCE MANAGEMENT DAN ASSESSMENT 

CENTER TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT BANK 

TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG MALANG”. 

1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1 Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara manajemen 

kinerja dan assessment center terhadap kinerja karyawan PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Kantor Cabang Malang? 

2 Apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial di antara variabel 

manajemen kinerja dan assessment center terhadap kinerja karyawan PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut: 

1. Bidang Manajemen Kinerja (Performance Management) 

2. Bidang Assessment Center 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1 Untuk mengetahui pengaruh manajemen kinerja dan assessment center secara 

simultan terhadap kinerja karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Kantor Cabang Malang. 

2 Untuk mengetahui pengaruh manajemen kinerja dan assessment center 

terhadap kinerja karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor 

Cabang Malang? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diselesaikannya penelitian ini, diharapkan akan memberikan 

manfaat kepada beberapa pihak, antara lain: 

1 Bagi penyusun 

a. Sebagai syarat kelulusan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Jurusan Manajemen Universias Brawijaya Malang. 
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b. Menambah wawasan penulis dalam penerapan strategi pengembangan 

kualitas karyawan. 

c. Meningkatkan kompetensi penulis, terutama didalam bidang penulisan 

penelitian yang baik dan benar. 

d. Meningkatkan kemampuan penulis dalam menggali teori manajemen 

strategi yang sangat luas. 

2. Bagi pembaca: 

a. Menambah pengetuhan pembaca, terutama dalam strategi 

pengembangan kualitas karyawan 

b. Membantu pembaca dalam mencari referensi teori untuk mengatasi 

permasalahan yang sama. 

3. Bagi instansi / perusahaan terkait 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada 

perusahaan untuk mengevaluasi pengembangan kualitas karyawan. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

pengembangan keputusan strategis dan dapat digunakan sebagai 

bahan informasi. 


