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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam perkembangan pada era jaman ini, perusahaan membutuhkan 

karyawan –  karyawan yang berkompeten dan memiliki kinerja yang 

optimal. Karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan, apabila 

tidak adanya karyawan tentu perusahaan tersebut tidak dapat beroperasi. 

Selain itu juga karyawan merupakan kunci bagi keberhasilan sebuah 

perusahaan. Karyawan dalam kenyataannya membutuhkan pembelajaran – 

pembelajaran mengenai manajemen sumber daya manusia di perusahaan 

agar dapat mengelola dengan baik sesuai dengan visi dan misi dari 

perusahaan. Menurut Mondy (2008) Manajemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM) adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan – 

tujuan organisasi. Manusia merupakan unsur terpenting dalam setiap dan 

semua organisasi, keberhasilan serta kemampuannya menghadapi berbagai 

tantangan, baik yang bersifat eksternal maupun internal, sangat ditentukan 

oleh kemampuan mengelola sumber daya manusia. 

Menurut Dessler (2015) penilaian kinerja (performance appraisal) 

adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang dan/ atau di masa 

lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Penilain kinerja juga 

membutuhkan penetapan standar kinerja, dan berasumsi bahwa karyawan 

menerima pelatihan, umpan balik dan insentif yang dibutuhkan untuk 

menghilangkan defisiensi kinerja. Sehingga penilaian kinerja sendiri 

sangatlah penting dimana dapat juga sebagai pengontrol apakah karyawan
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 berkinerja dengan baik dari waktu ke waktu. Selain itu dapat sebagai 

catatan bagi karyawan itu sendiri progres kinerjanya. 

Karyawan yang berkompeten tentunya merupakan seorang karyawan 

yang memiliki kinerja yang baik, yang dapat menerapkan nilai – nilai 

perusahaan. Setiap karyawan tentunya memiliki faktor yang mempengaruhi 

mereka untuk memiliki kinerja yang baik dalam bekerja, terutama bagi 

seorang Unit Manajer Tupperware PT. Bumi Manunggal Kharisma Solo. 

Seorang Unit Manajer sendiri memiliki kinerja yang berbeda dengan 

karyawan – karyawan di perusahaan yang lainnya,karena Unit Manajer pada 

PT. Bumi Manunggal Kharisma menggunakan metode penjualan direct 

selling. Unit Manajer Tupperware juga membutuhkan bantuan penjualan 

dari bawahannya diantaranya Salesforce, Consultant dan Team Captain 

Tupperware. Unit Manajer Tupperware memiliki job desk yang harus 

dilakukan bahwa dalam 1 (satu) bulan minimal melaksanakan 2 x 1-2-1, 

langkah 1-2-1 itu adalah dalam 1 minggu sekaligus melaksanakan dan 

memiliki: a). 1x personal party dengan penjualan minimal Rp 1.250.000. b). 

2 consultantnya aktif & masing-masing minimal melakukan party minimal 

Rp 900.000. c). Merekrut 1 down line (Consultant) baru dan yang telah 

memasukkan pesanan minimal Rp 900.000, apabila dalam 3 bulan berturut 

turut tidak dapat melaksanakan program 1-2-1 maka pada bulan berikutnya 

statusnya akan kembali menjadi Team Captain. 

 Tupperware merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berasal 

dari Orlando Amerika Serikat memproduksi dan memasarkan produk 

plastik berkualitas tinggi untuk keperluan rumah tangga. PT. Bumi 

Manunggal Kharisma yang berada di kota Solo ini merupakan distributor 

bagi Salesforce Tupperware di kota Solo. Perusahaan ini dapat dikatakan 

sebagai manajemen berdasarkan sasaran yang artinya adalah suatu sistim 

dinamis yang berusaha mengintegrasikan kebutuhan perusahaan untuk 

menjelaskan dan mencapai tunjuan keuntungan dan pertumbuhannya 

dengan kebutuhan manajer untuk membaktikan dan mengembangkan 
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dirinya sendiri. Setiap Sales force Tupperware di PT. Bumi Manunggal 

Kharisma mempunyai poin – poin yang harus dicapai dalam setiap 

minggunya berdasarkan dari jumlah pembelian produk Tupperware dalam 

nota pembelian.  

PT. Bumi Manunggal Kharisma sebagai distributor Tupperware 

memiliki penilaian kinerjaya sendiri berdasarkan dari target program 1-2-1 

tiap minggunya, namun penilaian s tersebut terkadang tidak sesuai dengan 

kinerja Unit Manajer Tupperware di PT. Bumi Manunggal Kharisma. 

Distributor sebagai pimpinan perusahaan hanya bisa memantau kinerjanya 

berdasarkan target sales pada minggu tersebut, namun tidak mengetahui 

hubungan antara Unit Manajer dengan bawahannya. Penilaian berdasarkan 

target ini hampir sama seperti manajemen berdasarkan sasaran 

((management by objective – MBO). Istilah manajemen berdasarkan sasaran 

menurut Dessler (2005:345) biasanya merujuk pada penetapan sasaran dan 

program penilaian multi-langkah yang mencakup seluruh perusahaan. 

Penilaian berdasarkan target sales sendiri mempunyai beberapa 

keuntungannya dimana bagi Unit Manajer yang cakap dalam melakukan 

personal party tentu akan mendapatkan penilaian yang lebih baik dan juga 

mendapatkan bonus lebih banyak dibanding yang lain, sedangkan kerugian 

dari penilaian berdasarkan target sales bagi Unit Manajer apabila belum 

memenuhi target pada minggu ini, Unit Manajer akan mendapatkan 

penilaian yang jelek dari atasan Unit Manajer. Unit Manajer merasa 

keberatan dengan penilaian kinerja yang hanya berdasarkan target sasaran, 

sehingga dibutuhkan adanya alternatif lain dalam penerapan penilaian 

kinerja di PT. Bumi Manunggal Kharisma yaitu penilaian kinerja 

menggunakan metode skala penilaian grafis (graphic rating scale). 

Penilaian kinerja metode skala penilaian grafis (graphic rating scale) 

merupakan metode yang paling sederhana dan paling populer untuk menilai 

kinerja,  sehingga diharapkan lebih dapat memotivasi Unit Manajer dalam 

berkinerja karena tidak lagi dinilai berdasarkan target sales namun 
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berdasarkan aspek – aspek lain yang sudah ditetapkan perusahaan. Metode 

ini dianggap sebagai metode yang sederhana sehingga Grup Manajer dapat 

menerapkan penilaian ini untuk menilai Unit Manajer, dimana pada masa 

lalu Unit Manajer dinilai berdasarkan target sales tentunya Grup Manajer 

membutuhkan waktu untuk mempelajari penilaian kinerja yang baru. Grup 

Manajer di PT. Bumi Manunggal Kharisma banyak yang tidak paham 

dengan metode penilaian kinerja yang lain, sehingga penilaian kinerja 

metode skala penilaian grafis cocok bagi perusahaan ini. 

Dengan adanya alternatif penilaian kinerja metode skala penilaian grafis 

diharapkan perusahaan dapat menilai Unit Manajer berdasarkan aspek – 

aspek yang lain juga. Akibat dari penilaian kinerja berdasarkan target sales 

di PT. Bumi Manunggal Kharisma, banyak Salesforce yang berhenti dan 

Unit Manajer perlu mendorong terutama Salesforce yang masih aktif untuk 

mendapatkan poin – poin penjualan bagi timnya agar dapat mempunyai 

penilaian kinerja yang baik. Unit Manajer juga banyak dari mereka yang 

sudah berhenti sehingga menurunkan produktivitas PT. Bumi Manunggal 

Kharisma, dikarenakan hanya menilai berdasarkan target sales. Berdasarkan 

dari uraian diatas, skripsi ini mengambil judul “Implementasi Metode 

Grafik untuk Penilaian Kinerja Unit Manajer Tupperware di PT. Bumi 

Manunggal Kharisma”. 

1.2. Rumusan Masalah 

PT. Bumi Manunggal Kharisma merupakan perusahaan distributor 

Tupperware di Kota Solo yang mempunyai 100 orang Unit Manajer dan lebih 

dari 2000 Salesforce aktif yang tersebar di Kota Solo dan di beberapa kota 

lainnya, namun sangat disayangkan pada perusahaan tersebut menggunakan 

penilaian kinerja berdasarkan target sales sehingga banyak Unit Manajer 

yang merasa keberatan dengan penilaian kinerja tersebut. Atas usulan peneliti 

perusahaan tersebut membutuhkan adanya penilaian kinerja yang dapat 

menilai kinerja berdasarkan job desk Unit Manajer. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana implementasi metode grafik untuk penilaian kinerja Unit Manajer 

Tupperware di PT. Bumi Manunggal Kharisma? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Untuk mengetahui implementasi metode grafik untuk penilaian kinerja Unit 

Manajer Tupperware di PT. Bumi Manunggal Kharisma.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian, maka manfaat penelitian dapat bermanfaat bagi: 

1. Manfaat Akademik : dapat menambah wacana pengetahuan tentang 

implementasi metode grafik untuk penilain kinerja karyawan di suatu 

organisasi, sehingga pada gilirannya dapat menambah pemikiran 

mengenai penilaian kinerja Unit Manajer Tupperware di PT. Bumi 

Manunggal Kharisma dan organisasi sejenisnya. 

2. Manfaat Praktis : merupakan sumbangan bagi PT. Bumi Manunggal 

Kharisma dalam penilaian kinerja Unit  Manajer Tupperware, diharapkan 

dapat memberikan sumbangan untuk mengimplementasikannya pada 

Unit Manajer Tupperware di PT. Bumi Manunggal Kharisma.  

  


