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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bank merupakan lembaga keuangan dengan tugas utama yaitu 

menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Sebagai lembaga 

keuangan yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, kepercayaan dan 

kepuasan nasabah merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Kepercayaan 

dan kepuasan nasabah dapat dicapai dengan memberikan kinerja terbaik 

perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas merupakan 

faktor utama untuk mendukung kinerja perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan 

individu-individu yang tepat untuk menempati setiap posisi strategis di dalam 

perusahaan. 

Penempatan individu pada setiap posisi jabatan harus sesuai dengan 

standar kriteria jabatan, di mana di dalam ilmu manajemen dikenal dengan istilah 

“ the right man on the right place”.  Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan 

pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan oleh pihak berwenang 

akan menentukan individu yang mengisi suatu posisi jabatan. Apabila pihak 

pengambil keputusan tidak tepat dalam memilih individu untuk mengisi suatu 

posisi jabatan, dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

Pada umumnya setiap perusahaan telah memiliki pedoman penilaian 

kriteria jabatan untuk setiap tingkat jabatan. Pedoman penilaian kriteria jabatan, 

merupakan alat bantu bagi pihak pengambil keputusan dalam melakukan 

tindakan. Diperlukan perancangan terhadap pedoman penilaian, untuk setiap 

tingkatan jabatan. Hal tersebut penting dilakukan, karena setiap posisi jabatan 

membutuhkan kriteria individu yang berbeda. Pada umumnya, semakin tinggi 

posisi jabatan, maka dibutuhkan kriteria-kriteria yang lebih banyak dibandingkan 

posisi jabatan di bawahnya. Selain itu pihak perusahaan perlu memperbaharui 

(update) pedoman penilaian jabatan yang ada, untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan industri perbankan saat ini. 

Bank X merupakan bank umum berbentuk BUMD (Badan Usaha Milik 

Daerah). Pada tahun 2015, Bank X memiliki misi untuk berkembang dan 

memperbaiki kinerjanya terhadap para stakeholders. Prinsip-prinsip tata kelola 
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perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) menjadi landasan perbaikan 

dan peningkatan kualitas kinerjanya agar dapat tumbuh pada setiap lini usahanya. 

Aspek sumber daya manusia, khususnya pengisi posisi jabatan-jabatan strategis 

merupakan aspek yang diperhatikan oleh Bank X. Pihak perusahaan menyadari, 

dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, akan 

mendukung misi perusahaan untuk masuk ke jajaran bank besar di Indonesia. 

Bank X pusat memiliki 25 divisi, di mana dalam pengelolaan jenjang karir 

menggunakan sistem jenjang karir grade, dan diklasifikasikan menjadi 20 

tingkatan. Adapun penjelasan mengenai tingkatan jenjang karir yang diterapkan 

Bank X dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

 

              Tabel 1.1 Klasifikasi Tingkatan (Grade) Karyawan Bank X 

No 
TIngkatan 
(Grade) 

Klasifikasi 

1 1-4 Officer 
2 5-8 Supervisor 
3 8-11 Manajer 
4 12-15 Pemimpin Cabang 
5 16-18 Kepala Bagian 
6 19-20 Kepala Divisi 

Sumber : Wawancara terhadap narasumber (2015) 
 

Dalam mengevaluasi kinerja karyawan, Bank X sebenarnya telah memiliki 

pedoman penilaian kriteria jabatan. Terdapat dua jenis penilaian di dalam 

pedoman tersebut, yaitu penilaian kuantitatif dan kualitatif. Penilaian kuantitatif  

yaitu penilaian yang dapat diukur, seperti target perusahaan untuk individu. 

Penilaian kualitatif merupakan penilaian yang bersifat tidak dapat diukur, seperti 

loyalitas dan tingkat disiplin. Penilaian dilakukan dalam satu periode (satu tahun), 

dengan pihak sumber daya manusia (SDM) bertugas membantu pihak pengambil 

keputusan dalam mengumpulkan dan melaporkan informasi mengenai penilaian 

kriteria dari setiap individu.  

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja, Bank X menilai kinerja 

karyawan dalam satu periode (contoh kasus pada bagian pemasaran) masih kurang 

memuaskan. Tolak ukur yang mengakibatkan penilaian diklasifikasikan belum 

memuaskan adalah seperti target yang telah ditetapkan terhadap individu, tidak 

mencapai target yang diharapkan. Setelah dilakukan identifikasi permasalahan, 
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ditemukan salah satu permasalahan yang mengakibatkan hal tersebut terjadi 

adalah karyawan yang menempati posisi tertentu tidak mampu menjalankan 

tanggung jawabnya sesuai harapan pihak direksi. Oleh karena itu, dilakukan 

evaluasi terhadap pedoman penilaian kriteria karyawan dalam menempati posisi 

jabatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah sumber permasalahan 

berasal dari pedoman penilaian karyawan atah hal lainnya. Berdasarkan hasil 

evaluasi pedoman penilaian kriteria karyawan, dapat disimpulkan bahwa 

diperlukan pembaharuan (update) pedoman penilaian kriteria jabatan. Diharapkan 

pedoman penilaian jabatan tersebut dapat membantu pihak pengambil keputusan 

dalam menetapkan individu yang tepat untuk mengisi posisi-posisi strategis di 

Bank X. 

Berdasarkan ajaran Islam dalam Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 159 

menjelaskan: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, 

tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 

telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. Ayat ini memberikan 

gambaran bahwa dalam proses pengambilan keputusan, perlu dilakukan 

berdasarkan hasil musyawarah, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang 

tepat. 

Oleh sebab itu, maka Bank X perlu melakukan perbaikan terhadap 

prosedur pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam peneltian ini 

adalah AHP (Analytical Hierarchy Process). Secara umum AHP digunakan dalam 

pembobotan dari beberapa pilihan yang ada dengan menilai dari kriteria-kriteria 

yang dibutuhkan. Dengan menggunakan metode tersebut, maka judul penelitian 

ini adalah : ”PERANCANGAN PENILAIAN KARYAWAN DI BANK X”  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan pada Bank X 

adalah dibutuhkan pembaharuan (update) pedoman penilaian kriteria jabatan yang 

dapat mendukung misi Bank X untuk menjadi bank pendorong laju pertumbuhan 
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perekonomian daerah, dengan menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik 

(Good Corporate Governance). Dengan melihat hal tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menentukan kriteria penilaian jabatan yang dibutuhkan 

oleh Bank X? 

2. Bagaimana cara menentukan penilaian posisi jabatan karyawan yang 

sesuai dengan kebutuhan Bank X? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan yang telah 

diuraikan di atas yaitu sebagai berikut: 

1. Membuat perancangan penilaian karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

di setiap divisi Bank X.  

2. Menentukan karyawan yang sesuai untuk menempati posisi jabatan 

tertentu di Bank X. 

 
1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksudkan agar pemecahan terhadap masalah 

dengan objek yang diteliti menghasilkan kesimpulan yang benar sesuai dengan 

tujuan penelitian. Adapun hal yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Penelitian difokuskan untuk tingkat jabatan manajer, di mana studi kasus 

terhadap posisi Manajer Komersial di Bank X Cabang Utama 

2. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP). 

3. Penelitian difokuskan pada “Perancangan Penilaian Karyawan (Studi Kasus 

Bank X). 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang sistematika 

penyajian pada laporan yang akan disusun dalam bentuk Tugas Akhir, maka 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, pembatasan masalah serta sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan tentang teori-teori penunjang dan konsep-konsep 

yang mendasari dalam penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tahapan-tahapan penelitian secara lengkap dan 

pendekatan-pendekatan teoritis sebagai kerangka berpikir dalam 

mengkaji permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini. 

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan data 

Pada bab ini meliputi pengumpulan data-data yang diperlukan penulis 

serta pengolahan data-data yang berdasarkan tahapan-tahapan sesuai 

dengan metode penelitian.   

BAB V Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisi mengenai uraian dari hasil pengumpulan dan 

pengolahan data yang diperoleh pada Bab IV yang kemudian 

dianalisis secara menyeluruh. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Berisikan tentang kesimpulan terhadap analisis yang dibuat dan saran-

saran atas permasalahan yang dibahas. 
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