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ABSTRAK 
 

PT Cakra Guna Cipta merupakan perusahaan penghasil rokok, yang telah beroperasi puluhan tahun. 

Meskipun demikian, perusahaan ini tidak pernah melaksanakan evaluasi kinerja karyawan sehingg 

perusahaan tidak pernah tahu besaran output karyawan dan menghambat pencapaian output optimal. Untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, maka perlu ditentukan output optimal karyawan, kemudian kekurangan 

pada karyawan dan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencapai output optimal. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Work Standard, yaitu metode penilaian kinerja 

yang membandingkan tingkat output karyawan dengan target output yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

Setelah mengetahui hasil dari perbandingan tersebut, kemudian dilakukan skill mapping untuk solusi 

mengetahui penyebab karyawan tidak dapat memenuhi target output perusahaan serta mencari solusi 

perbaikan untuk kendala tersebut. Berdasarkan hasil penelitian work sampling, ditemukan bahwa tingkat 

produktifitas di PT Cakra Guna Cipta adalah 67.5% sedangkan output optimal perusahaan sejumlah 3300 

batang /orang/hari. Dari total seluruh karyawan, hanya ada 6 orang yang berhasil mencapai standar, 417 

orang karyawan memiliki tingkat output antara 3000 sampai 3300 batang/orang/hari dan 169 orang 

karyawan memiliki output dibawah 3000 batang/orang/hari. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

pelintingan dengan tangan merupakan kriteria terpenting dengan standar penguasaan tertinggi, hanya 

dicapai oleh 37 orang karyawan.Oleh sebab itu pelintingan dengan tangan diusulkan menjadi fokus utama 

pelatihan bagi karyawan. 

 

Kata kunci: evaluasi kinerja, metode Work Standard, skill maping output 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangan dunia industri saat ini 

menuntut setiap perusahaan dapat terus 

meningkatkan kinerjanya untuk terus bertahan 

dalam persaingan yang ada. Kinerja perusahaan 

sendiri, sejatinya dapat diukur dari beberapa 

hal, salah satunya sumber daya manusia yang 

ada didalamnya. Kualitas sumber daya manusia, 

dapat mendukung perusahaan untuk mencapai 

target yang ingin dicapai. Hal inilah yang 

menjadikan sumber daya manusia menjadi 

salah satu faktor kesuksesan sebuah perusahaan. 

Menurut Dessler (1999:269), saat 

perusahaan memperkerjakan seseorang, maka 

perusahaan juga harus berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Hal 

ini dapat mendorong perusahaan menjadi ”truly 

world-class”. Selain itu, peningkatan kinerja 

juga dapat membantu dalam rencana 

pengembangan karir karyawan tersebut. Kata 

truly world-class diatas digunakan Dessler 

untuk menggambarkan perbaikan dan 

peningkatan kinerja perusahaan yang dapat 

dicapai saat sebuah perusahaan melakukan 

peningkatan kinerja karyawannya. Hal ini 

memberikan gambaran tentang pengaruh 

kinerja karyawan bagi kinerja perusahaan 

keseluruhan. 

Performance appraisal individu 

dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja dari 

seorang karyawan yang nantinya akan 

berpengaruh kepada organisasi. Oleh karena itu, 

sebuah sistem performance appraisal karyawan 

yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan 

agar tercipta hasil evaluasi yang mendukung 

kemajuan organisasi. 

PT. Cakra Guna Cipta merupakan 

perusahaan rokok yang berlokasi di Kabupaten 
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Malang, Jawa Timur, Indonesia. PT. Cakra 

Guna Cipta sampai saat ini tidak pernah 

melakukan performance appraisal. Pihak 

manajemen perusahaan memandang hal 

tersebut belum diperlukan, mengingat system 

gaji untuk karyawan (khususnya SKT, sigaret 

kretek tangan) selama ini berdasarkan jumlah 

batang rokok yang dihasilkan oleh karyawan. 

Masalah yang kurang diperhatikan oleh 

perusahaan adalah perbedaan hasil produksi 

karyawan antara satu dan lainnya. Tidak pernah 

dilakukannya performance appraisal ini 

menyebabkan perusahaan tidak mengetahui 

kendala dan permasalahan yang mungkin 

dialami karyawan dalam mencapai target 

produksi serta langkah-langkah yang diperlukan 

untuk perbaikan kedepannya. 

Salah satu metode yang dapat 

digunakan adalah metode Work Standard yang 

dapat dilakukan dengan pendekatan perhitungan 

waktu standar sebagai acuan penilaian kinerja 

karyawan. Menurut Mondy dan Noe (2005:163) 

work standard adalah metode penilaian kinerja 

yang dilakukan dengan membandingkan kinerja 

setiap karyawan dengan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya atau dengan tingkat 

keluaran yang diharapkan. Metode work 

standard sendiri memang paling tepat 

digunakan bagi perusahaan mass product 

karena kinerja karyawan dievaluasi berdasarkan 

target output yang telah ditentukan sebelumnya 

oleh perusahaan. Work standard yang 

mengevaluasi kinerja karyawan dari satu 

kriteria saja, menjadi sangat cocok untuk 

diterapkan mengingat tugas kerja karyawan 

yang satu dengan yang lainnya tidak terdapat 

perbedaan. Selain itu, work standar yang 

menilai hanya berdasarkan tingkat hasil 

produksi lebih terlindungi dari subjektifitas 

penilai yang selama ini selalu menjadi 

persoalan dalam penilaian kinerja. 

Oleh karena itu, pengukuran waktu 

standar untuk digunakan sebagai acuan 

penilaian kinerja karyawan menjadi sangat 

penting. Pengukuran waktu standar ini dapat 

dilakukan dengan metode work sampling. Work 

sampling adalah salah satu teknik untuk 

mengadakan sejumlah besar pengamatan 

terhadap aktivitas kerja dari mesin, proses atau 

pekerja/operator. Pengukuran kerja dengan cara 

ini juga diklasifikasikan sebagai pengukuran 

kerja secara langsung. Karena pelaksanaan 

kegiatan pengukuran harus dilakukan secara 

langsung ditempat kerja yang diteliti (Sritomo, 

1989:194). 

Melalui penelitian ini penulis ingin 

mengetahui produktifitas karyawan di PT. 

Cakra Guna Cipta, waktu baku pengerjaan SKT 

di PT. Cakra Guna Cipta, hasil dari 

performance appraisal menggunakan metode 

work standard di PT. Cakra Guna Cipta, usulan 

apa yang dapat diberikan untuk perbaikan dan 

pengembangan kinerja karyawan PT. Cakra 

Guna Cipta. 

2. Pembahasan 

Pada tahap ini akan membahas terkait 

metode penelitian yang digunakan, pengolahan 

data dan analisa hasil. 

2.1. Metode Penilitian 

Metode penelitian ini berisi tahapan-

tahapan yang meliputi studi literatur, studi 

lapangan, tahap pengumpulan dan pengolahan 

data, identifikasi masalah, analisa hasil dan 

pembahasan, kesimpulan dan saran, serta 

diagram alir penelitian. 

2.1.1 Studi Literatur 

Studi literatur digunakan untuk 

mempelajari penelitian terdahulu, teori, dan 

metode yang berhubungan dengan 

permasalahan yaitu adanya unsur subjektifitas 

dalam penilaian performance appraisal 

karyawan di PT. Cakra Guna Cipta. Sumber 

literatur didapat dari buku, jurnal, dan studi 

terhadap penelitian terdahulu. Penelitian ini 

dengan topik utama analisis performance 

appraisal menggunakan metode Work 

Standard. 

2.1.2 Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan dengan 

pengamatan untuk mendapatkan gambaran 

dari kondisi sebenarnya kinerja karyawan 

yang ada di PT. Cakra Guna Cipta sehingga 

dapat diketahui langkah apa yang dapat 

diambil guna perbaikan kedepannya.  

a. Observasi  

Merupakan metode pengumpulan data 

dengan mengadakan pengamatan 

langsung saat proses pengerjaan oleh 

karyawan.  

b. Wawancara  

Merupakan metode pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung 
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kepada pihak yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti, yaitu pihak 

SDM yang ada di PT. Cakra Guna Cipta. 

2.1.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahapan 

awal yang dilakukan untuk memahami 

permasalahan dan menemukan penyebab 

timbulnya masalah tersebut. Permasalahan yang 

diidentifikasi adalah mengenai kinerja 

karyawan yang ada di PT. Cakra Guna Cipta. 

2.1.4 Perumusan Masalah 

Setelah mengidentifikasi masalah, tahap 

selanjutnya adalah merumuskan masalah 

sesuai dengan kondisi nyata terkait dengan 

performance appraisal di PT. Cakra Guna 

Cipta. Perumusan masalah merupakan rincian 

dari permasalahan yang ditemukan dan 

menunjukkan tujuan dari penelitian ini. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

bagaimana hasil dari work sampling di PT. 

Cakra Guna Cipta, bagaimana hasildari 

performance appraisal menggunakan metode 

work standard, dan usulan seperti apakah 

yang dapat diberikan untuk perbaikan di PT. 

Cakra Guna Cipta.  

2.1.5 Penentuan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ditentukan dari 

rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya. Tujuan penelitian digunakan untuk 

menentukan batasan yang diperlukan dalam 

pengolahan,analisis, dan pembahasan hasil. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

hasil dari work samping di PT. Cakra Guna 

Cipta, mengetahui jumlah operator optimal di 

PT. Cakra Guna Cipta dan mengetahui hasil 

performance appraisal di PT. Cakra Guna Cipta. 

2.1.6 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, pengumpulan data yang relevan 

dengan permasalahan selama proses penelitian 

akan dikumpulkan dan akan dijadikan input 

pada pengolahan data. Data yang dibutuhkan 

berupa data primer yang diperoleh melalui 

observasi secara langsung dan data sekunder 

yang didapat dari perusahaan maupun dari 

literatur. Berikut adalah data yang diperlukan : 

A. Data Primer  

a. Job description karyawan  

b. Data work sampling  

B. Data Sekunder  

a. Data profil perusahaan  

b. Struktur organisasi perusahaan  

c. Daftar list karyawan  

2.1.7 Proses Pengolahan Data 

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, 

pengolahan data dilakukan dengan metode yang 

relevan dengan permasalahan yang dihadapi.  

Berikut ini adalah tahapan pengolahan data 

yang harus dilakukan.  

a. Identifikasi tugas kerja  

b. Penentuan waktu standar  

c. Penentuan jumlah operator optimal  

d. Membuat lembar penilaian  

e. Melakukan penilaian kinerja dengan 

metode work standard  

f. Merekap hasil dari penilaian kinerja  

g. Analisis dan pembahasan  

2.1.8 Kesimpulan dan Saran 

Tahap kesimpulan dan saran merupakan 

tahap terakhir dari penelitian ini. Tahap ini 

berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan, pengolahan, dan analisis yang 

menjawab tujuan penelitian yang ditetapkan. 

Berdasarkan kesimpulan, saran diberikan untuk 

perusahaan sebagai upaya tindak lanjut solusi 

yang didapatkan dari penelitian. 

 

2.2 Pengolahan Data 

Pada bagian ini akan dilakukan 

perhitungan waktu baku berdasarkan data 

pengamatan yang didapatkan serta pembuatan 

lembar penilaian kinerja karyawan pada bagian 

SKT di PT. Cakra Guna Cipta. 

Diketahui bahwa total pengamatan adalah 

1000 kali selama 6 hari dimana untuk dua (2) 

hari pertama dilakukan selama satu (1) jam 

perhari dan 4 hari sisanya dilakukan dua (2) jam 

perharinya. Sehingga total menit pengamatan 

adalah: 

= 2 x 60 + 4 x 120 = 120 + 480 = 600 menit 

1. Persentase Produktif (PP) 

 % 

2. Jumlah Menit Produktif (JMP) 

 it 

3. Waktu yang diperlukan/unit 

 
4. Waktu Normal (Wn) 

 
Angka 1.16 yang digunakan dalam 

perhitungan merupakan angkarating factor 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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5. Waktu Baku 

t 

Angka 9 dalam perhitungan mengacu pada 

besarnya nilai kelonggaran yang diperlukan 

oleh pekerja. 

Dengan demikian didapatkan 

bahwasanya waktu baku yang dibutuhkan 

karyawan untuk membuat satu batang rokok 

SKT adalah 0.1307 menit. Jika dikonversikan 

menjadi jumlah produksi baku dengan delapan 

(8) jam kerja perhari, maka didapatkan jumlah 

3670.588235 batang rokok perhari yang 

seharusnya dapat dihasilkan oleh satu operator. 

Sesuai dengan permintaan pihak perusahaan, 

untuk standar penilaian kinerja, dilakukan 

pembulatan kebawah menjadi 3600 batang 

rokok perhari. 

2.2.1 Hasil Penilaian Kinerja Karyawan 

Hasil penilaian kinerja karyawan, 

diberikan pada gambar 1. Pada gambar tersebut 

dapat dilihat perbandingan antara jumlah 

karyawan berdasarkan nilai yang berhasil 

dicapai. 

 

Hasil Penilaian Karyawan

<3000 batang 

(26.3%)

3000 - 3600 batang 

(72.7%)

>3600 batang 

(0.9%)

Gambar 1. Hasil Penilaian Kinerja Karyawan 

Berdasarkan data hasil penilaian, 

didapatkan bahwa jumlah pekerja yang 

memperoleh nilai 1 atau jumlah produksi 

kurang dari 3000 batang/hari sejumlah 169 

orang dan jumlah pekerja yang mendapatkan 

nilai 3 atau jumlah produksi antara 3000 sampai 

3300 batang/hari adalah sejumlah 417 orang. 

Untuk karyawan yang berhasil memperoleh 

nilai 5 atau jumlah produksi lebih dari 3300 

batang/hari berjumlah 6 orang. Lembar 

penilaian kinerja ini diisi oleh kepala bagian 

HRD PT. Cakra Guna Cipta berdasarkan rata-

rata pencapaian masing-masing karyawan 

dalam rentang waktu seminggu setelah 

pemberitahuan kepada karyawan perihal standar 

kinerja yang didapatkan melalui work sampling. 

2.2.2 Skill Map 

Skill map merupakan salah satu metode 

penilaian kinerja yang menitik beratkan pada 

kemampuan kerja yang harus dimiliki karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Skill map, 

karena fokusnya ini, lebih sering digunakan 

untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang 

harus diberikan pada karyawan untuk 

meningkatkan kemampuannya. Analisa 

kebutuhan pelatihan karyawan ini atau yang 

lebih dikenal sebagai Trainning Need Analyse 

(TNA), dilakukan dengan menilai kemampuan 

karyawan berdasarkan jenis keahlian tertentu 

yang ditetapkan oleh perusahaan harus dikuasai 

karyawan. 

Berikut adalah elemen kerja dan nilai 

standar skill map karyawan pada PT. Cakra 

Guna Cipta : 

Tabel 1.  Elemen kerja dan nilai standar skill map 

NO. ELEMEN KERJA 
NILAI 

STANDAR 

A 
Menyiapkan bahan (kertas 

ambri, tembakau) 
2 

B Menyiapkan kertas ambri 3 

C 
Menyiapkan tembakau ke 

dalam kertas ambri 
3 

D Pelintingan dengan tangan 4 

E 
Meletakkan rokok ke tempat 

penampungan 
2 

jenis kompetensi berdasarkan elemen 

kerja serta nilai standar yang harus dicapai oleh 

karyawan, merupakan permintaan dari pihak 

perusahaan sebagai pihak yang berkepentingan 

langsung dengan hasil penilaian. Nilai-nilai 

yang diberikan, berskala 1-4 menunjukkan 

seberapa baik karyawan menguasai kompetensi 

tersebut. Nilai 1 berarti kurang, 2 berarti cukup 

baik, 3 berarti baik dan 4 berarti sangat baik. 

Berdasarkan elemen kerja dan standar 

nilai yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mengukur kinerja karyawan dapat dilihat pada 

Tabel 2. berikut : 
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Tabel 2. Hasil penilaian skill map 

Elemen 
Nilai 

Total 

4 3 2 1 

A 
37 

(6.25%) 

331 

(55.91%) 

224 

(37.84%)  
592 

B 
23 

(3.89%) 

378 

(63.85%) 
191(32.26%) 

 
592 

C 
29 

(4.89%) 

391 

(66.05%) 

169 

(28.55%) 

3 

(0.5%) 
592 

D 
11 

(1.86%) 

288 

(48.65%) 

286 

(48.31%) 

7 

(1.18%) 
592 

E 
33 

(5.57%) 

473 

(79.89%) 
86 (14.53%) 

 
592 

Penilaian ini dilakukan langsung oleh 

pihak personalia perusahaan dengan dibantu 

oleh kepala bagian sebagai orang yang mengerti 

kinerja para karyawan. Berdasarkan hasil 

penilaian, jenis kompetensi D, yaitu pelintingan 

rokok dengan tangan, yang merupakan 

kompetensi terpenting yang memiliki nilai 

standar 4, atau harus sangat menguasai, hanya 

dicapai oleh 11 orang pekerja. Sebenarnya, 

untuk penguasaan seluruh kompetensi dengan 

nilai 4, hanya dapat dicapai oleh sangat sedikit 

karyawan, yang terbanyak ada pada kompetensi 

A dengan total “hanya” 37 orang karyawan. 

Permasalahan sesungguhnya ada pada 

kompetensi D yang hanya 11 orang karyawan 

yang berhasil mencapai nilai 4, yang 

merupakan kompetensi dengan penguasaan 

karyawan dengan nilai 4 paling sedikit.Padahal, 

kompetensi D merupakan kompetensi yang 

dianggap paling kritis oleh perusahaan dan 

menjadi satu-satunya kompetensi dengan nilai 

standar penguasaan 4. Dengan demikian, dapat 

dikatakan dengan total 592 orang karyawan, 

yang memenuhi standar perusahaan untuk 

kompetensi D hanya 11 orang, dimana 581 

orang karyawan lainnya masih perlu 

meningkatkan kemampuannya.Hasil penilaian 

skill map ini memberikan gambaran tentang 

permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan serta dapat 

menjadi bahan pertimbangan untuk usaha 

perbaikan kedepannya. Terutama jika perbaikan 

tersebut ingin dicapai lewat pelatihan, maka 

perusahaan sudah mengetahui dengan pasti 

pelatihan jenis apa yang paling dibutuhkan serta 

siapa saja yang benar-benar perlu mendapatkan. 

2.3 Analisa Dan Pembahasan 

Berikut akan diberikan analisa dan 

pembahasan berdasarkan data-data yang telah 

didapatkan dan diolah sebelumnya. 

 

2.3.1 Work Sampling 

Pada penelitian work sampling yang 

dilakukan dengan total 1000 kali pengamatan 

dalam kurun waktu enam (6) hari dengan 

masing – masing 100 kali pengamatan perhari 

untuk dua hari pertama dan 200 kali 

pengamatan perhari untuk empat (4) hari 

berikutnya, didapatkan bahwa kegiatan 

produktif yang dilakukan sejumlah 675 kali dan 

kegiatan tidak produktif sejumlah 325 kali. 

Dalam kurun waktu pengamatan, produk yang 

berhasil diselesaikan sejumlah 5548 buah, 

sehingga dengan perhitungan yang telah 

dilakukan didapatkan bahwa waktu baku 

pengerjaan adalah 0.1307 menit/buah atau 

sejumlah 3670 buah perharinya dengan waktu 

kerja 8 jam perhari. 

Jika dibandingkan antara target yang 

ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya, 

sebesar 3000 batang/hari, dengan jumlah yang 

seharusnya dapat dicapai oleh karyawan 

menggunakan waktu baku hasil work sampling, 

sejumlah 3670 buah perhari, maka perusahaan 

bisa mendapatkan peningkatan produktifitas 

sebesar 20% dari jumlah produksi yang ada saat 

ini. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa 

peningkatan jumlah produksi ini dapat 

berdampak buruk bagi perusahaan jika tidak 

dapat dikelola dengan baik karena akan diikuti 

oleh peningkatan kebutuhan bahan baku dan 

juga gaji karyawan. Selain itu, penyerapan 

barang jadi akan menjadi beban berat bagi tim 

pemasaran jika tidak diikuti oleh kenaikan 

permintaan oleh pasar. Namun demikian, jika 

dapat dikelola dengan baik, peningkatan 

produktiftas ini sendiri berarti peningkatan 

pendapatan untuk perusahaan. 

2.3.2 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja menjadi poin penting 

untuk mencapai peningkatan produktifitas 

perusahaan, karena dapat digunakan untuk 

evaluasi kinerja karyawan saat ini. Target yang 

ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya 

sejumlah 3000 buah/hari, sedangkan target baru 

berdasarkan hasil work sampling ditetapkan 

sejumlah 3600 buah/hari.Penetapan jumlah 

3600 buah/hari diambil berdasarkan diskusi 

dengan pihak HRD perusahaan dengan 

melakukan pembulatan kebawah dari jumlah 

3670 buah/hari.Berdasarkan hasil penilaian 

kinerja yang telah dilakukan, didapatkan bahwa 

hanya 6 orang dari total 592 yang berhasil 

mencapai produksi 3600 buah/hari atau 
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lebih.Sejumlah 417 orang karyawan memiliki 

tingkat produktifitas antara 3000 sampai 3600 

buah/hari.Sedangkan sejumlah 169 orang 

karyawan tingkat produktifitasnya masih 

dibawah 3000 buah/hari. 

Hasil penilaian kinerja ini berarti 

perusahaan harus mengevaluasi hampir 

keseluruhan karyawan karena hanya 6 orang 

yang telah berhasil mencapai target. Untuk 417 

orang yang tingkat produktifitasnya antara 3000 

sampai 3600 buah/hari. Beban sesungguhnya 

perusahaan ada pada 169 orang karyawan yang 

tingkat produktifitasnya dibawah 3000 

buah/hari. Mengingat bahwa target 3000 

buah/hari sudah berlangsung lama, tidak 

berhasil mencapai jumlah tersebut 

mengindikasikan terdapat masalah pada 

karyawan yang harus segera dicarikan jalan 

keluar bersama dengan pihak perusahaan untuk 

meningkatkan tingkat produktifitas. 

2.3.3 Skill Map 

Untuk mencari tahu penyebab 

sebenarnya dari ketidakmampuan karyawan 

dalam mencapai target yang seharusnya 

berdasarkan hasil work samping, maka penulis 

menambahkan metode skill map, yaitu metode 

untuk mengetahui kemampuan seorang 

karyawan dalam menguasai kompetensi-

kompetensi tertentu yang ditetapkan perusahaan 

untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

Melalui gambar 2 berikut dapat dilihat 

perbandingan kompetensi karyawan pada 

perusahaan PT. Cakra Guna Cipta : 

 
Gambar 2. Perbandingan perolehan nilai 

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat 

perbandingan total nilai yang diperoleh masing-

masing kompetensi, dilihat dari keseluruhan 

kompetensi yang ada, jumlah terbanyak ada 

pada rentang nilai dua (2) dan tiga (3). Untuk 

nilai 1, hanya terdapat pada kompetensi A dan 

kompetensi C dengan jumlah yang sangat 

sedikit, masing-masing 7 orang untuk 

kompetensi A dan 3 orang untuk kompetensi C. 

Secara keseluruhan, untuk kompetensi A 

jumlah karyawan yang berhasil mendapat nilai 

1 sejumlah 7 orang, nilai 2 sejumlah 217 orang, 

nilai 3 sejumlah 331 orang dan nilai 4 sejumlah 

37 orang. Kompetensi B jumlah karyawan yang 

mendapat nilai 1 sejumlah nol orang, nilai 2 

sejumlah 191 orang, nilai 3 sejumlah 378 dan 

nilai 4 sejumlah 23 orang. Kompetensi C 

jumlah karyawan yang mendapatkan nilai 1 

sebanyak 3 orang, nilai 2 sebanyak 169 orang, 

nilai 3 sebanyak  391 orang dan nilai 4 

sebanyak 29 orang. Untuk kompetensi D, tidak 

ada karyawan yang mendapat nilai 1, 

sedangkan nilai 2 berhasil didapatkan oleh 293 

karyawan, nilai 3 didapat oleh 288 orang dan 

nilai 4 didapat oleh 11 orang. Sedangkan untuk 

kompetensi E, tidak ada yang mendapatkan 

nilai 1, sedangkan nilai 2 didapatkan oleh 86 

orang, nilai 3 didapatkan oleh 473 orang 

karyawan dan nilai 4 didapatkan oleh 33 orang 

karyawan. 

3. Penutup 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini berdasarkan rumusan masalah 

adalah sebagai berikut:  

Hasil work sampling yang dilakukan 

di PT. Cakra Guna Cipta menunjukan bahwa 

tingkat produktifitas karyawan sebesar 

67,5%. Sedangkan hasil work sampling yang 

dilakukan menunjukan bahwa waktu baku 

pengerjaan untuk menyelesaikan satu buah 

produk adalah sebesar 0.1307 menit.  

Hasil dari performance appraisal 

dengan menggunakan metode work standard 

di PT. Cakra Guna Cipta menunjukan bahwa 

enam (6) orang karyawan mendapatkan nilai 

5 atau produksi lebih 3600 batang rokok 

perhari, 417 orang karyawan mendapatkan 

nilai 3 atau jumlah produksi antara 3000 

sampai 3600 batang rokok perhari dan 169 

orang karyawan mendapatkan nilai 1 atau 

jumlah produksi kurang dari 3000 batang 

rokok perharinya.  

Adapun usulan yang dapat diberikan pada PT. 

Cakra Guna Cipta adalah untuk melakukan 

pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan 

kinerja mereka. Pelatihan ini terutama 

difokuskan pada elemen kerja pelintingan 

dengan tangan, karena merupakan elemen 

kerja terpenting, sekaligus elemen kerja 
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dengan nilai penguasaan terendah oleh 

karyawan.  
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Dessler, Gary. (1999), Human Resource 

Management, Prentice Hall, New Jersey. 

Mondy, R. Wayne, and Robert M. Noe. (2005), 

Human Resource Management. Ninth Edition, 

Prentice Hall, USA. 

 Wignjosoebroto, Sritomo. (1989), Teknik Tata 

Cara dan Pengukuran Kinerja. PT. Guna 

Widya, Jakarta. 


