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A. Latar Belakang 

Perusahaan adalah organisasi yang merupakan kumpulan orang-orang yang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan yang dimaksud 

adalah mencari laba, berkembang kearah yang lebih baik, memberi lapangan kerja 

sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan menjadi 

sejahtera. Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari adanya peningkatan 

pencapaian kinerja kerja yang tinggi. Sumber Daya Manusia mempunyai peranan 

penting di mana Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan kekayaan dan 

berfungsi sebagai modal di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi 

potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan keberadaan suatu 

organisasi. Pada setiap organisasi/perusahaan faktor tenaga kerja manusia merupakan 

bagian yang cukup penting dalam pencapaian tujuan perusahaan baik itu perusahaan 

besar maupun kecil. Jadi bagaimanapun suatu perusahaan memiliki suatu peralatan 

yang modern dengan teknologi tinggi tetapi menusia merupakan motor penggerak, 

tanpa manusia perusahaan tidak akan berfungsi. 

Dalam usaha mewujudkan tujuan perusahaan, sumber daya manusia atau 

karyawan dituntut memiliki perilaku yang baik dan mampu memberikan hasil kerja 

yang baik. Kedua hal ini biasanya dipengaruhi oleh salah satunya faktor individual 

seperti kemampuan dan keterampilan, mental dan fisik, latar belakang (keluarga, 

tingkat sosial), penggajian dan demografis (umur, asal-usul, jenis kelamin).  

Seperti pada fakta lapangan yang sering kita temui saat ini, banyak sekali 

tenaga kerja bagian lapangan pada umumnya didominasi oleh laki-laki, sedangkan 

pada bagian kantor suatu perusahaan pada umumnya didominasi oleh wanita. Hal 

tersebut bukanlah merupakan suatu kebetulan, melainkan adanya berbagai macam 

pertimbangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan berkaitan dengan spesifikasi 
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dari masing-masing gender atau jenis kelamin. Berbeda dengan karyawan bagian 

perawatan yang ada pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan. Berikut jumlah karyawan 

harian lepas dan karyawan harian tetap PT.Mulia Bhakti Kahuripan Tahun 2014. 

Tabel 1.1 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Jumlah Karyawan Harian Lepas Menurut Bagian 
Tahun 2014 

No. Bagian 
Jenis Kelamin Jumlah 

(orang) 
Persentase 

LK PR 

1. Pembibitan 5 5 10 3,59% 

2. Perawatan 101 124 225 80,94% 
3. Petugas Pelayanan 33 10 43 15,47% 
 TOTAL 139 139 278 100,00% 

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 
 

Tabel 1.2 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Jumlah Karyawan Harian Tetap Menurut Bagian 
Tahun 2014 

No. Bagian 
Jenis Kelamin Jumlah 

(orang) 
Persentase 

LK PR 

1. Mandor Agronomi 37 5 42 9,20% 

2. Krani Afdeling 19 5 24 5,20% 
3. Pemanen 160 1 161 35,20% 
4. Pemuat 8 1 9 1,90% 
5. Perawatan 41 77 118 25,70% 
6. Mekanik & Pembantu 11 - 11 2,40% 
7. Driver & Operator Alat Berat 23 - 23 5,10% 

8. Kepala Gudang & Pembantu 3 1 4 0,80% 

9. Keuangan 1 3 4 0,80% 
10. Personal General Affair 4 5 9 1,90% 

11. Petugas Pelayanan 24 17 41 8,90% 

12. Petugas CD & Juru Ukur 12 - 12 2,60% 
 TOTAL 343 115 458 100.00% 

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat karyawan harian lepas PT.Mulia Bhakti 

Kahuripan hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembibitan, perawatan dan petugas 

pelayanan. Dari ke tiga bagian ini, jumlah karyawan didominasi oleh bagian perawatan 

yaitu sebanyak 80,94%. 
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Sedangkan dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa karyawan PT.Mulia Bhakti 

Kahuripan Tahun 2014 berjumlah 458 orang, dengan jumlah karyawan laki-laki 

sebanyak 343 orang (74,85%) dan karyawan perempuan sebanyak 115 orang 

(25,11%). Jenis pekerjaan yang paling banyak diduduki karyawan adalah bagian panen 

dan perawatan. Bagian panen terdapat 35.20% karyawan dengan jumlah tenaga kerja 

laki-laki sebanyak 46,65% dan perempuan sebanyak 0,87%. Bagian perawatan yaitu 

sebanyak 25,70% karyawan dengan jumlah tenaga kerja perempuan lebih banyak dari 

tenaga kerja laki-laki, yaitu 66,96% tenaga kerja perempuan dan 11,95% tenaga kerja 

laki-laki. Salah satu masalah yang dihadapi perusahaan adalah perputaran karyawan 

(labour turnover).  

Berikut tabel tingkat perputaran karyawan pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

selama 3 tahun terakhir. 

Tabel 1.3 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Tingkat Perputaran Karyawan (Labour Turnover) 
Tahun 2012-2014 

Tahun 
Jumlah Karyawan  

Perubahan Naik / 
Turun Awal 

Masuk  Keluar 
Akhir Turnover 

LK PR LK PR 
2012 
2013 
2014 

67 
161 
342 

48 
102 
99 

56 
126 
95 

10 
45 
73 

- 
2 
5 

161 
342 
458 

82,45% 
71,96% 
29,00% 

- 
(10,49) 
(42,96) 

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 (data olahan) 

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa perubahan perputaran karyawan dari 

tahun ke tahun mengalami penurunan, jumlah tenaga kerja yang keluar setiap 

tahunnya semakin meningkat. Akan tetapi meningkatnya jumlah tenaga kerja keluar 

tersebut tidak membuat persentase turnover meningkat, dikarenakan jumlah karyawan 

masuk juga setiap tahun semakin meningkat.  

 Selanjutnya pada Tabel 1.4 disajikan jumlah absensi karyawan selama tiga 

tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2014. 
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Tabel 1.4 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Absensi Karyawan 
Tahun 2012-2014 

Tahun 
Hari Kerja 

(HK) 
Karyawan 

(JK) 
Jumlah Absensi (Hari) Total Jumlah 

Absensi (KH) 
% 

Sakit Izin Alpa 
2012 300 161 55 321 62 438 0,91% 
2013 294 342 128 926 189 1243 1,24% 
2014 293 458 289 1322 193 1804 1,34% 

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan karyawan pada saat 

itu mengalami penurunan dan dampaknya dapat mengakibatkan menurunnya 

produktifitas kerja karyawan pada perusahaan. Selain masalah kedisiplinan dalam hal 

kehadiran berikut disajikan catatan pelanggaran dan jenis sanksi yang dilakukan oleh 

karyawan PT.Mulia Bhakti Kahuripan Tahun 2014. 

Tabel 1.5 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Jenis Pelanggaran Disiplin dan Jenis Sanksi 
Tahun 2014 

No Jenis Pelanggaran Disiplin Jenis Sanksi 

1. Pelanggaran Disiplin Rendah, yaitu : 

a. Pelanggaran yang dilakukan karyawan yang lamban, kurang 
tanggap dan lalai dalam melakukan pekerjaan. 

Teguran Lisan  

2. Pelanggaran Disiplin Sedang, yaitu pelanggaran yang dilakukan 
karyawan yang : 

a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan atau mangkir maksimal 3 
hari dalam 1 bulan. 

b. Melanggaran peraturan dan tata tertib perusahaan (dilakukan 
berulang kali). Peraturan dan tata tertib ini berapa diantaranya 
yaitu : jam kerja yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan, 
sering meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja, tidak 
mengikuti aturan dalam penggunaan alat kerja, merusak barang 
/ inventaris perusahaan dan lain-lain. 

Teguran tertulis 
yang terdiri dari : 

a. SP 1 

b. SP 2 

c. SP 3 

3. Pelanggaran Disiplin Berat, yaitu pelanggaran yang dilakukan 
karyawan yang : 

a. Berkelahi di lingkungan perusahaan. 

b. Melakukan perjudian dan tindakan asusila di lingkungan 
perusahaan. 

c. Menjual dan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan 
terlarang. 

d. Mencuri barang / inventaris perusahaan. 

a. Pemberhenti
an sementara 
(Skorsing). 

b. Pemutusan 
hubungan 
kerja. 
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Berikut data jumlah karyawan PT.Mulia Bhakti Kahuripan yang melakukan 

pelanggaran disiplin kerja dari Tahun 2012 sampai dengan 2014. 

Tabel 1.6 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Jumlah Sanksi Kerja Karyawan 
Tahun 2012-2014 

Tahun 
Pelanggaran Disiplin Kerja 

Jumlah SP 1 SP 2 SP 3 
LK PR LK PR LK PR 

2012 9 1 9 - - - 19 
2013 15 4 8 - 3 - 30 
2014 25 2 12 1 4  44 

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 

Berdasarkan Tabel 1.6 du atas, dapat dilihat pada Tahun 2012 pelanggaran 

yang dilakukan oleh karyawan berjumlah 19 pelanggaran, diantaranya dilakukan 

oleh karyawan laki-laki berjumlah 18 orang dan karyawan perempuan sebanyak 1 

orang. Untuk Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 57,89%  yaitu 30 

pelanggaran, 26 pelanggaran dilakukan karyawan laki-laki dan 4 pelanggaran 

dilakukan karyawan perempuan. Pada Tahun 2014 tingkat pelanggaran disiplin 

juga terjadi peningkatan sebanyak 46,67%, di mana karyawan laki-laki yang 

melakukan pelanggaran berjumlah 41 orang dan karyawan perempuan sebanyak 3 

orang. 

Selain menerima sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh 

karyawan, untuk meningkatkan kinerja karyawan biasanya perusahaan 

memberikan penilaian atas kepatuhan yang telah dilakukan oleh setiap karyawan. 

Salah satu dari tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja setiap karyawan. 

Berikut tabel jumlah hasil penilaian kinerja karyawan bagian perawatan 

tahun 2014. 
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Tabel 1.7 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Jumlah Hasil Penilaian Kinerja Karyawan Bagian Perawatan 
Tahun 2014 

Jenis 
Kelamin 

Persentase Hasil Penilaian Kinerja 
(orang) 

2% 3% 4% 5% 

Laki-laki 2 10 25 4 

Perempuan - 3 48 26 

Sumber : PT. Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 

Dari Tabel 1.7 di atas, dapat dilihat bahwa 22,00% karyawan berjenis 

kelamin perempuan memperoleh nilai persentase kenaikan gaji pokok sebesar 5%, 

dan karyawan berjenis kelamin laki-laki hanya berjumlah 3,40%.  Ini menunjukkan 

bahwa kemungkinan kinerja karyawan berjenis kelamin perempuan lebih baik dari 

karyawan berjenis kelamin laki-laki. 

 
A. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan peraturan pemerintah yaitu pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah 

Nomor 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa : “Badan usaha adalah perusahaan atau 

bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan 

memperoleh laba”. 

Dalam ketentuan umum UU No. 40 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat (1), 

pengertian Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah : “Badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta 

peraturan pelaksanaannya”. 
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Menurut Mathis dan Jackson (2006 : 3), sumber daya manusia adalah : 

“Rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan 

penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan 

organisasi”. 

Menurut Marwansyah (2010 : 3), manajemen sumber daya manusia dapat 

diartikan sebagai : “Pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang 

dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan 

seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, 

pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja serta 

hubungan industrial”. 

Hasibuan (2013:21) juga mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia 

mempunyai fungsi meliputi : 

1. Perencanaan 
Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 
membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 
program kekaryawanan.  

Program karyawan meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 
pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 
kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan.  Program karyawan akan membantu 
tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 
 

2. Pengorganisasian 
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 
integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart).  Dengan 
organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan perusahaan secara 
efektif. 

 

3. Pengarahan 
Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 
tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan dilakukan 
pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan 
baik. 

 

4. Pengendalian 
Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua 

karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 
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rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan 
perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi 
kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan dan menjaga 
situasi lingkungan pekerjaan. 

 

5. Pengadaan 
Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

 

6. Pengembangan 
Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 
Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan 
masa kini maupun masa depan. 

 

7. Kompensasi 
Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan  
jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak.  

 Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat 
memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum 
pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 

 

8. Pengintegrasian 
Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan  

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang 
serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba,  karyawan dapat 
memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam manajemen 
sumber daya manusia, karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak 
belakang. 

9. Pemeliharaan 
Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau 
bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program 
kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagaian besar karyawan serta 
berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 

 

10. Kedisiplinan 
Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit 
terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran 
untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

 

11. Pemberhentian 
Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 
keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. 
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Tujuan umum manajemen sumber daya manusia menurut Malayu S.P 

Hasibuan (2003 : 250) adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menentukan kualitas pegawai yang akan mengisi semua jabatan dalam 

perusahaan. 

2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini ataupun masa depan 

3. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini ataupun masa depan. 

4. Untuk mempermudah koordinasi sehingga produktivitas kerja meningkat. 

5. Untuk menghindari kekurangan atau kelebihan pegawai. 

Fakih (2006 : 8) mengemukakan bahwa : “Secara biologis alat-alat kelamin 

antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, hal ini merupakan kodrat 

dan ketentuan Tuhan”.  

Zainuddin (2006 : 1) mendefinisikan gender dalam ilmu sosial adalah : 

“Sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada cirri social masing-

masing”. 

Sedangkan menurut Nasaruddin Umar (2010 : 30) mengungkapkan  bahwa : 

“Elaine Showalter menyebutkan bahwa gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki 

dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial dan budaya”. 

Scheidegger, Amy L. Ridley Meyers, and Karen Friedlen, 2009 : 6) 

mengemukakan bahwa : “...Males were more satisfied and confident and had fewer 

difficulties than females, The process of adjustment appears to be gradual.” 

Artinya pria lebih mudah puas dan percaya diri serta memiliki kesulitan lebih 

sedikit dibanding perempuan. Proses penyesuaian tampaknya bertahap. 

Konsep gender dan jenis kelamin menurut Sasongko (2009 : 7), antara lain: 

1. Gender bisa berubah, jenis kelamin tidak bisa berubah. 
2. Gender dapat dipertukarkan, sedangkan jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan. 
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3. Gender tergantung musim, sedangkan jenis kelamin berlaku sepanjang masa. 
4. Gender tergantung budaya masing-masing, sedangkan jenis kelamin berlaku di 

mana saja. 
5. Gender bukan kodrat (buatan masyarakat), sedangkan jenis kelamin merupakan 

kodrat (ciptaan Tuhan). 
 

Moeheriono (2012 : 69) mengatakan bahwa : “Arti kata kinerja berasal dari 

kata-kata job performance dan disebut juga actual performance atau prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seseorang karyawan”. 

Menurut Wilson Bangun (2012 : 231) kinerja (performance) adalah : “Hasil 

pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan (job 

requirement). Suatu pekerjaan mempunyai persyaratan tertentu untuk dapat dilakukan 

dalam mencapai tujuan yang disebut juga sebagai standar pekerjaan (job standard)”. 

Moeheriono (dalam Rosyida 2010 : 11) dalam bukunya juga menyimpulkan 

pengertian kinerja sebagai berikut : “Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kualitatif maupun 

secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggungjawab masing-

masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika”. 

Veithzai Rivai (2005;309) mengatakan bahwa : “Kinerja merupakan perilaku 

nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. 

Berdasarkan beberapa pengertian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan suatu prestasi atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang 

telah dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 

tanggungjawab pekerjaannya kepada perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku di 

dalam perusahaan. 
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Simanjuntak (2011 : 11) mengatakan bahwa : “Kinerja seseorang di pengaruhi 

oleh banyak faktor yang dapat digolongkan pada 3 (tiga) kelompok, yaitu kompensasi 

individu orang yang bersangkutan, dukungan organisasi, dan dukungan manajemen”. 

Sedangkan menurut Mangkuenegara (2010 : 14) bahwa : “Faktor kinerja 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (1) faktor individual yang terdiri dari kemampuan 

dan keahlian, latar belakang, demografi (umur, asal usul, jenis kelamin). (2) faktor 

psikologis, terdiri dari persepsi attitude (sikap), personaliti, pembelajaran, motivasi. 

(3) faktor organisasi, terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur 

job desaign”. 

Kinerja dapat di ukur dan diketahui jika individu atau sekelompok karyawan 

telah mempunyai criteria atau standart keberhasilan tolak ukur yang telah ditetapkan 

oleh organisasi. Oleh karena itu jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam 

pengukuran, maka pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahi 

bila tidak ada tolak ukur keberhasilan. 

Veithzal Rivai (2005;309), mengatakan bahwa : “Penilaian kinerja adalah 

mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, 

perilaku dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran”. 

Moeharianto (2012 : 95) mengatakan bahwa : “Pengukuran atau penilaian 

kinerja (performance measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian 

tentang suatu kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan 

sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa termasuk informasi atas 

efisiensi serta efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi”. 

Veithzai Rivai (2005 : 312) mengatakan bahwa : Pada dasarnya dari sisi 

praktiknya yang lazim dilakukan di setiap perusahaan tujuan penilaian kinerja dapat 

dibedakan menjadi dua adalah sebagai berikut : 
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1. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu 

Tujuan penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengendalikan perilaku karyawan cara memberikan ganjaran, hukuman, dan 

ancaman. 

b. Mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji. 

c. Menempatkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. 

2. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan apabila dirancang secara tepat 

sistem penilaian ini dapat : 

a. Membantu tiap karyawan untuk semakin banyak mengerti tentang perannya 

dan mengetahui secara jelas fungsi-fungsinmya. 

b. Merupakan cara dalam membantu tiap karyawan mengerti kekuatan-kekuatan 

sendiri yang dikaitkan dengan peran dan fungsi dalam perusahaan. 

c. Menambah adanya kebersamaan antar masing-masing karyawan dengan 

penyelia sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja dan merasa senang 

bekerja dan sekaligus mau memberikan kontribusi sebanyak-banyaknya pada 

perusahaan. 

d. Merupakan cara untuk memberikan peluang bagi karyawan untuk mawas diri 

dan evaluasi diri serta menetapkan sasaran pribadi sehingga terjadi 

pengembangan yang direncanakan dan dimonitor sendiri. 

e. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang 

yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan 

kualitas bagi posisi-posisi yang tingkatnya lebih tinggi. 

f. Membantu dalam berbagai keputusan SDM dengan memberikan data tiap 

karyawan secara berkala (pemutusan hubungan kerja, menetapkan kompensasi 
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pekerjaan, insentif uang, penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi atau 

transfer, rotasi pekerjaan, promosi/kenaikan jabatan, dan training atau latihan). 

 

B. Metode 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik 

pengumpulan data terdiri dari observasi. Sedangkan populasi didalam penelitian 

adalah karyawan harian tetap PT.Mulia Bhakti Kahuripan pada bagian perawatan 

yang berjumlah 118 orang. Jumlah sampel yang diambil adalah 118 orang karena 

pengambilan sampel dilakukan secara sensus. Berikut dilakukan uji normalitas data 

untuk mengatahui apakah data yang telah diperoleh berdistribusi normal atau tidak. 

Tabel 4.8 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Tabel Perhitungan Normalitas Skor Hasil Penilaian Kinerja Karyawan Perawatan 

Kelas Interval Batas Zskor 
Batas 
Luas 

Luas 
Daerah 

fo fh fo-fh (fo-fh)2 
(fo-fh)2 

fh 

    19,5   (3,4852) 0,00025             

1 20 - 23   
         

(18,4100) 
  0,00189 2 0,2183 1,78 3,17 14,54 

    23,5   (2,8631) 0,0021             

2 24 - 27   
         

(14,4100) 
  0,0104 2 1,2272 0,77 0,60 0,49 

    27,5   (2,2411) 0,0125             

3 28 - 31   
         

(10,4100) 
  0,0412 10 4,8616 5,14 26,40 5,43 

    31,5   (1,6190) 0,0537             

4 32 - 35   
           

(6,4100) 
  0,1074 1 12,673 -11,67 136,26 10,75 

    35,5   (0,9969) 0,1611             

5 36 - 39   
           

(2,4100) 
  -0,5168 2 -60,982 62,98 3966,78 -65,05 

    39,5   (0,3748) 0,3557             

6 40 - 43   
            

1,5900  
  0,2391 68 28,214 39,79 1582,94 56,11 

    43,5    0,2473  0,5948             

7 44 - 47   
            

5,5900  
  0,2103 2 24,815 22,82 520,54 20,98 

    47,5    0,8694  0,8051             

8 48 - 51   
            

9,5900  
  0,1268 31 14,962 16,04 257,20 17,19 

    51,5    1,4914  0,9319             

Jumlah 118 25,99 92,01 6493,91 60,44 
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Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 (data diolah) 

Mean :  41,91 
Stadart Deviasi :    6,43 

 
Berdasarkan  penentuan hipotesis sebelumnya dan berdasarkan Tabel 4.8 di 

atas didapat harga chi-kuadrat hitung sebesar 60,44, sedangkan harga chi-kuadrat 

tabel α = 5% dengan  dk = 8-1 = 7 yaitu sebesar 14,0671. Dengan demikian χh2  >  χt2 

yaitu 60,44 > 14,06, hasil ini dapat disimpulkan bahwa skor hasil penilaian kinerja 

karyawan bagian perawatan PT.Mulia Bhakti Kahuripan dari populasi yang 

berdistribusi tidak normal. 

Berikut tabel penentuan frekuensi tinggi rendahnya hasil penilaian kinerja 

karyawan bagian perawatan pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan. 

Tabel. 4.9 
Hasil Penilaian Kinerja 

Keterangan 

Frekuensi Presentasi (%) 

Tinggi 
(40-50) 

Rendah 
(20-39) 

Tinggi Rendah 

Laki-laki 29 15 24,58 12,71 

Perempuan 71 3 60,17 2,54 

Total 100 18   

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 

 
Dari Tabel 4.9 di atas, dapat dilihat hasil penilaian kinerja karyawan yang 

tinggi berkisar antara 40-50 dan frekuensi hasil penilaian kinerja yang rendah berkisar 

antara 20-39. Ini ditentukan dengan rumus median data berkelompok.  

Perhitungan median untuk menentukan frekuensi tinggi rendahnya nilai 

kinerja pada Tabel 4.9 dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut : 
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Tabel 4.10 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Tabel Perhitungan Median Distribusi Data tentang 
Kinerja Karyawan Bagian Perawatan 

Nilai Kinerja 
Jumlah 

Karyawan (f) 
Tepi 
Kelas 

Frekuensi Kumulatif (Fm) 

 
20,00 – 29,99 

 
30,00 – 39,99 

 
40,00 – 49,99 

 
50,00 – 59,99 

 
7 
 

11 
 

71 
 

29 

19,99 
 

29,99 
 

39,99 
 

49,99 
 

59,99 

0 
 

7 
 

18 
 

89 
 

118 
 118   

Sumber : PT.Mulia Bhakti Kahuripan, 2015 (data diolah) 
 

Diketahui : 
B  = 49,99 
n  = 59 
F = 89 
Fm = 118 
i  = 10 
 

 
Selanjutnya, sebelum dilakukan dilakukan analisis chi-kuadrat dengan uji 

independen antara dua faktor terlebih dahulu ditentukan hipotesis. Adapun hipotesis 

dari analisis ini yaitu : 

Ho : jenis kelamin tidak berpangaruh terhadap kinerja karyawan bagian perawatan 

(χ2 hitung > χ2 tabel). 

Ha : jenis kelamin berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian perawatan (χ2 

hitung < χ2 tabel). 

 
Berikut tabel daftar kontingensi untuk menghitung analisis chi-kuadrat dengan 

uji independen antara dua faktor dari pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja 

karyawan bagian perawatan PT.Mulia Bhakti Kahuripan sebagai berikut : 

n/2 = 59 

59 - 89 

118 - 89 

maka : 

md = 49,99 +                      X  10 

      = 49,99 – 10,34 

      = 39,65 (median) 
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Tabel 4.11 
PT.Mulia Bhakti Kahuripan 

Daftar Kontingensi Pengaruh Jenis Kelamin  
Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Perawatan 

 

Jenis Kelamin 

K
in

er
ja

 
 LK PR Jumlah Di mana : 

e = 100 
f = 18 
g = 44 
h = 74 
n = 118 

Tinggi 29 a 71 b 100 e 

Rendah 15 c 3  d 18 f 

Jumlah 44 g 74 h 118 

 
 
χ2 = =  
  
 
χ2 =  21,65 
 

Apabila α = 0,05 maka dari daftar distribusi chi kuadrat dengan d.k. = 1 

diperoleh χ2  0,05 = 3,84146, menunjukkan bahwa χ2 hitung > χ2 tabel yaitu χ2 

hitung = 21,65 dan  χ2 tabel = 3,84. 

 
Dari Tabel 4.11 di atas, dengan kriteria keputusan : 

Jika χ2 hitung > χ2 tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

Jika χ2 hitung < χ2 tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.    jdfjdkjfkd 

 
Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Ini artinya  jenis 

kelamin berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian perawatan. 

 

C. Hasil dan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa terhadap data hasil penilaian kinerja karyawan bagian 

perawatan pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan yang dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja karyawan menggunakan alat uji chi kuadrat 

n (| ad – bc | - ½ n)2 
efgh 

118 ( | 87 – 1065 | - 59)2 
5.860.800 
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dengan uji indenpenden atara dua faktor diperoleh  nilai χ2 hitung lebih besar dari χ2 

tabel yaitu 21,65 > 3,84. Hal ini menyatakan  Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas penulis mencoba memberikan 

saran-saran yang penulis harap dapat memberikan masukan dan dapat direalisasikan 

oleh pihak perusahaan dalam rangka lebih meningkatkan kinerja karyawan tanpa 

dipengaruhi oleh jenis kelamin karyawan. 

1. Jika dilihat dari hasil analisis terhadap data hasil penilaian kinerja karyawan bagian 

perawatan pada PT.Mulia Bhakti Kahuripan, dapat dilihat bahwa karyawan 

perempuan lebih banyak memperoleh hasil kinerja yang baik dibanding karyawan 

laki-laki. untuk itu PT.Mulia Bhakti Kahuripan harus bisa terus meningkatkan 

kualitas kerja karyawannya baik dengan pelatihan maupun menempatkan 

karyawan sesuai dengan kemampuannya.  

2. Perlu dilakukannya sosialisasi tentang tanggungjawab terhadap pekerjaan, 

sehingga karyawan tidak hanya memikirkan hak nya, akan tetapi juga menyadari 

dan menyelasaikan tanggungjawabnya sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh 

perusahaan. Karena hal ini sangat mempengaruhi kinerja karyawan baik laki-laki 

maupun perempuan. 

3. Diharapkan juga kepada pemimpin PT.Mulia Bhakti Kahuripan agar dapat 

memberikan motivasi yang tinggi kepada karyawan untuk menciptakan kinerja 

karyawan yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara 

memberikan bonus lebih selain dari kenaikan gaji bagi karyawan yang berprestasi. 

Sehingga mampu memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya baik laki-

laki maupun perempuan. 

 



18 

 

 
 

 
 
 

D. Daftar Pustaka 

Abdurrahmat Fathoni, 2006, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Bandung :                 
PT. Rineka Cipta. 

 

Ali, Zainuddin. 2006. Hukum Perdata Islam. Jakarta : Sinar Grafika. 
 

Arikunto, S. 2010. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, Jakarta :                  
PT. Rineka Cipta. 

 

Bangun, Wilson. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Erlangga. 
 

Dessler, Gary. 2005. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Alih bahasa: Eli Tanya. 
Penyunting Bahasa: Budi Supriyanto. Jakarta: Indeks. 

 

Fakih, M. 2006. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar. 

 

Hani, Handoko T. 2008. “Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia”. BPFE 
: Yogyakarta. 

 

Hasibuan, S.P. Malayu, 2009. “Manajemen Sumber Daya Manusia”,cetakan ketujuh 
Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta. 

 

Hasibuan, Malayu. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta : 
Bumi Aksara. 

 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhd.htm 
 

http://aria.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan
%20Terbatas.pdf 

 

Justine T. Sirait. 2006. Memahami aspek-aspek pengelolaan sumber daya manusia 
dalam organisasi.  Gramedia.  

 

Mathis Robert L. dan Jackson John H. 2006, Human Resource Management, alih 
bahasa. Salemba Empat. Jakarta. 

   

Marwansyah. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Alfabeta Bandung. 
 

Mangkuprawira, Syafri. 2007. “Manajemen mutu sumber daya manusia”. ( hal : 124-
126). Bogor : Galia Indonesia. 

 

Moeheriono. 2010. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bandung : Ghalia 
Indonesia. 

 

Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kinerja Edisi Revisi. Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada. 

 

Nicole A. Healy, Tammy H. Scheidegger, Amy L. Ridley Meyers, and Karen 
Friedlen. 2009. The Relationship Between Psychological Birth Order and 
Romantic Relationships. American Counseling association Annual 
Corference and Exposition March 19-23, Charlotte, North Carolina. 
(online). Tersedia : http://.sagepub.com/cgi/relationship/2009/3/19-23. 

 

Robbins SP, dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi Buku 2, Jakarta : Salemba Empat. 
 

Simamora, Henry. 2006. “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Edisi 2, STIE KPN. 
Yogyakarta 

 

Sugiyono. 2007. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RandD”. Bandung: 
Alfabeta. 

 



19 

 

 
 

Sutrisno, Edy (2009), “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Kencana, Jakarta. 
 

Umar, Nassaruddin. 2010. Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Qur’an. DIAN 
RAKYAT. Jakarta. 

 

Yuli, Sri Budi Cantika, “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Cetakan Pertama, 
UMM Press, Malang, 2005. 

 

Zulaikha. 2006. “Pengaruh Interaksi Gender, Kompleksitas Tugas Dan Pengalaman 
Auditor Terhadap Audit Judgment”. SNA IX Padang. 

 

Veithzal Rivai. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari 
Teori ke Praktik. Jakarta. Grafindo Persada. 

 

Veithzal Rivai. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari 
Teori ke Praktik, Edisi 1. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 

 
 
 

 


