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I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
     Air merupakan komponen yang paling penting bagi 
kehidupan seluruh makhluk hidup dan fungsinya tidak dapat 
digantikan oleh senyawa lain. Tubuh manusia terdiri dari 65% 
air atau sekitar 47 liter per orang dewasa. Setiap hari sekitar 2,5 
liter harus diganti dengan air yang baru. Diperkirakan dari 
sejumlah air yang harus diganti tersebut 1,5 liter berasal dari air 
minum dan sekitar 1,0 liter berasal dari bahan makanan yang 
dikonsumsi (Rahmiati, 2007). Air mineral merupakan air minum 
dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah 
tertentu. Industri minuman merupakan salah satu industri yang 
mengalami perkembangan cukup pesat, dimana persaingan 
dalam usaha ini cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan banyak 
sekali perusahaan yang bergerak dalam industri minuman 
(Komarudin, 2003). 
     Tuntutan akan kecepatan dan kepraktisan yang hampir 
menyentuh seluruh aspek kehidupan dan kelompok masyarakat 
melahirkan budaya instan termasuk pada hal minuman. Banyak 
sekali jenis minuman mineral, salah satu jenis minuman yang 
cukup populer adalah minuman air mineral dengan kemasan 
botol. Keberadaan air mineral dalam kemasan botol di Indonesia 
bisa dikatakan luar biasa, hampir di segala penjuru kita dapat 
menemuinya. PT Erindo Mandiri memproduksi minuman air 
mineral dengan merek Aquase. Produk minuman Aquase yang 
telah banyak berada di pasar saat ini telah melakukan banyak 
terobosan dalam menjaga keutuhan pangsa pasar dan bahkan 
meningkatkannya. Selain itu, harganya yang cukup terjangkau 
dan kualitas yang selalu terjaga sehingga konsumen tetap 
bertahan pada air mineral merek Aquase tersebut. 
     Persaingan perusahaan sejenis yang cukup tinggi membuat 
perusahaan selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja 
perusahaannya agar tetap eksis dalam persaingan. Kapasitas 
produksi dapat dijadikan parameter dalam mengukur 
keberhasilan perusahaan yang tercermin dalam kinerja 
manajemennya. Kapasitas yang ditentukan berdasarkan target 
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produksi oleh PT Erindo Mandiri 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. 
Namun dalam beberapa waktu pernah terjadi target produksi 
tidak tercapai sehingga perlu dianalisis mengenai peningkatan 
kinerja karyawan. 
     Pengoperasian mesin pada sistem produksi di PT Erindo 
Mandiri berlangsung secara semi otomatis dimana mesin yang 
digunakan masih membutuhkan bantuan dari karyawan sebagai 
operator. Disini manusia memegang kendali dengan 
melaksanakan aktivitasnya, mesin yang memberikan sumber 
tenaga (power), manusia yang melakukan proses kendali 
(control). Hubungan manusia mesin yang bersifat semi otomatis 
terdapat mekanisme khusus yang akan mengolah masukan 
(input) atau informasi dari luar sebelum masuk kedalam sistem 
manusia. Reaksi yang berasal dari sistem manusia akan diolah 
atau dikontrol terlebih dahulu melalui suatu mekanisme tertentu, 
sebelum suatu output berhasil diproses oleh mesin 
     Berdasarkan dari survei pendahuluan dapat diketahui bahwa 
salah satu indikasi rendahnya kinerja karyawan pada bagian 
produksi di PT Erindo Mandiri adalah dilihat dari tingkat disiplin 
kerja dengan melihat tingkat ketidakhadiran karyawan. Faktor 
ketidakhadiran dapat membuat karyawan tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai dengan target 
yang telah ditetapkan, sehinga sulit untuk merealisasikan 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta 
banyaknya karyawan yang kurang memanfaatkan waktu 
kerjanya dengan baik. Selain itu, terdapat sejumlah faktor 
lainnya yang juga ikut mempengaruhi kinerja karyawan yaitu 
kurangnya tingkat pendidikan masih banyak karyawan tingkat 
pendidikan dibawah SMA, kurangnya tingkat keterampilan atau 
keahlian karyawan dalam mengoperasikan mesin dan 
pengalaman kerja. Selama ini, PT Erindo Mandiri dalam 
usahanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hanya 
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melakukan penilaian kompetensi saja. Perusahaan belum 
pernah melakukan pengukuran kinerja sumber daya manusia 
secara komprehensif atau menyeluruh sehingga tidak diketahui 
faktor apa saja yang belum tercapai untuk dapat membentuk 
kualitas kinerja karyawan yang baik selain kompetensi 
karyawan. 
     PT Erindo Mandiri sudah memiliki penilaian kompetensi 
karyawan dalam aspek soft skill dan hard skill (Lampiran 1). 
Namun penilaian di perusahaan sangat bertumpu pada aspek 
soft skill sedangkan untuk aspek hard skill belum terdapat 
penilaian kinerja yang sistematis dan akurat. Oleh karena itu, 
pengembangan karyawan berbasis kompetensi merupakan 
salah satu upaya yang dapat meningkatkan kinerja, karena 
pengembangan karyawan berbasis kompetensi merupakan 
wujud perhatian dan pengakuan perusahaan kepada karyawan 
yang menunjukan kemampuan kerja, kerajinan, dan kepatuhan 
serta disiplin kerja. Pentingnya penilaian kinerja karyawan di PT 
Erindo Mandiri yaitu agar tenaga kerja dapat memperoleh 
pengalaman serta dapat diketahui sampai sejauh mana 
perkembangan kinerja dari seorang pegawai pada khususnya 
dan organisasi pada umumnya karena dengan begitu dapat 
meningkatkan kualitas kerja karyawan.  
     Melihat kondisi tersebut maka perlu disusun sebuah analisis 
kinerja karyawan berdasarkan kriteria kompetensi, yang tidak 
hanya mengacu pada kompetensi soft skill tetapi juga mengacu 
pada kompetensi hard skill yang dapat digunakan untuk 
memberikan rekomendasi pada perusahaan dalam memilih 
tenaga kerja kontrak menjadi tenaga kerja tetap. Salah satu 
metode pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam 
proses evaluasi kinerja karyawan adalah metode Analytic 
Network Process (ANP). ANP adalah suatu metodologi yang 
digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Multi Criteria 
Decision Making (pengambilan keputusan) yang tidak bisa 
dibuat struktur hirarkinya sebab melibatkan interaksi dan 
ketergantungan antar elemen serta terdapatnya hubungan 
saling mempengaruhi antar kriteria pada level tertentu. Metode 
ANP mampu menunjukkan nilai kompetensi karyawan sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan atau 
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pengambil keputusan berdasarkan analisa data yang sistematis 
(Mohanty et al., 2005). Selanjutnya, penilaian kinerja karyawan 
akan dilakukan dengan mengunakan rating scale. Menurut 
Rukmi, dkk (2010), metode rating scale adalah metode penilaian 
kinerja yang menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor 
kinerja. Metode rating scale memiliki beberapa kelebihan antara 
lain: tidak mahal, mudah dilaksanakan, dan dapat diterapkan 
pada karyawan yang jumlahnya banyak. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
  Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apa saja faktor kompetensi yang dapat digunakan untuk 
menganalisis kinerja karyawan di PT Erindo Mandiri? 

2. Bagaimanakah bobot kriteria kompetensi untuk menilai 
kinerja karyawan dengan menggunakan metode Analytic 
Network Process (ANP)? 

3. Bagaimanakah hasil penilaian kinerja karyawan di PT 
Erindo Mandiri dengan menggunakan rating scale? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini antara lain 

1. Mengetahui faktor kompetensi yang dapat digunakan 
untuk menganalisis kinerja karyawan di PT Erindo Mandiri. 

2. Mendapatkan bobot kriteria kompetensi untuk menilai 
kinerja karyawan dengan menggunakan metode Analytic 
Network Process (ANP). 

3. Mendapatkan hasil penilaian kinerja karyawan di             
PT Erindo Mandiri dengan menggunakan rating scale. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
     Penelitian ini bermanfaat bagi pihak perusahaan sebagai 
data acuhan dalam pengambilan keputusan atau menentukan 
kebijaksanaan yang berkaitan dengan kinerja karyawan dan 
sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan rekomendasi 
penerimaan tenaga kerja tetap. 


