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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 
4.1 Profil PT Erindo Mandiri Pasuruan 
     PT Erindo Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak dalam bidang industri Air Minum Dalam Kemasan 
(AMDK) dengan merek produk Aquase yang berdiri sejak tahun 
1986, yang didirikan oleh Bapak Robin Abudin yang berasal dari 
Jakarta, namun pada tahun 2008, perusahaan ini berpindah 
tangan kepada Bapak Tjipto Soedjarwo Tjoek hingga sekarang. 
Pabrik ini diresmikan oleh Menteri Perindustrian RI Bapak 
Hartarto pada tanggal 30 Juli 1991. Lokasinya sangat strategis 
dibawah Gunung Penanggungan pada ketinggian 750 meter 
diatas permukaan laut, bertempat di jalan Damarwulan No. 02 
Gambiran, Prigen – Pasuruan, Jawa Timur. PT Erindo Mandiri 
terbagi menjadi dua bagian, yang pertama berada di kota 
Surabaya sebagai kantor dan di Prigen Pasuruan sebagai 
pabrik, serta memiliki satu perusahaan dengan nama Superindo 
Utama Corporation, dimana perusahaan tersebut berlaku 
sebagai distributor yang berpusat di Surabaya. PT Erindo 
Mandiri memiliki luas lahan sebesar 19.465 m2 seperti yang 
terlihat pada Lampiran 7, perusahaan dapat memanfaatkan 
lahan tersebut untuk terus mengembangkan produknya.            
PT Erindo Mandiri menyediakan produk air mineral yang bersih, 
segar dan berkualitas tinggi. Selain di pasarkan di Indonesia, 
Aquase juga dipasarkan secara cukup luas di manca negara, 
antara lain di Dilli (Timur-Timur) dan Singapura, hal tersebut 
menjadikan Aquase sebagai salah satu dari produk asli 
Indonesia yang mampu menembus pasar Internasional.  
     PT Erindo Mandiri memproduksi air mineral dengan dua 
merk yaitu AQUASE dan WELCOME. Aquase adalah merk 
utama dari PT Erindo Mandiri, sedangkan untuk merk Welcome 
merupakan second product yang dibuat berdasarkan pesanan. 
Namun, pada tahun 2008 merk WELCOME ini kemudian 
berganti nama menjadi AQUIS. Adanya produk dengan merk 
Aquis ini guna untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berada di 
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luar pulau jawa. Perusahaan tidak melakukan promosi untuk 
merk ini sehingga harga yang terjual lebih ekonomis dari pada 
merk Aquase. Tujuannya yaitu untuk mengimbangi produk – 
produk AMDK yang harganya murah di pasaran. AQUASE 
diproduksi dengan berbagai jenis kemasan yang disesuaikan 
dengan kebutuhan konsumen seperti yang terlihat pada Tabel 
4.1. 
Tabel 4.1 Jenis Kemasan Produk Aquase 

Sumber: PT Erindo Mandiri (2013) 

    Produksi AMDK tersebut terbagi menjadi dua, yaitu produk 
dengan merk Aquase merupakan jenis kemasan yang 
diproduksi secara reguler setiap harinya secara massal (make 
to stock) sedangkan produk dengan merk Aquis merupakan 
jenis kemasan yang tidak diproduksi secara reguler, tergantung 
dari permintaan pasar yang masuk (make to order) sehingga 
produk akan diproduksi sesuai dengan kuantitas pesanan yang 
diterima.  Menurut Saleh dan Dharmayanti (2012) menyatakan 
bahwa make to order disebut sebagai pola produksi yang 
dilakukan berdasarkan jumlah pesanan konsumen dan berdasar 
waktu yang telah ditentukan sedangkan membuat suatu produk 
akhir untuk disimpan, dan kebutuhan untuk konsumen akan 
diambil dari persediaan di gudang disebut make to stock. 
Semua jenis produk AMDK PT Erindo Mandiri telah diproduksi 
secara higienis dengan mengacu pada standar mutu yang 
disesuaikan dengan SNI 01-3553-2006 dan terdaftar pada 

BPOM Depkes RI dengan Nomor MD 249113001022. 

No Merk Jenis Kemasan Ukuran 

1 AQUASE Kemasan Gelas   250 ml 

2 AQUASE Kemasan Botol   600 ml 

3 AQUASE Kemasan Botol 1500 ml 

4 AQUASE Kemasan Galon   19 L 

5 AQUIS Kemasan Gelas   220 ml 
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     PT Erindo Mandiri berhasil memperoleh sertifikat ISO 
22000:2005 mengenai sistem manajemen keamanan pangan 
dan ISO 9001:2001 mengenai sistem manajemen mutu yang 
dapat menjadi salah satu keunggulan produknya untuk 
mendapatkan kepercayaan masyarakat. PT Erindo Mandiri 
memiliki Misi Kebijakan Mutu, yaitu “PT Erindo Mandiri 
berkomitmen menyediakan produk yang aman sesuai dengan 
persyaratan dan kebutuhan pelanggan serta senantiasa 
melakukan perbaikan yang berkesinambungan melalui 
penerapan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan 
sesuai dengan ISO 22000:2005”.  
     Sesuai dengan perkembangannya yang sudah berjalan 
hampir 22 tahun, PT Erindo Mandiri yang semula hanya 
mempunyai satu divisi yaitu Divisi AMDK, sudah 
mengembangkan dengan membentuk divisi lain yang bertujuan 
untuk menunjang kegiatan dari divisi AMDK. Oleh karena itu 
pada saat ini PT Erindo Mandiri telah mempunyai tiga divisi 
yang masing-masing saling mendukung dalam kinerja sehari – 
harinya, divisi tersebut adalah: 

a. Divisi AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) 
     Sebuah divisi yang mempunyai wewenang untuk 
memproduksi air minum dalam kemasan setiap harinya baik 
dengan merek Aquase atau Aquis sesuai dengan permintaan 
setiap bulannya. 

b. Divisi Kemasan  
     Divisi ini memproduksi segala sesuatu yang berhubungan 
langsung dengan kemasan yang diperlukan dalam produksi air 
minum dalam kemasan, baik cup, sedotan, gallon dan lain – 
lain. Pada awal berdirinya divisi ini hanya khusus untuk 
melayani devisi AMDK PT Erindo Mandiri saja tetapi sekarang 
sesuai dengan perkembangan divisi ini tidak lagi hanya 
melayani PT Erindo Mandiri saja tetapi juga melayani kemasan 
AMDK untuk perusahaan lain. 

c. Divisi Supporting (Perbaikan/ Mekanik) 
     Divisi ini yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu divisi 
lain dalam hal pengadaan atau perbaikan mesin yang 
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digunakan di dalam produksi. Apabila pihak maintenance di 
masing – masing divisi tidak dapat memperbaiki kerusakan 
mesin yang ada, maka mesin tersebut akan dikirim ke Divisi 
Lubec untuk segera ditangani agar produksi tidak banyak 
terganggu. 
     Sebagai salah satu industri air minum dalam kemasan 
(AMDK) managemen tenaga kerja mempunyai peranan penting 
dalam menunjang kelancaran proses produksi, karena tenaga 
kerja merupakan pelaksana dalam kegiatan produksi. Kemajuan 
serta berkembangnya suatu perusahaan dapat diraih dari aspek 
ketenagakerjaan, salah satunya dengan memberikan tingkat 
kesejahteraan yang baik untuk karyawannya. PT Erindo Mandiri 
Pasuruan mempunyai karyawan yang berjumlah 392 orang 
yang tersebar di semua bagian dengan tingkat pendidikan dari 
tingkat SMP sampai tingkat Sarjana. Oleh sebab itu, dalam 
menghadapi persaingan yang semakin ketat perlu ditunjang 
dengan SDM yang memadai, selain itu untuk memudahkan 
pembagian tugas dan wewenang diperlukan adanya struktur 
organisasi. Pembentukan struktur organisasi diusahakan dapat 
menggambarkan suatu rangkaian dari tugas yang bertujuan 
supaya anggota yang ada didalamnya dapat bekerja sama 
dengan baik dan mendapatkan tujuan pengawasan yang lebih 
efektif (Prasetya dan Lukiastuti, 2009). 
     Struktur organisasi di PT Erindo Mandiri Pasuruan dibuat 
dengan tujuan menunjang kelancaran aktivitas – aktivitas yang 
ada dalam perusahaan sehingga mempermudah perusahaan 
dalam mencapai tujuannya. Adanya struktur organisasi, 
pembagian tugas dan wewenang dari masing – masing bagian 
menjadi jelas. Struktur organisasi di PT Erindo Mandiri adalah 
struktur organisasi fungsional karena setiap divisi memiliki 
fungsi tugas dan wewenang masing – masing, dimana bawahan 
bertanggungjawab terhadap atasan. Kelompok itu hanya 
menerima perintah satu arah dan bertanggung jawab terhadap 
atasannya. Menurut Soegoto (2009), organisasi ini 
mengelompokkan anggota berdasarkan fungsi yang dilakukan 
dalam organisasi serta wewenang pimpinan tertinggi organisasi 
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ini dilimpahkan ke kepala bagian di bawahnya yang mempunyai 
keahlian tertentu serta sebagian dilimpahkan ke pejabat 
fungsional yang memiliki koordinasi tetap. 
      Struktur organisasi di PT Erindo Mandiri dipimpin oleh 
seorang General Manajer dan didampingi oleh seorang Wakil 
Manajer kemudian turun ke bawah secara garis. Adapun 
gambar struktur organisasi PT Erindo Mandiri lebih jelasnya 
dapat dilihat pada Lampiran 8. Adapun pembagian tugas dan 
wewenang dari masing-masing jabatan di PT Erindo Mandiri 
Pasuruan dapat dilihat pada Lampiran 9. Untuk sistem produksi 
berdasarkan rencana yang diberikan oleh departemen PPIC 
setiap harinya. Sistem kerja yang ada pada bagian produksi 
AMDK yaitu hari Senin sampai hari Sabtu dengan jam kerja 
yang terbagi menjadi dua shift, yaitu: 
1. Shift I  : pk. 07.00 – 15.00 WIB 
2. Shift II : pk. 15.00 – 23.00 WIB 

 
4.2 Proses Produksi AMDK 
     Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi air minum 
dalam kemasan oleh PT Erindo Mandiri yaitu air mineral yang 
berasal dari mata air pegunungan (Gunung Penanggungan). 
Bagan proses produksi AMDK di PT Erindo Mandiri dapat dilihat 
pada Lampiran 10. Adapun tahapan-tahapan proses produksi 
AMDK sebagai berikut: 
1. Pemompaan dari Sumber Mata Air 

Bahan baku diambil dari air tanah langsung dengan 
menggunakan pompa otomatis dengan kedalaman +/- 110 
meter dari permukaan tanah dengan debit rata-rata 3-5 liter / 
detik, sehingga mampu mencukupi kebutuhan akan air baku 
yang dibutuhkan selama proses produksi berlangsung. Air 
yang diperoleh dari sumber mata air memiliki kualitas air 
yang bagus baik dari segi tingkat pencemarannya yang 
rendah, air yang jernih, tidak berasa, dan berbau serta cara 
memperolehnya sangat mudah (Rahmiati, 2007). 
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2. Penyimpanan  
Air yang diambil dari sumber mata air dialirkan ke 
penyimpanan (water storage). Perusahaan memiliki 4 buah 
tangki yang saling berhubungan. Air dari tangki kemudian 
dialirkan ke tandon, kemudian masuk ke cartridge filter. 

3. Penyaringan/ Filterisasi I 
Untuk lebih menjaga bahan baku yang baik, maka dilakukan 
filterisasi dengan menggunakan cartridge filter dari bahan 
polyprophylene yang terjaga higienitasnya juga kerapatan 
dalam proses filterisasinya sehingga bahan baku dapat 
terkondisi dengan baik. Filter yang digunakan berupa micro 
filter. Menurut Sulistyandari (2009) bahwa cartridge/ micro 
filter disebut sebagai saringan mikron yang berfungsi untuk 
menyaring partikel kecil dalam air.  

4. Penyaringan/ Filterisasi II 
Penyaringan pada tahap 2 ini, air disaring dengan 
menggunakan sand filter. Sand filter adalah filter yang 
terbuat dari bahan pasir kuarsa dengan diameter 1 s/d 2 mm 
yang berguna untuk melakukan penyaringan material non air 
yang berupa algae atau golongan ganggang – ganggangan 
yang terdapat dalam air baku dari sumber, sehingga tidak 
sampai mempengaruhi kualitas air pada akhir produk yang 
dihasilkan. Menurut Hanum (2002) bahwa penyaring dengan 
jenis sand fliter ini berupa bak yang berisi pasir kuarsa yang 
berfungsi untuk menyaring flok halus dan kotoran lain yang 
lolos dari klarifier, zat-zat padat yang tidak larut akan 
melekat pada media, sedangkan air yang jernih akan 
terkumpul di bagian dasar dan mengalir keluar melalui suatu 
pipa menuju reservoir (tempat penampung). 

5. Penyaringan III (Back washing) 
Penyaringan tahap 3 ini, air disaring menggunkan carbon 
filter. Carbon filter adalah karbon aktif kualitas import yang 
kualitasnya sangat baik sebagai sarana proses filterisasi 
dengan tujuan mengadakan penyaringan untuk jenis-jenis 
material yang terdapat dalam air, seperti bau, kekeruhan, 
serta warna-warna yang mungkin timbul pada air baku dan 
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menyaring kotoran dengan ukuran antara 1-2 mm 
(Sulistyandari, 2009) 

6. Final Filter 
Merupakan proses filterisasi terakhir sebelum air baku 
masuk dalam ruang pengisian. Proses ini memiliki tingkat 
efektifitas yang paling tinggi karena menggunakan ukuran 
yang paling rapat yakni berkisar 0,2 mikron. Menurut Said, 
dkk (2005) bahwa apabila air dialirkan ke filter cartrige 
dengan ukuran 0,2 mikron gunanya untuk menghilangkan 
sisa partikel padatan yang ada di dalam air, sehingga air 
menjadi benar-benar jernih. 

7. Ozonisasi 
Proses ozonisasi merupakan proses yang berguna untuk 
membunuh mikroorganisme dan segala bentuk makhluk 
hidup yang terkandung dalam air sehingga air yang telah 
melewati mesin ozonator terhindar dari mineral bebas. 
Mineral bebas yaitu mineral anorganik, yang jika dikonsumsi 
berlebihan akan berbahaya bagi tubuh seperti Mg, Cu, dan 
S. Proses ozonisasi ini juga menambah kandungan oksigen 
dan dapat mengoksidasi logam berat yang terlarut dalam air. 
Air yang telah melalui proses ini terjamin kehigienisannya 
sehingga layak untuk dikonsumsi. Suprihatin dan Andriyani 
(2008) menyatakan bahwa penggunaan ozon atau ozonisasi 
dimaksudkan untuk sterilisasi air minum, karena ozon tidak 
meninggalkan residu berupa bau ozon seperti layaknya 
kaporit yang banyak dipergunakan oleh PDAM pada saat ini. 

8. Proses Disinfektan 
Proses disinfektan ini menggunakan bantuan sinar Ultra 
Violet (UV). Sinar Ultra Violet adalah lampu listrik yang 
memiliki beberapa jenis sinar infra merah yang digunakan 
untuk membunuh makhluk hidup, dan menyerap/ 
menurunkan kandungan O3 yang diinjeksi pada waktu 
proses ozonisasi. Menurut Komarudin (2003) pada proses 
disinfektan dengan sinar ultra violet, bahaya yang 
teridentifikasi adalah bahaya biologi (lolosnya 
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mikroorganisme pathogen). Hal ini dikarenakan fungsi 
sterilisasi ultra violet adalah membunuh mikroorganisme. 

9. Proses Filling (Pengisian Air)  
Proses pengisian air produk dilakukan di masing – masing 
ruang pengisian sesuai dengan ukuran dan jenis kemasan 
dan dilakukan dengan sistem yang higienis sehingga 
kualitas produk dapat lebih terjamin. Menurut Nurwiyana 
(2008), pengisian ketempat air (wadah) harus dilakukan 
dengan menggunakan alat serta dilakukan dalam tempat 
pengisian yang higienis. Pada filling kemasan botol, stelah 
air dimasukkan, kemasan secara otomatis langsung diberi 
tutup, sedangkan pada kemasan cup masuk ke proses 
selanjutnya yaitu sealing. 

10. Proses Labelling 
Proses Labelling merupakan proses dimana setelah produk 
telah dimasukkan ke dalam kemasan – kemasan maka 
diberikan aksesoris berupa label untuk botol dan galon. 
Pada label tersebut juga terdapat informasi mengenai 
produk dan masa kadaluwarsanya. Pada kemasan cup tidak 
mengalami proses labelling. 

11. Sealing 
Sealing merupakan proses dimana setelah produk diberi 
label, untuk kemasan botol diberi seal berupa segel pada 
bagian tutup botol, sedangkan pada kemasan cup setelah 
melalui proses filling, cup kemudian ditutup dengan 
menggunakan cup sealer.  
 

4.3 Penilaian Kinerja Karyawan di PT Erindo Mandiri 
Pasuruan 
     Penilaian kinerja karyawan yang digunakan oleh PT Erindo 
Mandiri  Pasuruan selama ini hanya menitikberatkan pada 
kemampuan soft skill karyawan. Kriteria penilaian yang 
digunakan dalam penilaian tersebut meliputi disiplin, sikap kerja, 
kerjasama, tanggungjawab, kesopanan, kejujuran, kerapihan, 
inisiatif, pengetahuan, keahlian, leadership, dan manajerial. 
Evaluasi kinerja karyawan yang digunakan tersebut masih 
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kurang komprehensif untuk mengetahui kemampuan yang 
dimiliki oleh karyawan. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat 
dilihat bahwa terdapat permasalahan belum adanya penilaian 
evaluasi kinerja karyawan yang lebih fokus pada kinerja 
karyawan secara langsung di lapang pada operator di bagian 
produksi. Hal tersebut diperlukan karena akan sangat 
membantu perusahaan dalam mengetahui kemampuan skill dari 
tiap karyawan pada kinerja praktek di lapang. Partiwi (2007) 
berpendapat bahwa penilaian kemampuan skill kerja amat 
penting bagi suatu organisasi, dengan penilaian kemampuan 
tersebut suatu organisasi dapat melihat sampai sejauh mana 
faktor karyawan dapat menunjang tujuan suatu organisasi. 
Penilaian terhadap kemampuan skill juga dapat memotivasi 
karyawan agar terdorong untuk bekerja lebih baik (Fauzi, 2010).  
     Jika hanya mengacu pada hasil evaluasi soft skill saja dirasa 
masih kurang memenuhi syarat dikarenakan evaluasi soft skill 
lebih mengacu pada sifat dan kepribadian orang dalam bekerja, 
sedangkan pada bagian produksi pekerjaan yang dilakukan 
tidak hanya berdasar pada kemampuan soft skill tetapi lebih 
banyak pada kompetensi hard skill atau kerja praktek. Oleh 
karena itu dengan adanya penilaian berdasarkan kompentensi 
akan didapatkan karyawan yang memiliki standar kompetensi 
yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan yaitu 
mempunyai intregritas skill tinggi dan juga dapat digunakan 
sebagai standar acuan dalam recruitment karyawan baru untuk 
operator di bagian Produksi. 
 
4.4 Sistem Evaluasi Kinerja Karyawan Berdasarkan 

Kompetensi Hard Skill dan Soft Skil 
     Sistem evaluasi kinerja karyawan yang diusulkan akan 
diterapkan pada karyawan kontrak di PT Erindo Mandiri. Selama 
ini evaluasi kinerja karyawan kontrak tersebut diadakan setiap 
tiga bulan sekali, sedangkan masa perjanjian kontrak untuk 
waktu minimal yaitu 3 bulan dan waktu maksimal sampai 6 
bulan. Kriteria yang digunakan dalam evaluasi kinerja karyawan 
ini yaitu berdasarkan kompetensi yang kriteria – kriteria 
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kompetesinya diperoleh dari Standart Operating Procedure 
(SOP) yang ada di bagian Produksi di PT Erindo Mandiri  
Pasuruan. Sistem evaluasi kinerja karyawan dengan 
menggunakan kompetensi ini diterapkan pada karyawan kontrak 
yang ada dibagian produksi yang nantinya akan diangkat 
sebagai karyawan tetap sebagai operator di bagian Produksi.   
     Penilaian yang akan diusulkan diawali dengan penentuan 
tingkat pembobotan kompetensi. Hal ini dilakukan dengan cara 
pembobotan berpasangan atau pembobotan keterkaitan antar 
node dan cluster menggunakan metode Analytic Network 
Process (ANP). Nilai pembobotan keterkaitan antar node dan 
cluster ini merupakan nilai rata-rata geometrik pendapat 
gabungan responden yang dapat di lihat pada lampiran 11. 
Hasil dari pembobotan keterkaitan antar node berupa bobot 
prioritas dan disusun pada matrix yang sesuai dengan selnya. 
Bobot prioritas dari keterkaitan antar node ini disebut sebagai 
unweighted supermatrik yang dapat dilihat pada lampiran 12. 
Nilai yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi 
responden dalam melakukan penilaian pada setiap kriteria 
kompetensi disebut dengan rasio konsistensi. Responden dinilai 
konsisten jika nilai rasio konsistensinya kurang dari  0,1. 
Menurut Saaty (2008) rasio konsistensi  harus 10 persen atau 
kurang, jika tidak mutu informasi harus diperbaiki dengan cara 
memperbaiki pertanyaan perbandingan berpasangan. Nilai 
perhitungan yang didapat pada penelitian ini dapat di lihat pada 
Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Hasil Rasio Konsistensi  

Node Comparison 
Responden Rata-rata 

Geometrik 1 2 

a. Mampu mengoperasikan 
mesin (TS3) 

0,0000 
0,0515 
0,0526 

0,0000 
0,0706 
0,0624 

0,0000 
0,0624 
0,0311 

 
b. Mampu menjaga kebersihan 

area kerja (TS4) 
 
 

0,0515 
0,0624 

0,0824 
0.0772 

0,0707 
     0,0068 
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Node Comparison 
Responden Rata-rata 

Geometrik 1 2 

a. Mampu menyelesaikan 
tugas sesuai target (TM1) 

 

0,0000 
0,0624 
0,0516 
0,0624 

0,0000 
0,0624 
0,0176 
0,0370 

    0,0000 
0,0744 
0,0516 
0,0515 

 
b. Mampu menyelesaikan 

tugas secara efisien (TM2) 
 

0,0000 
0,0426 
0,0516 
0,0516 

0,0000 
0,0824 
0,0176 
0,0176 

0,0000 
0,0888 
0,0516 
0,0516 

 
c. Mampu melaporkan data 

aktivitas produksi secara 
akurat (TM3) 

 

0,0000 
0,0370 
0,0370 

0,0000 
0,0370 
0,0036 

 

0,0000 
0,0370 
0,0036 

a. Mampu melakukan 
perawatan mesin (CM1) 
 

0,0000 
0,0000 
0,0000 

 

0,0000 
0,0000 
0,0000 

 

0,0000 
0,0000 
0,0000 

 
b. Mampu mendeteksi gejala 

kerusakan mesin (CM2) 
 

0,0000 
0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0000 
0,0000 

 

0,0000 
0,0000 
0,0000 

c. Mampu melakukan 
perbaikan mesin (CM3) 
 

0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0000 

 

0,0000 
0,0000 

a. Mampu bekerjasama 
dengan karyawan lain 
(RE1) 

  

0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0000 

b. Mampu menjalin 
komunikasi dengan baik 
(RE2) 

 

0,0000 0,0000 0,0000 

c. Mampu menerima dan 
melaksanakan instruksi 
kerja dari atasan dengan 
baik (RE3) 
 

0,0000 
0,0624 
0,0707 

 

0,0000 
0,0516 
0,0279 

0,0000 
0,0668 
0,0176 
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Cluster Comparison 
Responden Rata-rata 

Geometrik 1 2 

a. Task skills (Keterampilan 
melaksanakan tugas-tugas 
rutin/pekerjaan) (TS) 

 

0,0386 0,0904 0,0859 

b. Task Management Skills 
(Keterampilan mengelola 
tugas/pekerjaan) (TM)  

 
 

0,0624 0,0904 0,0982 

c. Contingency management 
skills (Keterampilan 
mengantisipasi 
kemungkinan) (CM) 
 

0,0386 
 

0,0707 
 

0,0806 

d. Job/role environment skills 

(Keterampilan untuk bekerja 
sama serta memelihara 
kenyamanan lingkungan 
kerja) (RE) 

 

0,0370 0,0824 0,0825 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
 
     Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada Tabel 4.2 
Hasil rasio konsistensi, bahwa nilai rasio konsistensi tiap kriteria 
kompetensi berada di bawah 0,1 yang berarti konsisten. Nilai 
rasio konsistensi tersebut dapat menunjukkan bahwa observasi 
dapat diterima dan tidak perlu mengadakan penyebaran 
kuesioner ulang. 
     Tahapan selanjutnya adalah menentukan weighted 
supermatrik yaitu supermatrix yang telah dibobotkan dengan 
cara melakukan perkalian antara cluster matrix (Lampiran 13) 
dan unweighted supermatrix. Hasil weighted supermatrik dapat 
dilihat pada Lampiran 14. Setelah diperoleh weighted 
supermatrix, tahapan selanjutnya adalah menentukan limiting 
matrik dengan cara mengalikan weighted supermatrix dengan 
dirinya sendiri hingga bobot dinyatakan stabil. Nilai bobot 
dinyatakan stabil ketika secara umum telah terdistribusi pada 
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keseluruhan matrik yaitu mempunyai nilai sama pada setiap 
baris. Hasil dari limiting matrix dapat di lihat pada Lampiran 15. 
     Tahap akhir untuk mendapatkan nilai prioritas kepentingan 
kompetensi adalah normalisasi limiting matrix, nilai total dari 
limiting matrix adalah satu. Normalisasi limiting matrix 
digunakan untuk mengetahui kontribusi nilai kepentingan atau 
nilai bobot prioritas akhir seluruh node pada masing-masing 
cluster kompetensi. Menurut Santoso, dkk (2003) total bobot 
prioritas pada tiap kolom normalisasi limiting matrix akan sama 
dengan satu. Normalisasi limiting matrix didapatkan dengan 
cara membagi nilai limit matrix tiap kriteria dengan jumlah 
kriteria tersebut dalam satu cluster kompetensi sehingga 
didapatkan total nilai untuk cluster kompentensi sebesar satu. 
Nilai Hasil dari normalisasi limit matrix dapat dilihat di Lampiran 
16, sedangkan hasil bobot akhir setiap kriteria kompetensi yang 
terdiri dari 4 cluster kompetensi dan 13 node kriteria kompetensi 
dengan menggunakan metode ANP dapat di lihat di tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Bobot Kriteria Kompetensi 

      
 

  

No 
Kelompok 

Kompetensi 
Bobot Jenis Kompetensi Bobot 

1 Task skills  
(Keterampilan 
melaksanakan  
tugas-tugas rutin/ 
pekerjaan) (TS) 0.719 

Mampu memenuhi tingkat 
kehadiran (TS1) 

0.275 

Datang dan pulang tepat 
waktu (TS2) 

0.375 

Mampu mengoperasikan 
mesin (TS3) 

0.038 

Mampu menjaga kebersihan 
area kerja (TS4) 

0.030 

 
2 

 
Task Management 
Skills 
(Keterampilan 
mengelola tugas/ 
pekerjaan) (TM) 

0.100 

 
Mampu menyelesaikan tugas 
sesuai target (TM1) 

0.080 

Mampu menyelesaikan tugas 
secara efisien (TM2) 

0.005 

Mampu melaporkan data 
aktivitas produksi secara 
akurat (TM3) 
 

0.015 
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3 Contingency 
management 
skills 
(Keterampilan 
mengantisipasi 
kemungkinan) 
(CM) 

0.008 

Mampu melakukan 
perawatan mesin (CM1) 

0.003 

Mampu mendeteksi gejala 
kerusakan mesin (CM2) 

0.004 

Mampu melakukan perbaikan 
mesin (CM3) 

0.001 

 
4 

 
Job/role 
environment skills 
(Keterampilan 
untuk bekerja 
sama serta 
memelihara 
kenyamanan 
lingkungan kerja) 
(RE) 

0.174 

 
Mampu bekerjasama dengan 
karyawan lain (RE1) 

0.035 

Mampu menjalin komunikasi 
dengan baik (RE2) 

0.020 

Mampu menerima dan 
melaksanakan instruksi kerja 
dari atasan dengan baik 
(RE3) 

0.119 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
 
    Pembobotan ini diperoleh berdasarkan pendapat dari 
responden ahli yaitu Kepala Bagian Personalia dan Kepala 
Bagian Produksi. Kedua responden tersebut mengetahui kinerja 
karyawan dibagian Produksi sehingga dapat dianggap sebagai 
ahli dalam penentuan bobot kriteria kompetensi dalam sistem 
evaluasi kinerja karyawan. Setiap jenis kompetensi memiliki 
bobot prioritas yang berbeda-beda. Bobot yang telah 
disesuaikan merupakan nilai akhir yang digunakan sebagai 
dasar dalam penilaian karyawan kontrak. ANP dapat membantu 
dalam penentuan bobot dari faktor terpenting yang digunakan 
dalam proses evaluasi (Hemaida and Everett, 2003). 
     Adapun hasil perhitungan bobot kriteria kompetensi 
menggunakan ANP dapat dilihat pada Tabel 4.3. Bobot kriteria 
kompetensi mempunyai bobot kelompok maupun bobot kriteria 
kompetensi yang berbeda-beda. Urutan kelompok kompetensi 
berdasarkan bobot tertinggi sampai terendah adalah task skills 
(keterampilan melaksanakan tugas – tugas rutin/ pekerjaan) 
(0,719), job/ role environment skills (keterampilan untuk bekerja 
sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja) (0,174), 
task management skills (keterampilan mengelola tugas/ 
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pekerjaan) (0,100), dan contingency management skills 
(keterampilan mengantisipasi kemungkinan) (0,008).  
     Task skills (keterampilan melaksanakan tugas-tugas rutin/ 
pekerjaan) memiliki bobot kriteria tertinggi dengan nilai 0,719, 
hal ini dikarenakan pada seorang karyawan di PT Erindo 
Mandiri dibutuhkan tingkat kedisiplinan kerja yang tinggi, 
dengan bebrapa kriteria kompetensi yang terdiri dari  mampu 
memenuhi tingkat kehadiran, datang dan pulang tepat waktu, 
mampu mengoperasikan mesin dan mampu menjaga 
kebersihan area kerja merupakan kewajiban dari seorang 
karyawan khususnya karyawan bagian produksi dengan 
kategori baik. Datang dan pulang tepat waktu memiliki bobot 
tertinggi sebesar 0.375 dan mampu memenuhi tingkat kehadiran 
memiliki bobot sebesar 0.275. Di perusahan kehadiran 
karyawan dan ketepatan waktu kedatangan dan kepulangan 
serta frekuensi keterlambatan, dapat dilihat langsung dari kartu 
checklock yang direkap dalam bentuk catatan absensi 
kehadiran. Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat bahwa 
15 menit sebelum jam masuk kerja semua karyawan harus 
sudah datang di tempat kerja. Karyawan kontrak juga 
diharapkan untuk selalu datang dan pulang tepat waktu, karena 
apabila datang atau pulang tidak tepat pada waktunya pasti 
berdampak pada pencapaian target produksi yang kurang 
maksimal. Menurut Umar (2003), ketidakhadiran karyawan 
dapat memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap 
perusahaan dan tingkat kehadiran karyawan akan 
menyebabkan dampak negatif pada pencapaian target 
perusahaan. Meskipun mayoritas karyawan berstatus tetap dan 
minoritas karyawan berstatus kontrak, keduanya merupakan 
penunjang keberhasilannya target produksi tercapai. Apabila 
salah seorang karyawan kontrak dari segi absensi saja sudah 
sering terlambat, terlebih sering tidak masuk berarti kondisinya 
sudah dikatakan tidak dapat memenuhi tingkat kehadiran. Hal 
ini akan mempengaruhi penentuan kontrak berikutnya.   
    Subkriteria selanjutnya yaitu mampu mengoperasikan mesin 
dengan bobot kriteria sebesar 0.038. Menurut Sakhowi (2007), 
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sumber daya manusia merupakan fungsi yang berhubungan 
dengan karyawan, dimana karyawan merupakan aset sebagai 
faktor produksi bagi perusahaan sebagai penggerak bagi setiap 
kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan. Walau 
bagaimanapun canggihnya suatu peralatan atau mesin tanpa 
kemampuan operator yang kurang memadai maka semua 
kegiatan yang ada dalam perusahaan tidak dapat berjalan 
dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan 
tidak dapat tercapai. Pelatihan karyawan merupakan suatu 
program pengembangan pengetahuan, keterampilan dan 
keahlian sebagai usaha dalam mengantisipasi persaingan dan 
perubahan baik dalam lingkungan eksternal perusahaan yang 
akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan perusahaan. 
Sopiah (2008) juga menyatakan bahwa pelatihan juga 
merupakan program yang sangat penting dalam mencegah 
terjadinya kecelakaan kerja.  
     Perusahaan telah melakukan beberapa cara salah satunya 
dengan pelatihan. Pelatihan memberikan karyawan baru atau 
lama suatu keterampilan yang mereka butuhkan untuk 
menjalankan pekerjaan mereka misalnya bagaimana tata cara 
mengoperasikan mesin. Bahwasanya di perusahaan sangat 
mengandalkan kemampuan operator untuk menjalankan 
pengoperasian mesin. Maka dari itu manusia tetap dibutuhkan 
perannya sebagai operator yaitu orang yang dapat 
mengoperasikan alat tersebut dan juga mengawasinya. Pada 
aplikasinya yaitu apabila dilihat dari tingkat kebutuhannya, 
misalnya seorang karyawan kontrak ditempatkan dibagian 
operator, secara otomatis karyawan kontrak tersebut harus 
mampu mengoperasikan mesin, jika karyawan tersebut kurang 
paham dengan pengoperasian mesin maka karyawan tersebut 
akan digantikan dengan karyawan kontrak lain yang bisa cepat 
memahami pada waktu training tersebut. Jadi tuntutan kerja itu 
diliat bagiannya terlebih dahulu apabila karyawan kontrak 
ditempatkan dibagian operator maka harus diutamakan yang 
bisa mengoprasikan mesin.  
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    Subkriteria yang ke empat dengan bobot sebesar 0.030 yaitu 
mampu menjaga kebersihan area kerja. Subkriteria tersebut 
memiliki bobot terendah karena responden beranggapan bahwa 
kondisi bersih tidak menjadikan perbedaan output yang 
signifikan. Kebersihan merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting bagi kesehatan karyawan maupun lingkungan. 
Meskipun demikian di dalam area kerja, kebersihan merupakan 
hal yang utama dalam menjalankan operasionalnya. Kebersihan 
harus diperhatikan dengan baik dan benar guna mendukung 
kesehatan produk yang dihasilkan. Seluruh karyawan yang 
bekerja dan kontak langsung dengan produk harus bisa 
menjaga kebersihan saat bekerja untuk menghindari 
kontaminasi produk. Metode yang digunakan untuk menjaga 
kebersihan di perusahaan yaitu dengan menggunakan peralatan 
seperti pelindung kepala dan sepatu. Peralatan tersebut 
gunanya untuk mencegah kontaminasi karyawan yang 
berpindah – pindah dari area satu ke area yang lain. Menjaga 
kebersihan karyawan misalnya mencuci tangan dengan bersih, 
menjaga sarung tangan yang digunakan dalam produksi tetap 
bersih, terawat, dan terjaga sanitasinya. Hal tersebut bertujuan 
untuk menghindarkan kontak fisik langsung dengan produk 
untuk menjamin kualitas produk dari kontaminan. Apabila 
terdapat salah seorang karyawan yang sakit atau luka terbuka 
yang membahayakan produk, tidak boleh terlibat dalam 
operasional penanganan bahan baku, setengah jadi dan bahan 
jadi. Oleh sebab itu setiap karyawan harus bertanggung jawab 
terhadap kesehatan dan kebersihan di area kerjanya (Purnomo, 
2004). Berdasarkan pembahasan dari beberapa kriteria tersebut 
(TS1, TS, TS3, dan TS4) dapat disimpulkan bahwa apabila 
keterampilan melaksanakan tugas-tugas rutin/ pekerjaan 
menjadi masalah dalam suatu industri maka akan berdampak 
serius pada produktivitas perusahaan.  
     Kriteria selanjutnya yaitu job environment skills (keterampilan 
untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan 
kerja) dengan nilai 0,174 yang terdiri dari beberapa subkriteria 
kompetensi, diantaranya yaitu mampu bekerjasama dengan 



56 

 

karyawan lain, mampu menjalin komunikasi dengan baik dan 
mampu menerima dan melaksanakan intruksi kerja dari atasan 
dengan baik. Beberapa subkriteria kompetensi tersebut 
diperlukan karyawan produksi untuk meningkatkan produktivitas 
dengan cara perbaikan sikap dan perilaku kerja. Salah satunya 
karyawan harus mampu bekerjasama dengan karyawan lainnya 
karena dalam kegiatan produksi diperlukan kekompakan tim 
untuk memproduksi air minum dalam kemasan sehinga tujuan 
organisasi dapat tercapai.  
      Mampu menerima dan melaksanakan intruksi kerja dari 
atasan dengan baik merupakan subkriteria dengan nilai tertinggi 
pada kelompok kompetensi job environment skills yaitu sebesar 
0.119. Sebagian besar karyawan kontrak mendapat intruksi 
kerja dari pengendali atau dari ketua bagian. Karyawan kontrak 
tersebut harus memperhatikan intruksi dengan benar. Dalam hal 
ini kepatuhan mengikuti intruksi kerja harus diutamakan, karena 
penyerapan dan pelaksanaan intruksi kerja yang baik, akan 
mempengaruhi produktivitas hasil, baik dari segi kualitas 
maupun kuantitas. Misalnya saja di bagian packing terdapat 
salah seorang karyawan yang tidak hadir kerja, pengawas pasti 
akan mengintruksikan kepada karyawan lain untuk 
menggantikan salah satu temannya yang tidak masuk, apabila 
karyawan tersebut tidak bisa menerima dengan baik intruksi 
langsung dari atasan secara otomatis produktivitasnya tidak 
akan berjalan secara maksimal dan target tidak akan tercapai.  
     Selanjutnya perlu dilihat subkriteria mampu bekerjasama 
dengan karyawan lain memiliki bobot kriteria sebesar 0.035. 
Menurut Tenner dan Detoro (1992) dalam Poernomo (2006), 
kerjasama tim terdiri dari sekelompok orang-orang yang bekerja 
bersama untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan tersebut 
akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerjasama tim 
daripada dilakukan sendiri. Kerjasama bertujuan agar pekerjaan 
yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya 
kesalahan berkomunikasi dalam menerima arahan dari atasan. 
Setiap karyawan diharapkan agar dapat bekerjasama dengan 
baik, misalnya dibagian packing pada saat melakukan packing 
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gelas atau cup, salah satu karyawan ada yang bekerja dengan 
cepat disisi lain karyawan lain ada yg kerjanya sangat lambat 
hal ini merupakan salah satu bentuk tidak dapat bekerjasama 
dengan baik, pada akhirnya di bagian belakang terjadi 
penumpukan gelas, jika terjadi seperti itu secara otomatis 
mesinnya harus dihentikan. Oleh karena itu satu line ini harus 
bisa bekerjasama dengan baik.  
      Kerjasama tim tidak akan terwujud apabila terdapat 
beberapa karyawan yang berperilaku kurang disiplin, hal ini 
ditunjukan oleh karyawan yang terlalu sering mengobrol yang 
tidak perlu ataupun bermain handphone di saat jam kerja 
sedang aktif. Jadi agar produksi dapat tercapai secara optimal 
sesuai standar produksi maka diperlukan kerjasama yg bagus 
dalam satu tim tersebut. Apabila terdapat konflik dalam 
karyawan juga memicu kerjasama antar tim jadi tidak dapat 
tercapai. Solusinya adalah diberikan motivasi atau arahan-
arahan dari kepala bagian atau tim pengendali, sehingga 
kerjasama tim dapat terwujud kembali dengan baik.  
      Selain dibutuhkan kerjasama tim yang bagus antar 
karyawan untuk mendukung tercapainya produksi secara 
optimal juga diperlukan kemampuan dalam berkomunikasi yang 
bagus guna meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Subriteria 
mampu menjalin komunikasi dengan baik memiliki bobot kriteria 
sebesar 0.020. Subkriteria tersebut memiliki bobot terendah 
karena responden sudah mengetahui bahwa pentingnya 
berkomunikasi merupakan faktor pendukung tercapainya 
keberhasilan target perusahaan. Pentingnya komunikasi bagi 
manusia tidak dapat dipungkiri begitu juga halnya bagi suatu 
organisasi dengan adanya komunikasi yang baik suatu 
organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil, tetapi sebaliknya 
kurangnya atau bahkan tidak adanya komunikasi akan 
menghambat kinerja organisasi (Vemmylia, 2009). Di dalam 
perusahaan, atasan dan bawahan penting untuk menjalin 
hubungan emosional yang dapat dilakuakan dengan 
memperkuat komunikasi dan pemberian motivasi. Hal ini 
menjadi sangat penting melalui komunikasi dari atasan kepada 
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karyawan diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, untuk 
menjaga konsistensi dan kontinuitas pelaksanaan dan 
pencapaian target perusahaan.   
     Selain itu kemampuan memotivasi karyawan khususnya 
bagian produksi agar dengan kecakapan (ability) yang mereka 
miliki untuk terus bekerja dengan semangat yang tinggi 
sehingga mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan 
perusahaan. Novita (2004) menyatakan bahwa dalam mencapai 
tujuannya, organisasi sangat dipengaruhi oleh keberhasilan 
upaya yang dilakukan oleh anggotanya. Upaya tersebut 
tercermin dalam tugas yang diberikan kepadanya maupun 
upaya-upaya yang berasal dari dalam dirinya yang memiliki 
dorongan kuat untuk memberhasilkan tercpainya tujuan 
organisasi tersebut. Maka dengan terciptanya komunikasi dan 
motivasi dari pimpinan perusahaan kepada para karyawannya, 
tentu saja akan memberikan dampak yang positif terhadap 
kinerja kayawan dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. 
     Kelompok kompetensi yang selanjutnya yaitu task 
management skills (keterampilan mengelola tugas/pekerjaan) 
dengan nilai 0,100 yang terdiri dari beberapa subkriteria 
kompetensi diantaranya mampu menyelesaikan tugas sesuai 
target, mampu menyelesaikan tugas secara efisien dan mampu 
melaporkan data aktivitas produksi secara akurat. Beberapa 
kriteria kompetensi tersebut dibutuhkan karyawan pada bagian 
produksi guna memenuhi kewajiban sebagai karyawan untuk 
perkembangan perusahaan. Selain itu, beberapa kriteria 
kompetensi tersebut diperlukan untuk karyawan produksi agar 
menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan.  Beberapa kriteria ini diharapkan dapat mengurangi 
kesalahan yang mungkin terjadi dilakukan oleh karyawan. 
Subkriteria mampu menyelesaikan tugas sesuai target memiliki 
bobot tertinggi dalam kelompok kompetensi task management 
skills dengan nilai sebesar 0.080. Mampu menyelesaikan tugas 
sesuai target merupakan tugas karyawan dengan harapan 
karyawan produksi dapat bekerja menghasilkan output AMDK 
sesuai target perusahaan sehingga produktivitas perusahaan 
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dapat terpenuhi dengan baik. Pencapaian target produksi yang 
telah ditetapkan oleh perusahaan dapat dilihat dari hasil 
produksi yang dicapai dalam 1 shift selama 7 jam kerja 
diantaranya untuk kemasan gelas berukuran 250 ml sebanyak 
2100 karton tiap karton berisi 48 gelas, untuk kemasan botol 
berukuran 600 ml sebanyak 1475 karton tiap karton berisi 4 
botol, kemasan botol dengan ukuran 1500 ml sebanyak 2100 
karton tiap karton berisi 12 botol dan untuk kemasan galon 
menghasilkan 3000 galon. 
     Subkriteria selanjutnya yaitu mampu melaporkan data 
aktivitas produksi secara akurat dengan bobot kriteria sebesar 
0.015. Subkriteria ini akan berhubungan dengan ketepatan 
dalam usahanya melaporkan data aktivitas produksi. Karyawan 
harus bekerja sesuai dengan standar operasional kerja yang 
telah ditetapkan perusahaan sehingga hasil laporan aktivitas 
produksi dapat diketahui dengan jelas dan target dapat dicapai. 
Melaporkan data aktivitas produksi secara akurat ini dapat 
berupa penyampaian secara tertulis maupun lisan (adanya 
masalah operasi yang tidak diharapkan atau adanya ancaman 
yang secara rutin dikerjakan). Fitriani (2013) pun menyatakan 
bahwa laporan hasil aktivitas produksi termasuk salah satu 
tahap paling penting dan akhir dari suatu pekerjaan. Laporan 
hasil tersebut bentuk komunikasi tertulis yang berisi pesan agar 
pembaca laporan dapat mengerti dan menindaklanjuti temuan 
(sesuai rekomendasi yang terdapat di dalam laporan tersebut). 
Sedarmayanti (2007) juga menyatakan, laporan hasil dalam 
bentuk tertulis dapat berfungsi sebagai alat bukti dalam rangka 
penyelesaian tugas yang telah dikerjakan. Laporan hasil juga 
dapat berupa lisan yang disampaikan melalui diskusi secara 
langsung maupun via telefon dan media lainnya yang secara 
tidak formal maupun formal yang dilakukan oleh pegawai 
kepada atasannya. Laporan tersebut berisi tentang hasil kerja 
yang biasanya mendapat kendala pada saat dilapangan dalam 
pengerjaan tugas. 
     Kriteria ke tiga dengan bobot sebesar 0.005 yaitu mampu 
menyelesaikan tugas secara efisien.  Sublriteria tersebut 
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memilik bobot terendah karena responden beranggapan bahwa 
di bagian produksi terdapat pengawas yang mengawasi dan 
mengatur kinerja karyawan produksi agar dapat menyelesaian 
tugas secara efisien. Semakin efisien waktu yang dilakukan 
maka semakin besar juga output yang dihasilkan, dengan 
demikian tidak ada lagi waktu yang terbuang karena kurangnya 
efisien kinerja karyawan misalnya mengobrol pada saat bekerja. 
Selain itu, adanya perjanjian jam kerja produksi yang telah 
dibuat oleh pihak managemen dengan ketepatan waktu 
kedatangan bahwa 15 menit sebelum jam masuk kerja semua 
karyawan harus sudah datang di tempat kerja. 
     Karyawan kontrak juga diharapkan untuk selalu datang dan 
pulang tepat waktu, hal ini dapat melahirkan efisiensi waktu 
yang tinggi untuk pencapaian target produksi yang kurang 
maksimal. Hal lain juga dapat dilihat dari hasil kinerja karyawan 
misalnya di bagian packing gelas/ cup apabila terdapat 
karyawan yang melakukan pengepakan secara pelan – pelan 
pasti akan diperoleh hasil yang sedikit, maka estimasi waktu 
untuk target produksi yang telah ditentukan tidak akan bisa 
tercapai. Hal ini menandakan bahwa karyawan tersebut tidak 
dapat bekerja secara efisien, namun permasalahan ini dapat 
diselesaikan yaitu dengan adanya pengawas yang bertugas 
untuk mengawasi kegiatan tersebut guna mengawasi ketepatan 
waktu target produksi yang dihasilkan oleh karyawannya. 
Setyawan (2008) berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja 
dikatakan efisien bila hasil kerja yang dicapai tinggi dengan 
penggunaan waktu kerja yang tepat, begitu juga dengan 
penurunan efisiensi tenaga kerja maka akan menurunkan hasil 
kerja yang diperoleh.  
     Kelompok kompetensi selanjutnya merupakan kelompok 
kompetensi yang memiliki bobot terendah dengan nilai 0,008 
yaitu contingency management skills (keterampilan 
mengantisipasi kemungkinan) dengan beberapa kriteria 
kompetensi yang terdiri dari mampu melakukan perawatan 
mesin, mampu mendeteksi gejala kerusakan mesin, dan mampu 
melakukan perbaikan mesin. Kelompok kompetensi ini memiliki 
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nilai terendah dikarenakan manajemen sudah mengetahui 
bahwa karyawan kontrak pada bagian produksi hanya bertugas 
untuk merawat mesin dan memperbaiki kinerja mesin jika 
mengalami sebuah masalah ringan, sedangkan apabila sebuah 
mesin pada bagian produksi mengalami kerusakan atau 
masalah yang cukup berat hal tersebut akan langsung ditangani 
oleh bagian maintenance langsung. Misalnya saja apabila 
terdapat angka lid yang miring hanya menggeser angka lidnya 
hal tersebut langsung ditangani oleh pengawas untuk 
memperbaiki tanpa harus memanggil maintenance. Namun 
apabila sudah tidak bisa diatasi sendiri oleh pengawas sampai 
harus mematikan mesin langkah selanjutnya yaitu memanggil 
karyawan bagian maintenance.  
     Terdapat jadwal perawatan rutin setiap harinya yang 
dilakukan dari bagian maintenance atau disebut juga sebagai 
preventive maintenance untuk memeriksa kondisi mesin yang 
ada dibagian produksi yaitu berupa checklist. Kegiatan 
preventive maintenance dilakukan erat kaitannya dalam hal 
menghindari suatu sistem atau peralatan mengalami kerusakan 
(Worsham, 2002). Sistem pemeliharaan rutin ini dibuat dengan 
mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja, suku cadang, 
bahan untuk perbaikan dan faktor – faktor lainnya. Biaya 
perbaikan dan lamanya mesin/ peralatan tidak beroperasi dapat 
diminimalkan dibandingkan dengan perbaikan mesin yang sama 
tetapi dilakukan setelah mesin itu rusak total. Kegiatan 
pemeliharaan dilaksanakan secara terencana dan periodik 
dalam bentuk penjadwalan (time schedule), tujuannya untuk 
mengurangi kemungkinan kerusakan, gangguan dan menjaga 
fasilitas dalam kondisi standar (Muhtadi, 2009). Kegiatan 
pencegahan ini ada yang harus dilakukan harian seperti 
mencatat suhu mesin-mesin yang berputar, kegiatan mingguan 
seperti pemantauan tereminasi sambungan kabel pada 
peralatan listrik, kegiatan bulanan seperti mengganti minyak 
trafo atau mesin-mesin yang berputar serta kegiatan 
pencegahan tahunan seperti diantaranya melakukan 
pengecatan pada peralatan yang ada. 
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4.5 Peringkat Karyawan Produksi Berdasarkan Sistem 

Evaluasi Kinerja Karyawan dengan Menggunakan 
Kompetensi  

     Pada tahapan selanjutnya yaitu penentuan peringkat 
karyawan. Kompetensi karyawan di PT Erindo Mandiri dilakukan 
dengan cara melakukan observasi langsung (direct observation) 
terhadap karyawan kontrak yang ada di bagian Produksi. Disini 
penilaian karyawan dilakukan dengan cara mengalikan bobot 
kriteria kompetensi dengan hasil penilaian terhadap karyawan. 
      Pada penelitian ini dilakukan penilaian terhadap kinerja 
karyawan di perusahaan yang dilakukan oleh Kepala bagian 
Personalia dan Kepala bagian Produksi. Evaluasi kinerja 
karyawan dilakukan pada karyawan kontrak di bagian Produksi. 
Nilai kompetensi tiap karyawan dapat diukur apabila bobot 
kriteria kompetensi diketahui dan penilaian kompetensi 
karyawan langsung berdasarkan kuisioner penilaian kompetensi 
dengan metode rating scale. Adapun hasil penilaian langsung 
dan perhitungan nilai kompetensi karyawan disajikan di 
Lampiran 17 dan Lampiran 18. Nilai yang didapatkan dalam 
pengolahan data disini adalah nilai total kompetensi tiap 
karyawan.  
     Nilai total kompetensi tiap karyawan didapatkan dengan cara 
mengalikan nilai kompetensi (bobot kriteria x penilaian 
langsung) yang didapatkan tiap karyawan. Selanjutnya akan 
dapat diidentifikasi seberapa besar kompetensi yang telah 
dimiliki setiap karyawan. Untuk mempermudah pengolahan nilai 
dibutuhkan skala guna menentukan nilai karyawan. Skala ini 
akan memudahkan penilai untuk memberikan nilai kepada 
karyawan. Skala penilaian kategori yang digunakan dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Skala Nilai yang Digunakan dalam Penilaian 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
     Berdasarkan Tabel 4.4, dapat dilihat bahwa sebagian besar 
karyawan sudah memiliki kompetensi kinerja tinggi dan kinerja 
sesuai standar. Tidak adanya nilai kinerja sangat tinggi, karena 
pakar beranggapan apabila kinerja karyawan masuk ke dalam 
kategori kinerja yang sangat tinggi hal ini menunjukkan bahwa 
indikator dari kinerja telah terlaksana sesuai dengan apa yang 
diinginkan perusahaan yang berkaitan dengan pemahaman 
terhadap pekerjaan, kehadiran, kemampuan bekerjasama, 
pencapaian target kerja, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu 
dalam penyelesaian pekerjaan serta frekuensi kesalahan yang 
dilakukan karyawan. Pada prakteknya tidak ada karyawan yang 
bisa mencapai kompetensi tersebut sehingga tidak terdapat 
karyawan yang diberikan nilai A atau kinerja sangat tinggi. 
Begitu juga dengan kategori kinerja rendah dan kinerja tidak 
efektif tidak terdapat pada hasil penilaian kinerja karyawan. 
Kategori kinerja rendah yang berarti kinerja berada di bawah 
standar tingkat minimum pada dimensi kerja tersebut. Tidak 
adanya kategori tersebut karena pakar mengetahui kondisi 
kinerja karyawan kontrak di perusahaan memang sudah sesuai 
standar atau dapat dikatakan cukup. Selain itu juga tidak 
terdapat kategori kinerja tidak efektif karena menurut pakar 
kinerja dalam hal ini jauh di bawah standar pekerjaan. Apakah 
orang tersebut dapat meningkat untuk memenuhi standar 
minimum patut dipertanyakan. Untuk hasil perhitungan nilai total 
kompetensi tiap karyawan dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
 
 
 

No Skala Nilai Kategori Interval Nilai 

1 
2 
3 

  4 
5 

A 
B 
C 
D 
E 

Kinerja sangat tinggi 
Kinerja tinggi 

Kinerja sesuai standar 
Kinerja rendah 

Kinerja tidak efektif 

4,20 < n ≤ 5,00 
3,40 < n ≤ 4,20 
2,60 < n ≤ 3,40 
1,80 < n ≤ 2,60 

1 < n ≤ 1,80 
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Tabel 4.5 Hasil Nilai Total Kompetensi Karyawan Kontrak di 
Bagian Produksi 

No 
Nama Karyawan 

Kontrak 
Total  

Nilai Akhir 
Keterangan 

1 Karyawan kontrak ke- 29 3.898 Kinerja tinggi 

2 Karyawan kontrak ke- 1 3.848 Kinerja tinggi 

3 Karyawan kontrak ke- 20 3.746 Kinerja tinggi 

4 Karyawan kontrak ke- 14 3.745 Kinerja tinggi 

5 Karyawan kontrak ke- 16 3.742 Kinerja tinggi 

6 Karyawan kontrak ke- 21 3.700 Kinerja tinggi 

7 Karyawan kontrak ke- 6 3.667 Kinerja tinggi 

8 Karyawan kontrak ke- 18 3.633 Kinerja tinggi 

9 Karyawan kontrak ke- 2 3.567 Kinerja tinggi 

10 Karyawan kontrak ke- 22 3.404 Kinerja sesuai standar 

11 Karyawan kontrak ke- 3 3.399 Kinerja sesuai standar 

12 Karyawan kontrak ke- 11 3.397 Kinerja sesuai standar 

13 Karyawan kontrak ke- 28 3.395 Kinerja sesuai standar 

14 Karyawan kontrak ke- 26 3.394 Kinerja sesuai standar 

15 Karyawan kontrak ke- 24 3.393 Kinerja sesuai standar 

16 Karyawan kontrak ke- 23 3.392 Kinerja sesuai standar 

17 Karyawan kontrak ke- 13 3.391 Kinerja sesuai standar 

18 Karyawan kontrak ke- 27 3.388 Kinerja sesuai standar 

19 Karyawan kontrak ke- 25 3.387 Kinerja sesuai standar 

20 Karyawan kontrak ke- 30 3.384 Kinerja sesuai standar 

21 Karyawan kontrak ke- 5 3.379 Kinerja sesuai standar 

22 Karyawan kontrak ke- 7 3.362 Kinerja sesuai standar 

23 Karyawan kontrak ke- 10 3.355 Kinerja sesuai standar 
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No 
Nama Karyawan 

Kontrak 
Total  

Nilai Akhir 
Keterangan 

24 Karyawan kontrak ke- 9 3.350 Kinerja sesuai standar 

25 Karyawan kontrak ke- 19 3.348 Kinerja sesuai standar 

26 Karyawan kontrak ke- 4 3.333 Kinerja sesuai standar 

27 Karyawan kontrak ke- 8 3.322 Kinerja sesuai standar 

28 Karyawan kontrak ke- 17 3.165 Kinerja sesuai standar 

29 Karyawan kontrak ke-15 2.962 Kinerja sesuai standar 

30 Karyawan kontrak ke- 12 2.845 Kinerja sesuai standar 

Sumber: Data Primer Diolah (2013) 
 
     Berdasarkan penilaian dari Tabel 4.5 terdapat 9 karyawan 
kontrak yang mendapatkan nilai baik dengan keterangan kinerja 
tinggi yang bisa disimpulkan bahwa karyawan tersebut 
mempunyai kapasitas kerja yang baik dengan pegalaman kerja 
yang dimiliki yang sudah sesuai dengan Standard Operating 
Prosedur (SOP). Hal ini menandakan bahwa perusahaan sudah 
mengoptimalkan kinerja sumberdaya manusianya. Terbukti 
pada subkriteria mampu memenuhi tingkat kehadiran, datang 
dan pulang tepat waktu, mampu menyelesaikan tugas sesuai 
target, mampu bekerjasama dengan karyawan lain, mampu 
menjalin komunikasi dengan baik dan mampu menerima dan 
melaksanakan intruksi kerja dari atasan dengan baik termasuk 
dalam skala penilaian melebihi harapan/ baik dan memenuhi 
harapan/ cukup. Hal tersebut dapat dijadikan acuan sebagai 
alternatif pertimbangan dalam pengangkatan karyawan sebagai 
karyawan tetap yang berkedudukan sebagai operator di bagian 
produksi. Selain itu terdapat 21 karyawan kontrak yang 
mendapatkan nilai cukup dengan keterangan kinerja sesuai 
standar akan dijadikan acuan alternatif pertimbangan untuk 
proses training karyawan kontrak selanjutnya yang akan bekerja 
di PT Erindo Mandiri sehingga nantinya diharapkan kapabilitas 
kinerjanya bisa meningkat. 
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     Berdasarkan hasil kuesioner dengan rating scale terdapat 13 
karyawan bagian produksi yang mendapatkan nilai 2 pada 
kriteria mampu mengoperasikan mesin. Meskipun demikian hal 
ini dapat dipahami karena karyawan tersebut sehari – hari 
bekerja di line packing. Untuk karyawan yang berada di bagian 
packing tidak diharuskan ahli dalam pengoperasian mesin, 
sehingga cukup wajar apabila karyawan – karyawan tersebut 
mendapatkan nilai rendah untuk kriteria mampu 
mengoperasikan mesin. Untuk pengembangan sistem evaluasi 
kinerja di masa mendatang, perlu dipertimbangkan apakah 
kriteria ini harus dimasukkan dalam penilaian, karena tidak 
dapat diterapkan untuk menilai secara adil seluruh karyawan 
yang ada. 
     Selain kriteria kompetensi tersebut terdapat hasil kompetensi 
yang juga perlu adanya perbaikan yaitu dimiliki oleh karyawan 
ke 12 dan karyawan ke 15 yaitu mampu bekerjasama dengan 
karyawan lain dan mampu menerima dan melaksanakan intruksi 
kerja dari atasan dengan baik memperoleh nilai yang jelek. 
Setiap karyawan diharapkan agar dapat bekerjasama dengan 
baik. Pada prakteknya karyawan tersebut sering mencari celah 
untuk kepentingan pribadi. Disisi lain karyawan tersebut di 
tempatkan di bagian packing, pada saat melakukan packing 
botol terdapat karyawan yang bekerja dengan cepat namun 
karyawan tersebut kerjanya sangat lambat, pada akhirnya di 
bagian belakang terjadi penumpukan botol, jika terjadi seperti itu 
secara otomatis mesinnya harus dihentikan. Selain itu karyawan 
tersebut juga kurang bisa menerima intruksi kerja dari atasan 
dengan baik. Pada aplikasinya karyawan tersebut, selalu 
mencari alasan untuk tidak melakukan apa yang telah 
diintruksikan dari pengawas. Apabila karyawan tersebut diberi 
intruksi untuk pindah dari line packing botol ke packing gelas/ 
cup tidak dilaksanakan karena mereka beranggapan bahwa line 
packing gelas/ cup lebih rumit dibandingkan dengan line packing 
botol. Dalam hal ini terdapat reward dan punishment yang telah 
disusun oleh perusahaan. Apabila terdapat karyawan yang 
kinerjanya melebihi standar maka perusahaan akan 
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memberikan reward pada karyawan tersebut berupa uang. 
Begitu juga sebaliknya apabila terdapat karyawan yang 
kinerjanya berada dibawah standar atau kinerjanya tidak bisa 
sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan maka 
karyawan tersebut akan mendapat punishment. 
     Hal ini dapat direalisasikan dengan adanya arahan – arahan 
atau diberikan motivasi dari kepala bagian atau tim pengendali, 
sehingga kerjasama tim dapat terwujud kembali dengan baik.  
Adanya pengarahan secara langsung diharapkan dapat 
menunjukan dan mempraktekan bagaimana cara dan proses 
kerja yang baik. Pentingnya motivasi kerja bagi karyawan yaitu 
untuk memberikan rasa hormat dan penghargaan secara adil 
dan memberikan informasi kepada pegawai mengenai aktivitas 
organisasi, terutama tentang apa yang harus dilakukan dan 
bagaimana melakukannya (Ishak dan Hendri, 2003). Winardi 
(2003) pun menyatakan motivasi kerja juga dapat memberikan 
hukuman kepada pegawai yang bersalah diruang yang terpisah 
dan pimpinan mengetahui harapan dan perasaan karyawan. 
     Sasaran pengarahan langsung dari bagian produksi terhadap 
karyawan tersebut diharapkan karyawan dapat lebih 
mengetahui dengan baik apa yang dikehendaki perusahaan 
darinya, agar lebih mempunyai gambaran dan pengetahuan 
yang cukup tentang pekerjaan yang dilaksanakannya, 
disamping itu juga agar selalu menjunjung tinggi kebersamaan 
dan kerjasama tim dalam mencapai sesuatu tujuan pekerjaan. 
Apabila karyawan tersebut sudah diberikan pengarahan 
langsung tetapi masih melakukan hal yang sama sampai tiga 
kali, maka tindakannya yaitu akan mendapat surat peringatan 
langsung. Para karyawan diharapkan tetap waspada dalam 
melaksanakan tugasnya dan mengetahui dimana 
penyimpangan – penyimpangan tersebut sering terjadi dan 
mampu mengantisipasinya. Oleh karena itu diharapkan pula 
standar kualitas pekerjaan selalu terjaga. 
     Evaluasi kinerja karyawan berdasarkan kompetensi dengan 
menggunakan metode ANP merupakan sebuah alat untuk 
membantu mengevaluasi kinerja karyawan yang dapat 
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mengurangi kesubyektifan penilaian karena lebih 
mempertimbangkan penilaian yang lebih komprehensif dan 
tepat sasaran dengan memperhatikan kepentingan bobot 
kriteria kompetensi yang digunakan. Sehingga hasil nilai 
berdasarkan kompetensi tersebut dapat digunakan sebagai 
dasar perekrutan kerja karyawan kontrak menjadi karyawan 
tetap selain itu juga dapat digunakan sebagai pemberian 
pelatihan maupun pengembangan kemampuan serta pemberian 
imbalan maupun penghargaan yang diberikan sesuai dengan 
hasil kinerja.  Menurut Albanese (2007) dalam Widiyanto (2011) 
mengatakan bahwa mengidentifikasi kompetensi itu perlu, untuk 
mengembangkan keahlian di tempat kerja. Disisi lain Moinat, 
(2003) juga berpendapat bahwa manajemen dapat diartikan 
sebagai cara mengatur, sedangkan kompetensi berfungsi untuk 
mengatur penempatan, pembinaan dan termasuk juga 
perekrutan karyawan yang menduduki jabatan berdasar pada 
tingkat kompetensinya. Tingkat kompetensi dari calon 
karyawan, ditentukan dengan cara menilai dua variabel utama 
kompetensi itu sendiri yaitu soft competency dan hard 
competency. 
     Ketika melakukan seleksi karyawan kontrak terdapat enam 
subkriteria yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam 
penerimaan tenaga kerja tetap di     PT Erindo Mandiri sebagai 
kriteria tertinggi meliputi, mampu memenuhi tingkat kehadiran, 
datang dan pulang tepat waktu, mampu menyelesaikan tugas 
sesuai target, mampu bekerjasama dengan karyawan lain, 
mampu menjalin komunikasi dengan baik dan mampu 
menerima dan melaksanakan intruksi kerja dari atasan dengan 
baik termasuk dalam skala penilaian melebihi harapan/ baik dan 
memenuhi harapan/ cukup. Evaluasi kinerja karyawan 
berdasarkan kompetensi dengan menggunakan metode ANP 
juga memiliki efek jangka panjang perusahaan yaitu untuk 
pengembangan karir disesuaikan dengan kondisi karyawan dan 
hal yang mau dinilai disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi 
karyawan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mondy (2008) yang 
menyatakan bahwa melalui perecanaan karier, setiap individu 
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mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri, 
mempertimbangkan kesempatan karier alternatif, menyusun 
tujuan karier dan merencanakan aktivitas pengembangan 
praktis. Hal itu juga didukung oleh Gregoris (2006) yang 
mengemukakan bahwa manajemen pengembangan sumber 
daya manusia mempunyai hubungan signifikan dengan 
kompetensi. Pelatihan berdasarkan kompetensi dapat 
membantu dalam sistem promosi dan pengembangan 
keterampilan staff. 
 


