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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pada era sekarang perusahaan dituntut untuk dapat bersaing untuk menjadi 

lebih unggul diantara para kompetitornya, keunggulan perusahaan sangat 

ditentukan oleh unsur sumber daya manusianya yaitu karyawan yang 

merupakan manusia yang bekerja pada perusahaan dengan tugas tertentu sesuai 

dengan keahliannya guna memajukan performa perusahaan (Sutriyanto, 2012).  

 Perusahaan harus memiliki standar kinerja guna menjadikan tolak ukur  bagi 

setiap karyawannya, standar kinerja tersebut diciptakan dari pertimbangan 

target perusahaan yang ingin dicapai dan sasaran perusahaan, yang mana hasil 

dari kinerja setiap karyawan disesuaikan dengan standar kerja yang ada 

((Lukitasari, 2015)  

 Penilaian kinerja adalah suatu prosedur organisasi mengevaluasi aktivitas 

kerja individu. Proses evaluasi ini bermanfaat memperbaiki pertimbangan dari 

personalia serta memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai aktivitas 

kerja mereka dan memungkinkan bagi perusahaan untuk mengetahui seberapa 

efektif dan efisien kinerja dari karyawan tersebut dengan membandingkan 

standar organisasi yang ditetapkan (Hamid, 2015). 

 Kedai Kopi OLD KETTLE yang berlokasi di Jalan Indraprasta No.96 

Semarang merupakan Kedai Kopi pendatang baru, yang mana didirikan oleh 

Bapak Sugiantoro pada 17 November 2017. Kedai Kopi OLD KETTLE sama 

seperti Kedai Kopi lainnya yang menjual berbagai olahan masakan dan 

minuman, yang membedakannya adalah desain dari Kedai Kopi itu sendiri yang 

lebih bernuansa klasik. Kedai Kopi OLD KETTLE mempekerjakan 15 orang 

karyawan yang ditempatkan pada berbagai divisi. Yaitu divisi bartender, kasir, 

waiter, kitchen, dan ada manajer selaku pengawas semua kegiatan yang ada di 

Kedai Kopi. Kedai Kopi OLD KETTLE terbilang pendatang baru yang mana 

ingin berkembang dan dapat bersaing dengan Kedai Kopi lainnya. Hal tersebut 
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tak luput dari peran sumber daya manusianya yang harus berkompeten, dan 

sumber daya manusia tersebut harus dimotivasi agar kinerja semakin baik. 

 Dalam sesi wawancara pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan manajer Kedai 

Kopi OLD KETTLE yaitu Ibu Lusiana beliau memaparkan ingin lebih 

memotivasi karyawannya di 1 tahun pertama berdirinya Kedai Kopi OLD 

KETTLE yang berencana dengan membuat program pemilihan karyawan 

teladan pada setiap bulannya. Dengan adanya rencana pemilihan tersebut Ibu 

Lusiana membutuhkan desain penilaian kinerja karyawan untuk memudahkan 

pemilihan karyawan teladan. Maka dari itu penelitian dilakukan untuk 

memberikan desain penilaian kinerja yang diharapkan akan dipergunakan jika 

rencana Ibu Lusiana direalisasikan. 

  Analytic Hierarchy Process (AHP) oleh (Rizka & Dino 2017) adalah suatu 

metodologi yang komprehensif, yang menyediakan kemampuan untuk 

menggabungkan faktor kuantitatif dan kualitatif dalam pengambilan keputusan 

bagi individu maupun group. Dengan menggunakan metode AHP(Analytical 

Hierarchy Process) membuat desain penilaian Kedai Kopi OLD KETTLE lebih 

objektif, dan kelebihan dari metode tersebut adalah AHP membuat 

permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang 

fleksibel dan mudah dipahami, AHP memecahkan permasalahan yang 

kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif, dan 

AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya 

masing-masing alternatif (Munthafa & Mubarok, 2017).  

 Dari masalah yang dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “DESAIN PENILAIAN KINERJA KARYAWAN TELADAN 

DENGAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS PADA 

KEDAI KOPI OLD KETTLE” 

 

 

 

 

 



3 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

1.2. Perumusan Masalah  

 Dari latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang diambil 

adalah :  

 Bagaimanakah desain penilaian kinerja karyawan teladan Kedai Kopi OLD 

KETTLE Semarang dengan metode AHP(Analytical Hierarchy Process)? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

  Melalui penelitian ini tujuan yang ingin diteliti adalah : Mendesain 

Penilaian Kinerja Karyawan Teladan Kedai Kopi OLD KETTLE dengan 

metode AHP(Analytical Hierarchy Process).  

 Penulis mengharapkan penelitian mengenai desain penilaian kinerja dengan 

metode AHP(Analytical Hierarchy Process) dapat bermanfaat untuk berbagai 

pihak yang memiliki kepentingan. Adapun manfaat yang akan didapatkan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi : Untuk dijadikan referensi untuk penelitian serupa atau 

untuk meneruskan penelitian guna memperdalam hasil penelitian. 

2. Bagi Praktisi : Memberikan masukan desain penilaian kinerja untuk 

pemilihan karyawan teladan kepada Kedai Kopi OLD KETTLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


