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ABSTRAKSI 

 

Prestasi kerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai atau hasil yang 
telah dilakukan/dikerjakan oleh seorang karyawan didalam mengerjakan tugas-
tugas yang dibebankan kepada karyawan tersebut. Masalah yang dihadapi adalah 
penentuan bobot prioritas dari faktor dan subfaktor untuk mendapatkan 
pemecahan terlebih dahulu sesuai dengan urutan prioritas.  

Didalam penelitian ini data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara 
pengamatan langsung, wawancara, penyebaran kuesioner dan studi pustaka. Data 
yang dikumpulkan ada 2 jenis yaitu data primer (data yang dikumpulkan pada 
penelitian) meliputi manajerial, kondisi lingkungan kerja dan sumber daya 
manusia. Data sekunder (data yang dikumpulkan tidak pada penelitian tetapi data 
tersebut berhubungan langsung dengan penelitian) meliputi sejarah perusahaan 
dan struktur organisasi serta penilaian prestasi kerja yang sekarang. Setelah data 
diolah untuk mengetahui bobot prioritas dari komponen yang mempengaruhi 
prestasi kerja karyawan. Metode yang digunakan adalah Analitycal Hierarchy 
Process (AHP).  

Dari hasil perhitungan dengan metode AHP dapat diperoleh urutan prioritas 
dari masing-masing komponen yang kemudian dapat diketahui urutannya. Dari 
hasil perhitungan dengan metode AHP dapat diperoleh urutan prioritas sebagai 
berikut : prioritas pertama Sumber Daya Manusia dengan bobot prioritas 0,558. 
Prioritas kedua Kondisi Lingkungan Kerja  dengan bobot prioritas 0,312. Dan 
Prioritas terakir adalah Manajerial dengan bobot prioritas 0,131. Dengan demikian 
faktor yang memerlukan perhatian dan pertimbangan perusahaan untuk 
peningkatan prestasi kerja adalah faktor Sumber Daya Manusia dengan perolehan 
bobot prioritas terbesar.  
 
Kata Kunci : Prestasi Kerja Karyawan, Analitycal Hierarchy Process, Manajerial, 
Lingkungan Kerja, Sumber Daya Manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan teknologi yang semakin cepat dan meningkatnya 

kebutuhan organisasi yang fleksibel mengakibatkan pergeseran penting 

terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia. Perubahan teknologi, 

khususnya penggunaan teknologi canggih dan komputer memberi pengaruh 

terhadap pengetahuan, keahlian dan perilaku yang dibutuhkan ditempat kerja. 

Kondisi tersebut meningkatkan permintaan terhadap ketrampilan baru yang 

sesuai dengan perkembangan teknologi yang paling mutakhir. Meningkatnya 

kebutuhan organisasi yang fleksibel mendorong perusahaan untuk melakukan 

perubahan-perubahan strategi, seperti globalisasi, desentralisasi serta 

diversifikasi, membawa akibat pada perubahan jalur karir, kompetensi inti, 

dan peluang karir. 

Persaingan yang semakin ketat menuntut CV. RIMBA SENTOSA  

untuk memiliki kompetensi inti yang mampu menghasilkan keunggulan 

bersaing. Salah satu faktor kunci menghasilkan keunggulan bersaing untuk 

menghadapi lingkungan bisnis dan teknologi yang mengalami perubahan 

cepat adalah tersedianya intellectual human capital yang memiliki sifat kreatif 

dan fleksibel. 

1 
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Perkembangan bisnis tidak dapat dipisahkan dari perkembangan 

kualitas sumber daya manusia. Perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja 

harus memiliki komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia. Hal 

ini menunjukan bahwa investasi sumber daya manusia melalui pelatihan, 

pembinaan, dan pengembangan karir harus mendapat prioritas utama di 

perusahaan. 

Setiap individu harus mengembangkan keahlian pribadi yang baru 

dan lebih baik bagi penilaian pribadi dan perencanaan karir bagi perusahaan 

yang tidak memiliki sumber daya untuk merencanakan karir individu secara 

mendalam. Perusahaan harus mendesain program karir sebagai upaya untuk 

meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja karyawan. 

Kompetisi global dan perubahan-perubahan kondisi ekonomi 

menyebabkan banyak perusahaan dari bermacam-macam ukuran melakukan 

langkah restrukturisasi. Perubahan-perubahan ini menunjukan bahwa 

perusahaan dewasa ini harus mengetahui bagaimana mendayagunakan 

karyawan secara baik pada semua jenjang dalam perusahaan. Orang-orang 

yang cakap harus tersedia untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan baru, lebih besar 

dan lebih canggih secara teknologi. Hal ini berarti bahwa kunci untuk 

memenangkan komitmen karyawan bagi perusahaan adalah menawarkan 

kepada karyawan suatu kesempatan untuk memiliki dan mengisi sebuah karir 

yang berhasil. 

Karyawan akan mampu dan mau bekerja dengan baik serta memiliki 

motivasi kerja yang tinggi apabila ia ditempatkan pada posisi jabatan yang 
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sesuai dengan minat dan kemampuan serta dapat memenuhi berbagai 

kebutuhannya dengan melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini berarti bahwa 

karyawan harus ditempatkan pada posisi dan jabatan yang sesuai dengan 

minat dan kemampuannya dengan mempertimbangkan upaya pemenuhan 

kebutuhan sumber daya manusia. Meskipun demikian, penempatan karyawan 

pada posisi dan jabatan yang sesuai dengan minat tidak mudah dilakukan. 

Penempatan yang sesuai harus didasarkan pada pengetahuan yang lengkap 

tentang karakteristik karyawan, karakteristik jabatan, dan kesesuaian antara 

kedua jenis karakteristik tersebut. Perusahaan harus mengembangkan dan 

memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk dipromosikan. 

Dengan melihat kondisi perusahaan pada CV. RIMBA SENTOSA  

tawangsari, Sukoharjo, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan belum mendapatkan perhatian secara khusus dari perusahaan serta 

terjadinya penurunan dari permintaan konsumen yang dikarenakan faktor 

iklim nasional dan internasional, faktor keamanan, faktor ketenagakerjaan atau 

masalah interen dalam perusahaan. Maka dari itu, peneliti berusaha untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan tenaga kerja yaitu prestasi kerja 

karyawan yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Prestasi kerja ini peneliti  analisa dengan satu variabel dependen 

yaitu prestasi kerja karyawan non staf. Dengan tujuan supaya tercapai timbal 

balik yang baik antara karyawan staf dan karyawan non staf. Penelitian ini 

terdiri dari dua kategori responden yaitu responden staf dan responden non 

staf. Dimana karyawan staf adalah karyawan yang bekerja di kantor dan 
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memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu (tenaga kerja non pabrik). 

Sedangkan karyawan non staf adalah karyawan yang tidak menduduki suatu 

jabatan tertentu dan tugasnya untuk melaksanakan tugas harian operasional 

(tenaga kerja pabrik). (Mulyadi, 1991: 344) 

Penelitian ini penulis lakukan sebab penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi kerja jumlahnya masih terbatas dan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Metode pengambilan sampel yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan random 

sampling satu kelompok sampel (karyawan non staf). 

Bertitik tolak dari pentingnya karir masa depan para karyawan yang 

diharapkan akan mampu meningkatkan dan memberi prestasi kerja dalam 

perusahaan, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: 

  “PENENTUAN KRITERIA YANG PALING BERPENGARUH 

TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA CV. RIMBA 

SENTOSA. 

 
1.2.   Perumusan Masalah  

             Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

yang    menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi kerja kayawan 

dan bagaimana menstrukturkannya kedalam sebuah hirarki ? 

2. Berapa besar bobot prioritas masing-masing alternatif dalam       

pengaruhnya terhadap peningkatan pretasi kerja ? 
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3. Faktor manakah yang paling berpengaruh dalam peningkatan 

prestasi kerja karyawan ? 

 
1.3.   Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah agar arah 

dan tujuan penelitian yang ditetapkan tidak menjadi kabur, adapun batasan 

masalah yang dilakukan disini adalah sebagai berikut: 

1. Tidak membahas biaya yang akan digunakan untuk pengembangan. 

2. Data yang digunakan yaitu data bulan Desember 2008. 

3. Pengolahan data dilakukan dengan metode AHP (Analytical 

Hierarchi Process) untuk menstruktur hirarki serta mencari bobot 

masing-masing faktor yang ada dalam hirarki.  

4. Objek dalam penelitian ini adalah karyawan non staf khususnya di 

bagian operator pada divisi produksi CV. RIMBA SENTOSA 

Tawangsari, Sukoharjo. 

 
1.4.   Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian merupakan langkah awal yang sangat penting 

sebelum   memulai penelitian. Karena dengan adanya tujuan, langkah-

langkah penelitian menjadi terarah dan jelas. Adapun penelitian ini bertujan 

untuk :  

1.  Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi 

kerja karyawan.  
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              2.  Menentukan  besarnya bobot prioritas  pada masing-masing faktor 

dalam hirarki peningkatan prestasi kerja karyawan. 

 
1.5   Manfaat Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan harapan hasilnya dapat dipakai oleh 

perusahaan, dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja kerja 

karyawan dan tentunya bagi peneliti sendiri untuk menambah pengetahuan. 

   Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

         1. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan    

dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini adalah prestasi kerja 

karyawan. 

2. Membantu perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang 

diambil untuk meningkatkan kinerja karyawannya. 

 
1.6.   Sistematika Penulisan 

   Sistematika Penulisan laporan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

   BAB  I  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi penjelasan ringkasan serta gambaran umum 

permasalahan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 
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   BAB  II LANDASAN TEORI 

   Bab ini menguraikan tentang beberapa teori dan rumusan-

rumusan yang melandasi penelitian, baik yang berhubungan 

dengan penganalisaan dan penjabaran konsep-konsep untuk 

pengolahan data dengan metode AHP. 

   BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah dalam pengerjaan 

penelitian ini, dan bagaimana peninjauan terhadap masalah yang 

diteliti serta menguraikan secara terperinci proses identifikasi 

variabel yang digunakan. 

   BAB IV  PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA  

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan data, proses 

pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data yang 

diperoleh dari pengolahan data melalui penyebaran kuesioner. 

   BAB V       KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil 

analisa data dan saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menghadapi masalah untuk 

menentukan kebijakan-kebijakan pokok yang dapat yang dapat 

meningkatakan prestasi kerja. 

 

 



BAB  II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1.   Pengertian Prestasi Kerja  

Keberhasilan suatu perusahaan hanya dapat dicapai dengan usaha dan 

kualitas sumber daya manusia yaitu tenaga kerja atau karyawannya. Usaha-

usaha yang dilakukan berbentuk pengembangan manajemen, perbaikan 

sistem kerja dan usaha-usaha yang mengadakan alih teknologi baik yang 

menengah maupun teknologi tinggi. Disamping itu perlu perlu juga 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Untuk 

mengetahui adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

dimilikinya, maka pihak perusahaan perlu untuk menentukan faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi kerja karyawannya, kemudian perusahaan 

melakukan penilaian terhadap prestasi kerja tersebut. Penilaian prestasi kerja 

ini dasarnya merupakan pengawasan terhadap kualitas personil. 

          Pengertian penilaian prestasi kerja adalah suatu sistem yang digunakan 

untuk menilai dan mengetahui sejauh mana karyawan telah melaksanakan 

pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Pekerjaan keseluruhan 

menyangkut kemampuan kerja, disiplin, hubungan kerja, prakarsa, 

kepemimpinan,  dan  hal-hal  khusus sesuai dengan  bidang   pekerjaannya. 

         ( Soeprihanto, 2001). 

 

8 
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                  Adapun pengertian dari prestasi kerja seorang karyawan itu sendiri 

adalah hasil kerja yang dicapai atau hasil dari yang telah dilakukan atau 

dikerjakan oleh seorang karyawan didalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepada karyawan tersebut. 

          Dalam penilaian prestasi kerja, perlu mempertimbangkan hal-hal yang 

mempengaruhi prestasi kerja tersebut, antara lain jenis kelamin, pendidikan, 

minat dan bakat, lingkungan fisik perusahaan, usia, kepemimipinan , metode 

kerja dan lain-lain. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa suksesnya pelaksanaan fungsi-fungsi 

dan tercapainya tujuan adalah bukan hanya disebabkan karena uang, barang 

modal dan alat bantu lainnya, tetapi juga yang terutama motivasi dari seluruh 

tenaga kerja/karyawan perusahaan untuk berperan serta secara aktif dan 

produktif dalam proses kegiatan produksi. 

Faktor tenga kerja tidak dapat diabaikan, bahkan merupakan faktor-

faktor kunci. Sebab kesalahan dan kekeliruan yang terjadi dapat 

menyebabkan hambatan-hambatan yang serius, bahkan dapat menyebabkan 

kegagalan total. Oleh karena itu dibutuhkan pembinaan karier para 

karyawan, agar dapat memberikan kepuasan kerja pada setiap individu 

karyawan, yang akan berakibat juga pada peningkatan prestasi kerja bagi 

kepentingan perusahaan. 

          Adanya penilaian prestasi kerja karyawan akan membantu 

mempermudah terlaksananya program-program yang tersusun rapi, 

sehingga karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, dan 
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timbulnya kesalahan dalam menjalankan pekerjaaan tersebut dapat 

dihindari. 

Prestasi kerja karyawan terhadap perusahaan atau organisasi kerjanya, 

tidak terbatas pada kemauan dan kemampuan karyawannya untuk 

melaksanakan program-program perusahaan, tetapi juga mengemukakan ide,  

gagasan yang dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan 

maupun perusahaan. Maka dukungan dari perusahaan untuk menciptakan 

kondisi perusahaan yang mampu mendukung karyawannya berprestasi 

sangatlah diperlukan. Kelengkapan fasilitas yang dapat mempermudah 

timbulnya semangat berprestasi sedapat mungkin disediakan oleh 

perusahaan. Dengan demikian tujuan perusahaan dan karyawan dapat 

terwujud secara seimbang. 

 

2.2.   Manfaat dan Kegunaan Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian prestasi kerja pada dasarnya merupakan pengawasan dan 

kontrol dari perusahaan terhadap kualitas karyawannya. Penilaian ini 

dimaksudkan untuk melihat sejauh mana perkembangan atau kualitas tenaga 

kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi. 

   Menurut (Asri, 2000), beberapa manfaat dari penilaian prestasi kerja yaitu : 

a. Promosi. 

Informasi mengenai performance dan potensi karyawan perlu diketahui 

sebelum  promosi untuk karyawan yang bersangkutan dilakukan. 

Kemudian informasi mengenai informasi tersebut dapat diketahui dari 
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hasil penilaian prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. Apakah 

promosi tersebut sudah tepat bagi karyawan ? Hal ini untuk menghindari 

adanya hambatan atau kegagalan dalam jabatan baru tersebut. Penilaian 

prestasi juga untuk promasi gaji/upah. 

b. Mutasi/Transfer. 

Mutasi atau transfer jabatan juga diperlukan bagi perusahaan dalam 

situasi tertentu, dimana setiap jabatan yang akan didudukinya 

mendukung kelancaran pekerjaannya atau tidak. Untuk itu diperlukan 

penilaian prestasi kerja. 

c. Pengembangan Kualitas Personal. 

Kualitas tenga kerja perlu dikembangkan dalam kaitannya dengan 

pengembangan perusahaan secara menyeluruh yang dilakukan secara 

konsisten. Maka perusahaan harus selalu mengadakan penilaian terhadap 

prestasi kerja karyawannya secara periodik dan terus menerus. Dengan 

demikian dapat diketahui apakah tenaga kerja tersebut perlu mendapat 

latihan tambahan atau pendalaman untuk sistem kerja yang telah ada. 

Kegunaan-kegunaan penilaian prestasi kerja dapat dirinci sebagai 

berikut: 

a.  Perbaikan Prestasi Kerja. 

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer 

dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan 

mereka untuk memperbaiki prestasi. 
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b. Penyesuaian-Penyesuaian Kompensasi. 

Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam 

kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya. 

c.  Keputusan-Keputusan Penempatan.  

Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja 

masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk 

penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu.   

              d. Kebutuhan- Kebutuhan Latihan dan Pengembangan. 

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan 

yang kurang. Demikian juga, prestasi yang baik mungkin 

mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. 

              e.  Perencanaan dan Pengembangan Karier. 

Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu 

tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti. 

              f.  Penyimpangan-Penyimpangan Proses Staffing. 

Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau 

kelemahan prosedur staffing departemen personalia. 

              g. Ketidak Akuratan Informasi.  

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan  

dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya 

manusia, atau komponen-komponen lain sistem informasi manajemen 

personalia.  
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              h. Kesalahan-Kesalahan Desain Pekerjaan. 

Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan 

dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi membantu diagnosa 

kesalahan-kesalahan tersebut. 

               i. Kesempatan Kerja yang Adil. 

Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan-

keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 

              j.  Tantangan-Tantangan Eksternal. 

Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar 

lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, atau 

masalah pribadi lainnya. Dengan penilaian prestasi departemen 

personalia mungkin dapat menawarkan bantuan. ( Handoko, 1997 ) 

Mengacu dari hal tersebut diatas maka penilaian tentang prestasi kerja 

sangatlah diperlukan untuk menciptakan kondisi yang diinginkan, baik 

dari dalam diri karyawan itu sendiri maupun menciptakan kemajuan 

bagi perusahaan. 

 

2.3.   Tujuan Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu pedoman dalam bidang 

personalia untuk mengetahui dan menilai hasil kerja karyawan selama 

periode tertentu. Prestasi tersebut sangat erat hubungannya dengan 

produktivitas individu, dan juga masalah latihan dan pengembangan, 

perencanaan karier/kenaikan pangkat maupun masalah pengupahan. 
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Secara lebih terinci, tujuan penilaian kerja karyawan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui keadaan ketrampilan dan kemampuan setiap karyawan 

secara rutin. 

2. Untuk digunakan sebagai dasar perencanan bidang personalia, khususnya 

penyempunaan kondisi kerja, peningkatan mutu, dan hasil kerja. 

3. Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan 

karyawan seoptimal mungkin; sehingga antara lain dapat diarahkan 

jenjang kariernya atau perencanan karier, kenaikan pangkat dan kenaikan 

jabatan. 

4. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan 

dan bawahan. 

5. Mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan dari bidang 

personalia, khususnya prestasi karyawan dalam bekerja. 

6. Secara pribadi, bagi karyawan dapat mengetahui kekuatan dan 

kelemahan masing-masing sehingga dapat memacu perkembangannya. 

Sebaiknya bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan 

mengenal bawahan/karyawannya, sehingga dapat membantu dalam 

memotivasi karyawan dalam bekerja. 

7. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian 

dan pengembangan dibidang personalia secara keseluruhan. 

(Soeprihanto, 2001 ). 

 



 15

2.4.   Syarat-syarat dari Sistem Penilaian Kerja  

Dalam melaksanakan pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan 

kerja atau prestasi kerja dibutuhkan suatu sistem penilaian yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu. Secara sepintas memang mudah menilai suatu 

pekejaan gagal atau sebaliknya sukses. Tetapi ukuran nyata sukses, gagal 

ataupun cukup sangat relatif. Tetapi dalam kondisi relatifpun sebaiknya 

dicoba disusun dan ditentukan kriteria-kriteria tersebut. Syarat-syarat dari 

sistem penilaian tersebut adalah : 

a. Relevance berarti bahwa atau sistem penilaian digunakan untuk 

mengukur hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang ada hubungan dengan 

pekerjaannya. Apakah itu outputnya, prosesnya atau inputnya. 

b. Acceptability berarti hasil dari sistem penilaian tersebut dapat diterima 

dalam hubungannya dengan kesuksesan dari pelaksanaan pekerjaan 

dalam suatu organisasi. 

c. Reliability berarti hasil dari sistem penilaian tersebut dapat dipercaya 

(konsisten dan stabil), reliabilitas sistem penilaian  dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain : waktu dan frekuensi penilaian. Dalam 

hubungannya dengan sistem penilaian disebut memiliki tingkat  

reliabilitas yang tinggi apabila dua penilai atau lebih terhadap karyawan 

yang sama memperoleh hasil nilai yang tingkatnya relatif sama. 

d. Sensitivity berarti sistem penilaian tersebut cukup “peka” dalam 

membedakan atau menunjukkan kegiatan yang berhasil/sukses, cukup 

atau gagal/jelek telah dilakukan oleh seorang karyawan. Hal ini sangat 
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penting karena jangan sampai terjadi suatu sistem tidak memiliki 

kemampuan membedakan karyawan yang tidak berhasil dari karyawan 

yang tidak berhasil. Apabila itu terjadi maka dalam suatu organisasi 

semua karyawan akan mencapai tingkatan yang sama dan semua tujuan 

penilaian prestasi kerja diatas tidak akan tercapai. 

e. Practicality berarti sistem penilaian dapat mendukung secara langsung 

tercapainya tujuan organisasi perusahaan melalui peningkatan 

produktivitas para karyawan. 

Setelah sistem penilaian ditentukan, maka sebaliknya harus ditentukan 

pula kriteria keberhasilan suatu pekerjaan yang biasanya meliputi: 

kuantitas, kualitas, waktu yang digunakan yang satu dengan yang 

lainnya. Selanjutnya berdasarkan sistem penilaian tersebut dilakukan 

pengukuran dan perbandingan terhadap informasi yang telah diperoleh 

dari setiap karyawan selama periode tertentu ( Soeprihanto, 2001). 

 

2.5.  Beberapa Type Penyimpangan dalam Penilaian  

Penyimpangan atau kesalahan yang sering terjadi dalam penilaian 

adalah karena penilai sering melibatkan emosionalnya dalam menilai, hal ini 

menyebabkan evaluasi menjadi bias, karena ukuran yang digunakan 

cenderung untuk bersifat subyektif ( Handoko, 1997). Penyimpangan yang 

sering terjadi adalah : 
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a.    Hallo effect terjadi bila pendapat pribadi penilai tentang karyawan 

mempengaruhi pengukuran prestasi kerja. Masalah ini paling mudah 

terjadi bila para penilai harus mengevaluasi teman-teman mereka. 

b.  Kesalahan kecenderungan terpusat.  

Banyak penilai yang tidak suka menilai para karyawan sebagai yang 

efektif atau tidak efektif, dan sangat baik atau sangat jelek, sehingga 

penilaian prestasi kerja cenderung dibuat rata-rata. Hal ini menempatkan 

penilaian pada atau dekat dengan nilai-nilai tengah. 

c. Bias terlalu lunak dan terlalu keras 

Kesalahan terlalu lunak disebabkan oleh kecenderungan penilai untuk 

terlalu mudah memberikan nilai baik dalam evaluasi prestasi kerja 

karyawan. Kesalahan terlalu keras adalah sebaliknya yang terjadi karena 

penilai cenderung terlalu ketat dalam evaluasi mereka. 

d.  Prasangka pribadi 

Faktor-faktor yang membentuk prasangka pribadi terhadap seseorang 

atau kelompok bisa mengubah penilaian. Sebab-sebab prasangka pribadi 

lain yang mempengaruhi penilaian mencakup faktor senioritas, kesukuan, 

agama, kesamaan kelompok dan status sosial. 

e. Pengaruh kesan terakhir 

Bila menggunakan ukuran-ukuran penilaian prestasi kerja subjektif, 

penilaian sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan karyawan yang 

paling akhir. Kegiatan-kegiatan terakhir baik atau buruk cenderung lebih 

diingat oleh penilai. 
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2.6.  Faktor-Faktor Penilaian Prestasi Kerja  

 Faktor-faktor penilaian prestasi kerja karyawan dapat berbeda antara satu 

rencana dengan rencana yang lain. Faktor-faktor yang dinilai dapat 

dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu : 

1. Faktor Obyektif, yang memfokuskan pada fakta yang bersifat nyata dan 

hasil-hasilnya dapat diukur, misalnya : kuantitas, kualitas dan kehadiran. 

2. Faktor Subyektif, yang cenderung berupa opini, seperti mengenai sikap, 

kepribadian dan penyesuaian diri. 

           Dari pengelompokkan tersebut maka faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi kerja karyawan dapat diuraikan antara lain: 

a. Mutu pekerjaan, yaitu mengevaluasi ketepatan, kelengkapan dan 

kerapian pekerjaan yang diselesaikan tanpa memperhatikan kuantitas. 

b. Kuantitas kerja, mengevaluasi jumlah pekerjaan yang dilakukan dan atau 

jumlah tugas yang telah diselesaikan, keuntungan penjualan yang 

dilakukan dan lain-lain tanpa memperhatikan mutu. 

c. Keandalan, yaitu mengevaluasi kemampuan memenuhi komitmen dan 

batas waktu dan luasnya penyeliaan yang dilakukan. 

d. Sikap, yaitu mengevaluasi sikap umum terhadap pekerjaan, teman sekerja 

dan perusahaan. 

e. Inisiatif, yaitu mengevaluasi kemampuan mengenai masalah dan 

mengambil tindakan korektif, memberikan saran-saran untuk 

peningkatan dan menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-

tugas yang belum  diberikan. 
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f. Kerumahtanggaan, yaitu mengevaluasi kebersihan dan keteraturan 

tempat kerja dan tempat penyimpanan serta keadaan sesudah selesai 

kerja. 

g. Kehadiran, mengevaluasi kehadiran dan kemangkiran. 

h. Potensi pertumbuhan dan kemajuan, yaitu mengevaluasi potensi 

meningkatkan pengetahuan tentang pekerjaan dan untuk meningkatkan 

kepekerjaan lain dalam bagian atau dalam organisasi. 

i. Kualitas ruang lingkup kerja baik fisik maupun non fisik, agar pekerjaan 

dapat dilakukan dengan baik. 

j. Prosedur operasi kerja yang meliputi keseluruhan kegiatan operasi kerja, 

fasilitas yang dipergunakan dalam bekerja, transportasi atau perpindahan 

benda kerja, aktifitas inspeksi dan lain-lain. 

          Menurut Ruky, ada beberapa elemen, unsur atau input yang harus 

didayagunakan oleh organisasi/perusahaan untuk meningkatkan kinerja, 

bukan hanya manusia. Elemen-elemen tersebut adalah teknologi (peralatan, 

metode kerja) yang digunakan, kualitas dari input (termasuk material), 

kualitas lingkungan fisik (keselamatan, kesehatan kerja, lay-out tempat kerja 

dan kebersihan), iklim dan budaya organisasi (termasuk supervisi dan 

kepemimpinan) dan sistem kompensasi serta imbalan. 

          Sasaran penelitian dan tindakan yang harus diambil untuk tiap elemen 

dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Sarana dan Prasarana 
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Yang diteliti adalah kondisi dan kelayakan serta kemampuan semua 

sarana maupun prasarana fisik yang dimiliki, termasuk bangunan, 

lay-out (tata letak), alur lalu lintas barang dan orang, kelayakan 

mesin, dan segala peralatan yang ada. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah sarana dan prasarana tersebut masih baik 

beroperasi atau tidak. Sekaligus juga dilakukan penelitian atas 

kondisi fisik lingkungan kerja, apakah masih memenuhi syarat atau 

tidak. Yang diperiksa adalah pencahayaan, adanya kondisi berbahaya, 

tingkat kebisingan ,bau dan sebagainya. 

2. Proses Kerja atau Metode Kerja 

Penelitian dilakukan terhadap metode kerja yang digunakan dan 

proses yang dijalankan. Mereka akan meneliti apakah metode yang 

digunakan sudah tepat atau masih dapat disempurnakan. Bila sudah 

tepat, apakah operator melakukannya dengan benar  atau tidak ? 

3. Kemampuan sumber daya manusia  

 Penelitian pada sejauh mana kemampuan karyawan dalam 

melaksanakan pekerjannya. Hasil dari penelitian akan memberikan 

gambaran seberapa banyakkah dari karyawan tersebut benar-benar 

mampu 100% berapa yang kurang mampu dan tidak memenuhi syarat 

sama sekali. 

             4.    Gairah kerja / motivasi sumber daya manusia 

 Dari penelitian dapat diketahui kegairahan kerja dan sikap karyawan, 

apa yang menjadi sumber kepuasan kerja mereka. Kemudian 
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melakukan perbaikan-perbaikan termasuk didalamnya kebijakan dan 

sistem imbalan yang mencakup insentifitas dan bonus (Ruky,2001). 

Secara garis besar terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil kerja manusia dan dapat dibagi atas dua kelompok yaitu : 

1. Faktor-faktor diri ( individu ) terdiri dari : sikap, sifat, sistem nilai, 

karakter fisik, motivasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman   

dan lain-lain. 

2. Faktor-faktor situasional terdiri dari: lingkungan fisik, peralatan, 

metode keja, kepemimpinan yang baik, penyelenggaraan sistem 

pengupahan, peraturan perusahaan dan lain-lain. 

 
2.7.    Metode Penilaian Prestasi Kerja 

2.7.1. Metode Penilaian Berorientasi Masa Lalu ( Tradisional ) 

Metode-metode yang berorientasi masa lalu mempunyai kelebihan 

dalam hal perlakuan terhadap prestasi kerja yang telah terjadi dan sampai 

derajat tertentu dapat diukur. Kelemahannya adalah bahwa prestasi kerja 

dimasa lalu tidak dapat diubah. Tetapi dengan mengevaluasi prestasi kerja 

dimasa lalu, para karyawan memperoleh umpan balik mengenai upaya-

upaya mereka, yang selanjutnya bisa mengarahkan kepadaa perbaikan-

perbaikan prestasi (Handoko, 1997). 

Adapun teknik-teknik penilaian prestasi kerja masa lalu antara lain: 

1.  Rating Scale (Skala Penilaian). 

2.  Checklist (Pilihan yang sesuai dengan prestasi kerja). 

3.  Metode Peristiwa Kritis.  
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4.  Metode Peninjauan Lapangan. 

5.  Tes dan Observasi Prestasi Kerja. 

6.  Metode Evaluasi Kelompok. 

   2.7.1.1. Rating Scale (Skala Penilaian)  

            Adalah metode penilaian subyektif yang dilakukan oleh penilai 

terhadap prestasi kerja karyawan dengan skala tertentu dari rendah sampai 

tinggi. Penilaian prestasi kerja hanya didasarkan pada pendapat penilai yang 

membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan faktor-faktor yang 

dianggap penting bagi pelaksanaan kerja tersebut. 

            Formulir penilaian biasanya diisi oleh atasan langsung dengan 

menandai tanggapan yang paling sesuai untuk setiap dimensi pelaksanaan 

kerja. Tanggapan-tanggapan penilai bisa diberikan dengan nilai-nilai 

numerik agar memungkinkan skor rata-rata dihitung dan diperbandingkan 

diantara para karyawan. Kelebihan metode ini adalah tidak mahal dalam 

penyusunan dan administrasinya, penilai hanya memerlukan sedikit latihan, 

tidak memakan waktu, dan dapat diterapkan untuk jumlah karyawan yang 

besar. Sedangkan kelemahannya adalah kesulitan dalam menentukan kriteria 

yang relevan dengan pelaksanaan kerja. Dan bila kriteria prestasi kerja 

tertentu sulit diidentifikasikan, formulir bisa berisi variabel-variabel 

kepribadian yang tidak relevan dan mengurangi arti penilaian. Hasilnya 

adalah formulir dan prosedur yang distandardisasikan yang tidak selalu 

berhubungan dengan pelaksanaan kerja.    
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2.7.1.2.  Checklist (Pilihan yang sesuai dengan prestasi kerja) 

            Dimaksudkan untuk mengurangi beban penilai. Penilai tinggal 

memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja 

dan karakteristik-karakteristik karyawan. 

            Kebaikan metode checklist adalah ekonomis, mudah 

administrasinya, latihan bagi penilai terbatas, dan terstandarisasi. 

Kelemahannya adalah penggunaan kriteria kepribadian disamping kriteria 

prestasi kerja, kemungkinan terjadinya bias penilai,, interpretasi salah 

terhadap item-item checklist dan penggunaan bobot yang tidak tepat. 

Kelemahan yang lain adalah tidak memungkinkan penilai memberikan 

penilaian relatif. 

2.7.1.3.    Metode Peristiwa Kritis 

             Metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian yang 

mendasarkan pada catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku 

karyawan sangat baik atau sangat jelek dalam kaitannya dalam pelaksaanaan 

kerja. Metode peristiwa kritis sangat berguna dalm memberikan umpan 

balik kepada karyawan dan mengurangi kesan kesalahan terakhir. 

Kelemahannya adalah para atasan sering tidak berminat mencatat peristiwa-

peristiwa kritis atau cenderung mengada-ada dan bersifat subyektif.   

2.7.1.4. Metode Peninjauan Lapangan 

            Dengan metode ini, wakil ahli departemen personalia turun 

kelapangan dan membantu para penyelia dalam penilaian mereka. Spesialis 
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personalia mendapatkan informasi khusus dari atasan langsung tentang 

prestasi kerja karyawan. Kemudian ahli itu mempersiapkan evaluasi atas 

informasi tersebut. Evaluasi dikirim kepada penyelia untuk review, 

perubahan, persetujuan dan pembahasan dengan karyawan yang dinilai. 

2.7.1.5.      Test dan Observasi Prestasi Kerja 

            Bila jumlah perkerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja bisa 

didasarkan pada tes pengetahuan dan ketrampilan. Tes mungkin tertulis atau 

peragaan ketrampilan. Agar berguna tes harus reliabel dan valid. 

2.7.1.6.    Metode Evaluasi Kelompok 

          Metode ini biasanya dilaksanakan oleh penyelia atau atasan 

langsung. Metode penilaian kelompok berguna untuk pengambilan 

keputusan kenaikan upah, promosi dan berbagai bentuk penghargaan  

organisasional karena dapat menghasilkan ranking karyawan dari yang 

terbaik sampai yang terjelek. Beberapa metode evaluasi kelompok 

diantaranya adalah : 

             1.  Metode Ranking 

Dimana penilai membandingkan karyawan yang satu dengan 

karyawan yang lain untuk menentukan siapa yang lebih baik dan 

kemudian menempatkan setiap karyawan dalam urutan dari yang 

terbaik sampai yang terjelek. 
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             2.  Grading 

Metode ini penilaian memisah-misahkan atau menyortir para 

karyawan kedalam berbagai klasifikasi yang berbeda. Biasanya suatu 

promosi tertentu harus diletakkan pada setiap kategori. 

            3.   Point allocatian method 

Penilai diberikan sejumlah nilai total untuk dialokasikan diantara para 

karyawan dalam kelompak. Para karyawan yang lebih baik diberi nilai 

yang lebih besar dari pada para karyawan yang prestasinya jelek. 

2.7.2.   Metode-Meode Penilaian Berorientasi Masa Depan 

      Penilaian berorientasi masa depan memusatkan pada prestasi diwaktu 

yang akan datang melalui penilaian potensi karyawan atau penetapan 

sasaran-sasaran prestasi kerja dimasa mendatang. Teknik yang biasa 

digunakan adalah : 

• Penilaian Diri. 

Teknik ini berguna bila tujuan evaluasi adalah untuk melanjutkan 

pengembangan diri. Bila karyawan menilai dirinya, perilaku difensip 

cenderung tidak terjadi, sehingga upaya perbaikan diri juga cenderung 

dilaksanakan. 

•   Penilaian Psikologis. 

Penilaian ini biasanya dilakukan oleh psikologi terutama digunakan 

untuk menilai potensi karyawan diwaktu yang akan datang. Evaluasi 

terhadap intelektual, emosi, motivasi karyawan dan karakteristik-

karakteristik hubungan pekerjaan lainnya sebagai hasil penilaian 
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diharapkan bisa membantu untuk memperhatikan prestasi yang akan 

datang, penempatan dan pengembangan. 

•   Pendekatan Mangement By Obyektif  (MBO). 

Inti Pendekatan MBO adalah setiap karyawan dan penyelia secara 

bersama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan 

kerja diwaktu yang akan datang, untuk selanjutnya dilakukan 

penilaian secara bersama-sama. 

 
2.8.   Kepemimpinan 

         Terjalinnya kerja sama antara manjemen dan karyawan dalam 

menjalankan fungsi-fungsi perusahaan memerlukan faktor kertrampilan 

kepemimpinan yang efektif. Hirarki organisasi menuntut tiga jenis 

ketrampilan kepemimpinan, yakni: 

• Ketrampilan Teknis : kemampuan untuk menggunakan alat, prosedur, 

dan teknik-teknik suatu bidang spesialisasi. Kemampuan ini paling 

penting pada tingkat manajemen yang lebih rendah. 

• Ketrampilan Komunikasi : kemampuan bekerja dengan memahami dan 

mendorong orang lain baik secara individu maupun kelompok. Manajer 

membutuhkan ketrampilan hubungan antara sesama untuk bekerja sama 

dengan anggota organisasi lain dan memimpin kelompok-kelompok 

kerjanya. 

• Ketrampilan Konseptual : kemampuan mental untuk 

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan 

kegiatan organisasi. Ini meliputi kemampuan manajer untuk melihat 
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organisasi sebagai keseluruhan dan memahami ketergantungan bagian-

bagian perusahaan satu sama lain. 

Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam perusahaan, semakin 

dibutuhkan darinya kemampuan konseptual. Pimpinan puncak misalnya 

harus mampu merumuskan strategi perusahaan berdasarkan kemampuan 

analisisnya atas informasi intern dan ekstern  perusahaan. Sebaliknya 

semakin rendah kedudukan seseorang, semakin dibutuhkan ketrampilan 

teknis. Corporate strategy pun baru bisa operasional bila dijalankan oleh 

departemen atau subdepartemen yang dipimpin oleh manajemen tingkat 

menengah, karena bisa menjabarkannya dalam substrategi yang lebih 

teknis dan melaksanakannya melalui fungsi teknis. Manajer keuangan 

misalnya dituntut untuk mengelola fungsi keuangan, termasuk akuntansi, 

anggaran, dan investasi. Manajer produksi harus mengelola kegiatan 

produksi /operasi yang pada setiap tingkat hirarki organisasi harus 

memiliki ketrampilan berkomunikasi dengan sesama anggota organisasi 

perusahaan. 

         Pembagian kerja berdasarkan jenis ketrampilan ini menyebabkan 

manajemen melakukan “Pendelegasian Tugas“ dari pimpinan kepada 

bawahan . Pimpinan puncak tidak perlu melakukan tugas-tugas yang 

bersifat teknis, tetapi bisa menyerahkan wewenang kerja kepada manajer 

tingkat menengah demi efektivitas dan efisiensi kerja. Pembagian kerja 

tersebut pun antara lain memungkinkan pengembangan sistem promosi 

dalam organisasi perusahaan.  
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2.9.   Bakat dan Minat 

         Untuk meningkatkan produksi suatu perusahaan, tidak hanya 

tergantung pada mesin yang serba modern, modal yang cukup dan bahan 

baku yang banyak, akan tetapi tergantung pula pada orang yang 

melaksanakannya. Besar kecilnya prestasi yang diberikan oleh karyawan 

dapat dipenuhi apabila mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan 

kecakapan yang mereka miliki. Dengan memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan kecakapan yang dimiliki karyawan dilapangan kerja maka 

yang diharapkan adalah bertambahnya keahlian kerja karyawan. 

          Bakat biasanya dibutuhkan pada pekerjaan-pekerjaaan yang 

memerlukan keahlian dan kecekatan jari dan tangan serta pikiran untuk 

mengendalikan pekerjaan yang dijalankan. Bakat sangat menentukan 

keberhasilan dan prestasi kerja seseorang. 

          Selain bakat, minat seseorang untuk melaksanakan pekerjaan juga 

sangat mempengaruhi hasil pekerjaan orang tersebut. Seseorang yang 

mempunyai minat  terhadap pekerjaan tertentu, akan mengerjakan pekerjaan 

dengan lebih baik, daripada yang tidak berminat. 

 
2.10.   Kondisi Lingkungan Kerja yang Mempengaruhi Kegiatan Manusia 

       Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, tidak luput dari 

kekurangan. Yang disebabkan oleh beberapa faktor baik dari pribadinya  

(intern) atau mungkin dari luar (exstern). Salah satu faktor yang datang 

dari luar ialah lingkungan kerja dimana manusia melaksanakan 

kegiatannya. Manusia akan bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik 
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jika ditunjang oleh kondisi lingkungan yang baik, yaitu lingkungan yang 

sehat, aman dan selamat sehingga dapat melaksanakan kegiatannya 

dengan optimal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan 

manusia dalam bekerja adalah : 

a. Temperatur 

Anggota tubuh manusia mempunyai temperatur yang berbeda-beda. 

Didalam tubuh manusia terdapat suatu sistem yang mana sistem 

tersebut menjaga dari perubahan-perubahan suhu diluar tubuhnya. 

Tubuh manusia bisa menyesuaikan diri karena kemampuannya untuk 

melakukan proses konveksi, radiasi dan penguapan jika terjadi 

kekurangan atau kelebihan panasnya. Temperatur udara lebih dari 

170C, berarti temperatur udara ini ada dibawah kemampuan tubuh 

untuk menyesuaikan diri (35% dibawah normal), maka kedinginan 

yang akan dialami oleh manusia, karena hilangnya panas tubuh yang 

sebagian besar diakibatkan oleh konveksi dan  radiasi, dan sebagian 

kecil oleh penguapan. Begitu juga dengan temperatur udara panas, 

maka akan menerima panas akibat konveksi, dan radiasi yang lebih 

besar dari kemampuan tubuh untuk mendinginkannya melalui sistem 

penguapannya. 

Temperatur udara yang terlampau dingin akan mengakibatkan gairah 

kerja yang menurun, dan jika temperatur udara lebih panas akan 

mengakibatkan cepat timbulnya kelelahan tubuh dan dalam bekerja 
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cenderung banyak membuat kesalahan. Berbagai tingkat temperatur 

akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda seperti :    

± 490 C       Temperatur yang dapat ditahan sekitar satu jam tetapi jauh   

                   diatas tingkat kemampuan fisik dan mental. 

± 29,50C     Aktivitas mental dan daya tangkap menurun dan mulai  

                   membuat kesalahan dalam pekerjaan. 

                   Timbul kelelahan fisik 

± 240 C       Kondisi optimum. 

± 100C        Kekakuan fisik yang ekstrim mulai muncul. 

Dari suatu penelitian diperoleh hasil bahwa produktivitas kerja 

manusia akan mencapai tingkat yang paling tinggi pada temperatur 

sekitar ± 240 C sampai ±270 C . 

b. Kelembaban  

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, biasa 

dinyatakan dengan prosentase. Suatu keadaan  dimana temperatur 

udara sangat panas dan kelembabannya tinggi, akan menimbulkan 

pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran, karena sistem 

penguapan, dan pengaruh lain ialah makin cepatnya denyut jantung 

karena makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan 

akan oksigen. Makin panas dan makin lembab lingkungan, makin 

banyak oksigen diperlukan untuk metabolisme, dan makin cepat 

peredaran darah sehingga makin cepat pula denyut jantung. Keadaan 
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ini sangat berbahaya bagi orang-orang tua atau mereka yang lemah 

jantung. 

c. Sirkulasi Udara 

Oksigen merupakan gas yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup 

terutama untuk menjaga kelangsungan hidup kita, yaitu untuk proses 

metabolisme. Udara dikatakan kotor bila kadar oksigen dalam udara 

telah bercampur dengan gas-gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi 

tubuh. 

Untuk menjaga agar udara ditempat kerja tetap sehat dalam arti kata 

kita cukup mengandung oksigen dan bebas dari zat-zat yang bisa 

mengganggu kesehatan, harus dipikirkan tentang sirkulasi udara yang 

baik, sehingga udara kotor bisa berganti dengan udara yang bersih 

melalui sebuah ventilasi. Sumber utama adanya udara segar adalah 

adanya tanaman disekitar tempat kerja akan memberikan kesejukan 

dan kesegaran pada jasmani kita. Rasa sejuk dan segar selama bekerja 

akan sangat membantu untuk mempercepat pemulihan tubuh akibat 

lelah setelah bekerja. 

d. Pencahayaan 

Pencahayaan sangat mempengaruhi kemampuan manusia untuk 

melihat obyek jelas, cepat, tanpa menimbulkan kesalahan. 

Pencahayaan yang terlalu suram mengakibatkan mata pekerja makin 

cepat lelah karena mata akan berusaha untuk bisa melihat, dimana 

lelahnya mata mengakibatkan kelelahan mental, dan akibat yang lebih 
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jauh lagi adalah rusaknya mata, karena cahaya yang menyilaukan. 

Kemampuan mata untuk dapat melihat obyek dengan jelas ditentukan 

oleh ukuran obyek, derajat kontras diantara obyek dan sekelilingnya, 

luminensi dan lamanya melihat. 

e. Kebisingan 

Kemajuan teknologi ternyata banyak menimbulkan masalah-masalah 

seperti polusi yang salah satunya adalah kebisingan, yaitu bunyi-

bunyian yang tidak dikehendaki oleh telinga kita. Ada tiga aspek yang 

menentukan kualitas suatu bunyi yang bisa menentukan gangguan 

terhadap manusia, yaitu : lama, intensitas, dan frekuensinya. 

f.  Getaran mekanis  

Getaran mekanis dapat diartikan sebagai getaran-getaran yang 

ditimbulkan oleh alat-alat mekanis, yang sebagian dari getaran ini 

sampai ketubuh kita dan menimbulkan akibat-akibat yang tidak 

diinginkan pada tubuh kita. Gangguan terbesar terhadap suatu alat 

dalam tubuh terjadi apabila frekuensi alam ini beresonansi dengan 

frekuensi dari getaran mekanis. Secara umum getaran mekanis ini 

dapat mengganggu tubuh dalam hal: 

a. Mempengaruhi konsentrasi bekerja. 

b. Mempercepat datangnya kelelahan 

c. Dan menyebabkan timbulnya beberapa penyakit, diantaranya 

karena gangguan terhadap mata, syaraf, peredaran darah, otot-otot, 

tulang-tulang dan lain-lain. 
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g. Bau-bauan  

Adanya bau-bauan disekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai 

pencemaran, apalagi atau bau-bauan tersebut sedemikian rupa 

sehingga dapat mengganggu konsentrasi bekerja, dan secara lebih jauh 

bau-bauan yang terjadi terus-menerus bisa mempengaruhi kepekaan 

penciuman. Temperatur dan kelembaban merupakan dua faktor yang 

mempengaruhi kepekaan penciuman seseorang. 

h. Warna  

Warna disini adalah warna dari tembok ruangan tempat kerja, dimana 

warna ini selain berpengaruh terhadap kemampuan mata untuk melihat 

obyek, juga warna disekitar tempat kerja berpengaruh secara 

psikologis bagi para pekerja. Tiap warna memberikan pengaruh 

psikologis yang berbeda-beda, diantaranya warna merah bersifat 

merangsang, warna kuning memberikan kesan yang luas atau lega, 

warna hijau atau biru memberikan kesan yang sejuk, aman dan 

menyegarkan, warna gelap memberikan kesan sempit dan warna 

terang memberikan kesan leluasa. Dengan sifat-sifat itu, maka 

pengaturan warna ruangan tempat kerja perlu diperhatikan, dalam arti 

luas harus disesuaikan dengan kegiatan kerjanya (Sutalaksana, 1995). 

 
2.11. Pengertian Proses Analisis Hirarki 

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu 

alternatif. Peralatan utama Proses Analisis Hirarki (Analytic Heirarchy 
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Prosess) adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi 

manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur 

dipecahkan kedalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok-

kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Permadi 1992). 

Suatu tujuan yang bersifat umum dapat dijabarkan dalam beberapa 

subtujuan yang lebih terperinci, yang menjelaskan apa yang dimaksud dalam 

tujuan diatasnya. Penjabaran ini dapat dilakukan terus hingga diperoleh 

tujuan yang bersifat operasional. Dan pada hirarki terendah inilah dapat 

menentukan kiteria yang merupakan ukuran dari pencapaian tujuan tersebut, 

dan dapat ditetapkan dalam satuan apa kriteria tersebut diukur. 

Dalam penjabaran hirarki tujuan, tidak ada pedoman yang pasti 

seberapa jauh pengambil keputusan menjabarkan tujuan menjadi tujuan yang 

lebih rendah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan didalam melakukan 

proses penjabaran hirarki tujuan, yaitu : 

1. Pada saat penjabaran tujuan kedalam subtujuan, harus diperhatikan 

apakah setiap aspek dari tujuan yang lebih tinggi tercakup dalam 

subtujuan tersebut. 

2. Meskipun hal tersebut terpenuhi, perlu menghindari terjadinya 

pembagian yang terlampau banyak, baik dalam arah horizontal maupun 

vertikal. 

3. Suatu tujuan sebelum ditetapkan untuk dijabarkan atas hirarki tujuan 

yang lebih rendah harus ditentukan suatu tindakan atau hasil terbaik yang 

dapat diperoleh bila tujuan tersebut tidak dimasukkan. 
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     Penjabaran tujuan dalam hirarki yang lebih rendah pada dasarnya 

ditujukan agar memperoleh kiteria yang dapat diukur. Dalam beberapa hal 

tertentu lebih menguntungkan bila menggunakan tujuan pada hirarki yang 

lebih tinggi dalam proses analisa. 

Semakin rendah menjabarkan suatu tujuan, semakin rendah pula 

dalam menentukan ukuran obyektif dari kriteria-kriterianya. Tetapi 

adakalanya tidak perlu terlalu terperinci penjabarannya. Bila demikian 

keadaannya salah satu cara untuk menyatakan ukuran pencapaian tujuan 

adalah menggunakan skala subyektif. 

Model AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty dapat 

memecahkan masalah yang kompleks dimana aspek atau kriteria yang 

diambil cukup banyak. Kriteria adalah ukuran yang digunakan untuk 

menyatakan pencapaian tujuan (Suryadi, 1998). 

2.11.1. Penerapan Analytical Hierarchy Process 

Tahapan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan AHP 

secara garis besar adalah sebagai berikut : 

1. Penstrukturan masalah kedalam suatu hirarki. Dalam menstrukturkan 

kriteria keputusan kedalam suatu hirarki, maka suatu masalah yang 

kompleks menjadi lebih mudah diselesaikan, sebab telah terbagi-bagi 

menjadi beberapa submasalah yang lebih sederhana dan skalanya lebih 

kecil. angan  subyektif,   sebagai patokan untuk mengkuantifikasikan 

pertimbangan tersebut. 
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 2. Mensintesakan hasil. Pendapat-pendapat yang telah diberikan angka 

numerik  menjadi masukan untuk diolah melalui suatu prosedur tertentu 

menjadi bobot  antar faktor. Salah satu keunggulan dari metode AHP 

adalah dapat melakukan penilaian apakah pendapat yang menjadi 

masukan proses ini telah konsisten atau belum.Tingkat kepakaran dari 

seorang pemakai AHP terletak pada kemampuannya penyusun 

permasalahan yang ada menjadi suatu tatanan hirarki dan bukan terletak 

pada perhitungan matematis yang dilakukan untuk memperoleh bobot 

alternatif yang ada (Saaty, 1993). 

3. Formulasi Matematis. Pada dasarnya formulasi matematis pada model 

AHP dilakukan dengan menggunakan suatu matriks. Misalkan dalam 

suatu subsistem operasi terdapat n elemen operasi, yaitu elemen-elemen 

operasi A1,  A2, ……, An, maka hasil perbandingan secara berpasangan 

elemen-elemen operasi tersebut akan membentuk matrik perbandingan. 

Skala nilai perbandingan berpasangan menurut Saaty adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 2.1. Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan (Suryadi, Kadarsah dan 

Romdhoni, M Ali. “Sistem Pendukung Keputusan”. Edisi Pertama, PT 

Remaja Resdakarya, Bandung, 1998) 

 

Intensitas 

Kepentingan 
Definisi verbal Penjelasan 

1 Kedua elemen sama 

pentingnya  

Kedua elemen mempunyai 

pengaruh yang sama 

pentingnya 

3 Sebuah elemen sedikit 

lebih penting dibandingkan 

elemen lainnya 

Pendapat sedikit memihak 

pada sebuah elemen 

dibandingkan dengan elemen 

yang lain 

5 Sebuah elemen lebih 

essensial atau mempunyai 

tingkat kepentingan yang 

kuat dibandingkan dengan 

elemen lainnya 

Pendapat secara kuat memihak 

pada sebuah elemen 

dibandingkan dengan elemen 

yang lainnya 

7 Sebuah elemen 

menunjukkan tingkat 

kepentingannya yang 

sangat kuat dibandingkan 

dengan elemen lainnya 

Sebuah elemen secara kuat 

disukai dan didominasi 

tampak dalam praktek 
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9 Sebuah elemen 

menunjukkan tingkat 

kepentingannya yang 

mutlak lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan 

elemen lainnya 

Bukti bahwa suatu elemen 

lebih penting dari pada elemen 

lainnya adalah sangat jelas 

2.4.6.8 Nilai-nilai tengah diantara 

dua pendapat yang 

berdampingan 

Nilai-nilai ini diperlukan suatu 

kompromi 

Kebalikan 

dari nilai 

diatas 

Bila elemen i mendapatkan salah satu nilai diatas pada saat 

dibandingkan dengan elemen j, maka elemen j mempunyai 

nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan elemen i 

 

Perbandingan berpasangan dimulai dari tingkat hirarki paling tinggi, 

dimana suatu kriteria digunakan sebagai dasar pembuatan perbandingan. 

Selanjutnya perhatikan elemen yang akan diperbandingkan. 
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 A1 A2 … An

A1 

A2

. 

. 

. 

Aa

a11 

a11 

. 

. 

. 

a11

a12 

a22 

. 

. 

. 

aa2

… 

… 

. 

. 

. 

… 

a1n 

a2 n 

. 

. 

. 

ann

Tabel 2.2 Matrik Perbandingan Berpasangan 

Matriks An x n merupakan matriks resiprokal. Dan diasumsikan 

terdapat n elemen, yaitu W1, W2,…, Wn, yang akan dinilai secara 

perbandingan. Nilai (judgement) perbandingan secara berpasangan antara 

(Wi, Wj) dapat dipresentasikan seperti matriks tersebut. 

Wi,/ Wj = a(ij) ; i, j = 1, 2,…., n 

Dalam hal  ini matriks perbanidngan adalah matriks A dengan 

unsur-unsurnya adalah a1,j, dengan i, j = 1, 2,…n 

Unsur-unsur matriks tersebut diperoleh dengan membandingkan 

satu elemen operasi terhadap elemen operasi lainnya untuk tingkat hirarki 

yang sama. Misalnya unsur a11 adalah perbandingan kepentingan elemen 

operasi A1 dengan elemen operasi A1 sendiri, sehingga dengan sendirinya 

nilai unsur a11 adalah sama dengan 1. Dengan cara yang sama maka akan 

diperoleh semua unsur diagonal matriks perbandingan sama dengan 1. 

Nilai unsur a12 adalah perbandingan kepentingan elemen operasi A1 

terhadap elemen A2 besarnya nilai a21 adalah 1/ a12, yang menyatakan 
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tingkat intensitas kepentingan elemen operasi A2 terhadap elemen operasi 

A1. 

Bila vektor pembobotan elemen-elemen operasi A1, A2, ….., An 

tersebut dinyatakan sebagai vektor W, dengan W = (W1, W2,…, Wn) maka 

nilai intensitas kepentingan elemen operasi A1, dibandingkan A2 yakni 

W1/W2 yang sama dengan A12, sehingga matriks perbandingan pada tabel 

2.3 dapat pula dinyatakan sebagai berikut : 

 A1 A2 … An

A1 

A2

. 

. 

. 

Aa

W1/W2  

W2/W1 

. 

. 

. 

Wn/W1

W1/W2  

W2/W2 

. 

. 

. 

Wn/W2

… 

… 

. 

. 

. 

… 

W1/Wn  

W2/Wn 

. 

. 

. 

Wn/Wn

Tabel 2.3. Matriks Perbandingan Preferensi 

Nilai-nilai W1/Wj, dengan i, j = 1, 2,…,n, dijajagi dari partisipan., 

yaitu orang-orang yang berkompetensi dalam permasalahan yang 

dianalisis. 

Bila matriks ini dikalikan dengan vektor kolom W = (W1, W2…, 

Wn), maka diperoleh hubungan : 

AW = nW……………………………………………………. (2.1) 

Bila matriks A diketahui dan ingin diperoleh nilai W, maka dapat 

diselesaikan melalui persamaan berikut : 
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(A-n.I) W = 0………………………………………………… (2.2) 

dimana I adalah matriks Identitas. 

Persamaan (2) ini dapat menghasilkan solusi yang tidak nol bila 

(jika dan hanya jika) n merupakan eigenvalue dari A dan W adalah 

eigenvector-nya. 

Setalah eigenvalue matriks perbandingan A tersebut diperoleh, 

misalnya λ1, λ2,… λn, dan berdasarkan matriks A yang mempunyai 

keunikan yaitu aii = 1 dengan i = 1,2,…n, maka : 

Di sini semua eigenvalue bernilai nol, kecuali satu yang tidak nol, 

yaitu eigenvalue maksimum.  Kemudian jika penilaian yang dilakukan 

konsisten, akan diperoleh eigenvalue maksimum dari A yang bernilai n. 

Untuk mendapat W, maka dapat dilakukan dengan mensubtitusikan 

harga eigenvalue maksismum pada persamaan : 

AW = λmaks W 

Selanjutnya persamaan (2) dapat diubah menjadi ; 

(A - λmaks I) W = 0 ……………………………………………(2.3) 

Untuk memperoleh harga nol, maka yang perlu diset adalah : 

A - λmaks I = 0 ………………………………………………... (2.4) 

Dengan memasukkan λmaks ke persamaan (3) dan ditambah dengan 

persamaan = 1 maka akan diperoleh bobot masing-masing elemen 

operasi (Wi, dengan I = 1, 2, …, n) yang merupakan eigenvector yang 

bersesuaian dengan eigenvalue maksimum (Suryadi, 1998) 

∑
=

n

1t

2iW 
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4. Perhitungan Konsistensi. Matriks bobot yang diperoleh dari hasil 

perbandingan secara berpasangan tersebut, harus mempunyai hubungan 

kardinal dan ordinal, sebagai berikut ; 

Hubungan kardinal : aij . ajk = aik

Hubungan ordinal : Ai > Aj,  Aj > Ak, maka Ai > Ak

Hubungan diatas dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut : 

a. Dengan melihat preferensi multiplikatif, misalnya bila anggur lebih 

enak 4 kali dari mangga, dan mangga lebih enak 2 kali dari pisang, 

maka anggur lebih enak 8 kali dari pisang. 

b. Dengan melihat preferensi transitif, misalnya anggur lebih enak dari 

mangga, dan mangga lebih enak dari pisang, maka anggur lebih enak 

dari pisang. 

Pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari 

hubungan tersebut, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. 

Hal ini terjadi karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang. 

Dalam teori matriks diketahui bahwa kesalahan kecil pada 

koefisien akan menyebabkan penyimpangan kecil pula pada eigenvalue. 

Dengan mengkombinasikan apa yang telah diuraikan sebelumnya, jika 

diagonal utama dari matriks A bernilai satu dan jika A konsisten, maka 

penyimpangan kecil dari Aij akan tetap menunjukkan eigenvalue terbesar 

λmaks nilainya akan mendekatai n dan eigenvalue sissanya akan mendekati 

nol. 
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Penyimpangan dari konsistensi dinyatakan dengan indeks 

konsistensi, dengan persamaan ; 

1n
λ

CI nmaks

−
= −  

Dimana : λmaks  = eigenvalue maksimum 

  n = ukuran matriks/banyaknya elemen 

             Indeks konsistensi (CI), matriks random dengan skala penilaian 9 

(1 sampai dengan 9) beserta kebalikannya sebagai Indeks Random (RI). 

Berdasarkan perhitungan Saaty dengan menggunakan 500 sampel, jika 

“judgement” numerik diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8,…1,2,…,9 

akan diperoleh rata-rata konsistensi untuk matriks dengan ukuran yang 

berbeda, sebagai berikut : 

Tabel 2.4. Nilai Indeks random 

Ordo Matriks Indeks Random 

1,2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 
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11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 

 

Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikian 

sebagai Rasio Konsistensi (CR) 

RI
CICR = …………………………………………………….  .(2.6) 

Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat pula diterima jika 

Nilai Rasio Konsistensi < 0,1 jika tidak berarti penilaian yang telah dibuat 

mungkin dilakukan secara random dan perlu direvisi (Suryadi, 1998) 

2.11.2.    Penyusunan Prioritas 

Apabila partisipasi telah memasukkan persepsinya untuk setiap 

perbandingan antara elemen-elemen yang berada dalam satu level atau 

yang dapat diperbandingkan maka untuk mengetahui elemen mana yang 

paling penting disukai atau paling penting, disusun sebuah matriks 

perbandingan. Setelah matriks pairwais terbentuk maka langkah 

selanjutnya adalah mengukur bobot prioritas setiap elemen. Hasil akhir 

dari perhitungan bobot prioritas tersebut merupakan suatu bilangan 

desimal dibawah satu. 

Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk mengukur bobot 

prioritas setiap elemen. Salah satunya dengan menjumlahkan angka-angka 
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setiap kolom dan kemudian membentuk resiprokal dari jumlah-jumlah 

tersebut. Supaya total dari resiprokal jumlah setiap kolom sama dengan 

satu maka dilakukan cara yang sama yaitu membagi resiprokal jumlah 

setiap kolom dengan totalnya sehingga didapatkan akhir setiap elemen. 

Kemudian untuk  mengetahui kaitan antara elemen yang satu dengan yang 

lainnya dalam  menghitung bobot prioritas yaitu dapat dilakukan dengan 

membagi setiap angka (skala) dalam suatu kolom dengan jumlah kolom 

tersebut dan lakukan hal yang sama untuk setiap kolom. Kemudian angka 

(skala) baru  dijumlahkan menurut baris. Setelah itu dicari total dari 

jumlah elemen setiap baris dan kemudian seperti kedua cara lainnya, 

dilakukan pembagian dari jumlah setiap baris totalnya agar didapatkan 

prioritas terakhir dari setiap elemennya dengan bobot total prioritas sama 

dengan satu, proses ini sering disebut dengan proses normalisasi. 

Kemudian dari matriks tersebut akan dicari eigenvalue dan eigenvector. 

Eigenvalue maksimum dipilih untuk mencari bobot elemen. Dengan 

menormalisasikan eigenvector sama dengan satu, maka akan diperoleh 

nilai bobot masing-masing elemen (Permadi, 1992). 

 
2.12.  Penilaian Dengan Kuesioner 

Penggunaan metode proses analisis hirarki ini memungkinkan untuk 

memperoleh penilaian yang didasarkan pada penilaian dengan 

menggunakan kuesioner. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan disini 

yaitu : 
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a. Jika suatu kelompok ikut berpartisipasi dalam proses penilaian, seluruh 

anggota kelompok itu sedapat mungkin diusahakan untuk dapat 

mencapai koensinsus dalam penilaiannya. Tetapi jika konsensus 

tersebut tidak dapat dicapai, dapat digunakan Geometric Mean dari 

penilaian mereka 

b. Dilakukan perhitungan Geometric Mean, tentunya beralasan yaitu 

karena ciri “reciprocality” dari matriks yang digunakan dalam proses 

analisis hirarki ini harus tetap dipertahankan. 

c. Geometric Mean inilah yang dapat menghitung nilai rata-rata dari 

penilaian perbandingan berpasangan, dengan tetap mempertahankan ciri 

“reciprocality”  dari matriks tadi. 

Adapun rumus dari Geometric Mean tersebut adalah : 

n ...xXn x X3 x X2 x X1GM = ……………………………. .. .(2.7) 

 

Dimana : GM   = Geometric Mean 

 X1, X2, X3,….,Xn  = Bobot penilaian ke 1,2,3,…,n 

 n    = Jumlah n (ordo) 

 
2.13.  Pengujian Konsistensi Keseluruhan Hirarki 

Pengujian sebelumnya dilakukan untuk matriks perbandingan yang 

didapatkan dari partisipan. Maka langkah selanjutnya adalah pengujian 

konsistensi hirarki secara keseluruhan, langkah-langkah perhitungannya 

adalah sebagai berikut ; 
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1. Perbandingan antara kriteria yang dilakukan untuk seluruh hirarki akan 

menghasilkan beberapa matriks perbandingan berpasangan. Setiap 

matriks akan mempunyai beberapa hal sebagai berikut : 

a. Satu kriteria yang akan menjadi acuan perbandingan antara kriteria 

pada tingkat hirarki dibawahnya 

b. Nilai bobot untuk kriteria tujuan tersebut, relatif terhadap kriteria 

ditingkat lebih tinggi 

c. Nilai consistency index untuk matriks perbandingan berpasangan 

tersebut 

d. Nilai random index untuk matriks perbandingan berpasangan 

tersebut 

2. Melakukan perkalian vektor antara vektor prioritas level kriteria sebagai 

vektor baris dengan vektor indeks konsistensi dari level alternatif 

sebagai vektor kolom. Hasil perkalian ini merupakan satu angka yang 

kemudian ditambah dengan indeks konsistensi level kriteria dan 

hasilnya disebut M.   

3. Mencari indeks random keseluruhan (M’) dengan cara yang sama, 

mengalikan vektor prioritas level kriteria sebagai vektor baris dengan 

indeks random dari level alternatif sebagai vektor kolom, kemudian 

hasilnya ditambah dengan indeks random level kriteria. 
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4. Nilai rasio konsistensi secara keseluruhan dengan membagi indeks 

konsistensi keseluruhan (M) dengan indeks random keseluruhan (M’) 

sama seperti rasio konsistensi lokal, tingkat CRH yang bisa diterima 

      adalah tidak lebih dari 10 %.   
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Tinjauan Pustaka 

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan dua tinjauan 

pustaka yaitu : 

1. Judul :  Analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja    

karyawan di PT. TELKOM , Surakarta. 

Oleh :  Diyah Arifin, 2005. Universitas Muhamadiyah Surakarta 

Didalam penelitian ini data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung, wawancara, penyebaran kuesioner dan studi 

pustaka. Data yang dikumpulkan ada 2 jenis yaitu data primer (data yang 

dikumpulkan pada penelitian) meliputi manajerial dan sumber daya 

manusia. Data sekunder (data yang dikumpulkan tidak pada penelitian 

tetapi data tersebut berhubungan langsung dengan penelitian) meliputi 

sejarah perusahaan dan struktur organisasi serta penilaian prestasi kerja 

yang sekarang. Setelah data diolah untuk mengetahui bobot prioritas dari 

komponen yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Metode yang 

digunakan adalah Analitycal Hierarchy Process (AHP).  

Dari hasil perhitungan dengan metode AHP dapat diperoleh urutan 

prioritas dari masing-masing komponen yang kemudian dapat diketahui 

urutannya. Dari hasil perhitungan dengan metode AHP dapat diperoleh 

urutan prioritas sebagai berikut : prioritas pertama Sumber Daya Manusia 

dengan bobot prioritas 0,590. Prioritas kedua Manajerial dengan bobot 

prioritas 0,409. Dengan demikian faktor yang memerlukan perhatian dan 

pertimbangan perusahaan untuk peningkatan prestasi kerja adalah faktor 
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Sumber Daya Manusia dengan perolehan bobot prioritas terbesar. 

Sedangkan dari faktor Manajerial, faktor disiplin kerja merupakan faktor 

yang memiliki bobot prioritas tertinggi yaitu 0,157. Yang terakhir yaitu 

faktor Sumber Daya Manusia dimana faktor Pendidikan memiliki bobot 

prioritas yang terbesar yaitu 0,208. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa faktor Disiplin Kerja merupakan faktor yang terpenting dalam 

faktor manajerial perlu terus untuk ditingkatkan agar semakin terlaksana 

dengan baik. Sedangkan faktor Pendidikan merupakan hal yang terpenting 

pada faktor Sumber Daya Manusia karena dalam suatu perusahaan besar 

dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang tinggi dan handal 

dibidangnya agar nantinya dapat menyelesaikan berbagai hal dan 

permasalahan dengan cepat dan tepat. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain : 

1. Obyek dalam penalitian ini jelas berbeda, disini obyek yang kami 

teliti adalah di CV. RIMBA SENTOSA Tawangsari, Sukoharjo. 

2. Data yang kami ambil dari penelitian ini adalah tidak semua 

karyawan tetapi lebih berfokus pada karyawan non staf khususnya 

pada divisi produksi. 

3. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada dasarnya sama, 

namun pada penelitian ini lebih pada perbaikan ataupun 

penyempurnaan dari pada penelitian terdahulu karena penelitian 

terdahulu sebagai dasar ataupun acuhan dalam perbaikan penelitian 

ini. 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1    Obyek Penelitian 

         Obyek dalam penelitian ini adalah karyawan CV. RIMBA SENTOSA 

khususnya karyawan non staf khususnya bagian operator pada divisi 

produksi. 

 
3.2    Faktor-Faktor yang Dikaji 

Metode yang digunakan yaitu AHP (Analytical Hierarchy Process). Faktor-

faktor yang dikaji adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan. Dalam hal ini ada dua bagian utama, yaitu : 

a.   Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor-faktor yang melekat pada masing-masing 

individu karyawan, yaitu Faktor Pelatihan, Pendidikan, Jenis Kelamin, 

Pengalaman Kerja.   

         b.   Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor  diluar individu yang juga dapat 

mempengaruhi prestasi karyawan. Adapun faktor-faktor  tersebut adalah 

Faktor Kondisi Lingkungan Kerja terdiri dari Penerangan, Suhu, 

Kebisingan. Sedangkan Faktor Manajerial terdiri dari Status 

Kepegawaian, Manajemen Keselamatan Kerja, Perilaku Atasan, Disiplin 

Kerja.  

51 
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3.3    Langkah-langkah Penelitian  

         Suatu penelitian merupakan rangkaian proses yang terkait secara 

sistematis. Tiap tahap merupakan bagian yang menentukan tahap berikutnya 

sehingga harus dilakukan secara cermat. Urutan langkah-langkah penelitian 

yang jelas, berguna untuk mendapatkan hasil yang baik didalam penelitian. 

Hal ini juga memberikan kemudahan dalam membuktikan kelancaran, 

melakukan analisis, memperbaiki kesalahan dan bermanfaat bagi 

pengembangan penelitian selanjutnya. Adapun langkah-langkah tersebut 

secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut : 

3.3.1  Studi Pendahuluan 

          Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan 

studi langsung ke perusahaan. Studi ini dilakukan untuk mengamati secara 

menyeluruh terhadap kondisi perusahaan, serta dilakukan wawancara 

dengan pihak pimpinan, dan karyawan untuk memperoleh sebanyak 

mungkin keterangan mengenai masalah-masalah yang ada di CV. RIMBA 

SENTOSA tawangsari, khususnya yang berhubungan dengan prestasi kerja 

karyawan. 

3.3.2 Identifikasi Permasalahan  

         Permasalahan yang timbul dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan diatas adalah bagaimana menyusun permasalahan menjadi suatu 

tatanan hirarki keputusan. Penyusunan hirarki memerlukan informasi yang 

relevan dari karyawan dan manager. Hirarki keputusan tersebut disusun dari 

faktor dan sub faktor yang relevan terhadap pencapaian tujuan. 
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3.3.3  Pengumpulan Data 

3.3.3.1  Data yang Dikumpulkan 

         Data yang dikumpulkan adalah data-data mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan CV. RIMBA SENTOSA 

tawangsari. 

3.3.3.2  Cara Pengumpulan Data 

                   Pengumpulan data dilakukan tiga cara, yaitu metode wawancara, studi 

pustaka, dan observasi, untuk mendapatkan struktur hirarki yang baik, serta 

dengan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data penilaian 

perbandingan berpasangan. Adapun penjelasan dari masing-masing metode 

adalah sebagai berikut :  

       a.   Metode Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

langsung dengan pihak manajemen perusahaan maupun tenaga kerja untuk 

memperoleh keterangan mengenai faktor internal yaitu faktor Pelatihan, 

Pendidikan, Jenis Kelamin, Pengalaman Kerja sedangkan  faktor eksternal 

yaitu faktorKondisi Lingkungan Kerja terdiri dari Penerangan, Suhu, 

Kebisingan. Sedangkan Faktor Manajerial terdiri dari Status 

Kepegawaian, Manajemen Keselamtan Kerja, Perilaku Atasan, 

danDisiplin Kerja. 

       b.   Studi Kepustakaan 

 Yaitu metode pengumpulan data berdasarkan literature yang berhubungan 

dengan prestasi kerja, metode AHP, dan mempelajari penelitian terdahulu. 
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       c.   Observasi  

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengidentifikasi faktor dan sub 

faktor informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu 

faktor internal yaitu faktor usia, pendidikan, pengalaman kerja, dan tingkat 

ketrampilan sedangkan  faktor eksternal yaitu faktor perilaku atasan, 

perilaku teman kerja dan disiplin kerja. 

         3.3.4  Penyusunan dan Penyebaran Kuesioner 

          Tujuan dari penyusunan kuesioner adalah untuk mendapatkan faktor 

dan sub faktor yang relevan terhadap pencapaian tujuan. Setelah struktur 

hirarki terbentuk, maka yang kita tentukan adalah menentukan 

partisipan/responden.Adapun yang menjadi responden yaitu asisten 

manager, officer 2 dan staf. Setelah partisipan/responden ditentukan, 

kemudian dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner. Adapun isi dari 

kuesioner ini berupa bilangan (nilai) yang menggambarkan seberapa 

berpengaruh, seberapa lebih penting suatu elemen bila dibandingkan dengan 

elemen lain, terhadap suatu kriteria tertentu. 

3.3.5.   Pengolahan Data  

Beberapa prosedur pengolahan data dapat diuraikan sebagai berikut : 

1.  Pengujian Konsistensi Data  

     Dilakukan dengan batasan nilai Consistency Ratio (CR). Apabila 

koesioner mempunyai nilai lebih besar dari 0,1 maka perhitungan harus 

diulang/direvisi. 
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a.  Untuk mendapatkan satu nilai dari bermacam-macam penilaian maka   

kita harus menyatukan pertimbangan dengan perhitungan rata-rata 

geometrik, dengan rumus : 

       GM = n  X1 x X2 x X3 x……x Xn 

b.    Buat matriks perbandigan (faktor dan subfaktor), kemudian ubah dalam 

angka desimal. 

c.    Kalikan matriks perbandingan tersebut dengan matriks bobot prioritas. 

d.    Bagi setiap elemen matriks hasil dengan elemen matriks bobot prioritas 

(misal disebut matriks G). 

e.    Hitung nilai Maximum Eigenvalue, sebagai berikut :  

         ME =     Jumlah elemen pada matriks G 

                                              n  

 

         Hitung nilai Consistensy Indeks =     M.E – n 

                                                                      n - 1   

               Hitung Consistensy Rasio (CR) =             Consistensy Index  

                                                                            Random Index (Dari Tabel) 

  2.    Pengujian Consistensy Hierarchy sebagai berikut :  

    CRH =  CIH          atau      CRH  =    M 

                 RIH                                       M’ 

         3.    Analisa dan Pembahasan 

Pembahasan yang dilakukan disini merupakan tafsiran dari hasil 

pengolahan data yang berupa bobot prioritas faktor maupun sub faktor 
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yang membentuk hirarki serta hasil akhir berupa atribut mana atau sub 

faktor dan faktor apa yang dipilih dari beberapa kriteria yang ada. 

         4.    Kesimpulan dan Saran  

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

berdasarkan pengolahan data dan analisa. Penarikan kesimpulan ini 

sangat berguna dalam merangkum hasil akhir dari suatu penelitian. 

Bagian ini juga dilengkapi dengan saran-saran untuk menyempurnakan 

hasil penelitian.   
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3.4   Kerangka Pemecahan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah 
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4.1.   Data Umum Perusahaan.  

         (Dapat dilihat pada lembar lampiran I). 

 
4.2. Pengumpulan Data.  

       Dalam suatu penelitian untuk pemecahan masalah keberadaan data 

sangat mutlak diperlukan guna mempertahankan atau menguatkan hasil 

penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

         Adapun data-data yang dijadikan dasar penyelesaian masalah antara lain: 

1. Penentuan faktor dan sub faktor yang diperlukan, yaitu dengan 

wawancara pihak karyawan CV. RIMBA SENTOSA khususnya 

dibagian Operator pada divisi produksi serta dengan mencari referensi 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan. 

2. Penilaian antar faktor. 

3. Penilaian antar sub faktor. 

 
4.3. Penentuan Faktor dan Sub Faktor yang diperlukan.  

             Langkah pertama yang dilakukan sebelum terbentuknya faktor dan 

sub faktor ini adalah wawancara dengan pihak karyawan CV. RIMBA 

SENTOSA khususnya dibagian operator pada divisi produksi, kemudian 
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dengan mencari referensi yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilaksanakan. Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan membagikan 

kuesioner kepada 5 responden manajerial dan supervisor di CV. RIMBA 

SENTOSA, khususnya dibagian Produksi. Lembar pertanyaan (kuesioner) 

dibuat berdasarkan identifikasi faktor dan sub faktor yang berkaitan dengan 

hal-hal yang berpengaruh pada prestasi kerja. (Lembar kuesioner dapat 

dilihat pada lembar lampiran III). 

 
4.4. Menyusun Faktor dan Sub Faktor ke dalam Hirarki. 

             Dalam perhitungan dengan metode AHP penyusunan suatu masalah 

ke dalam struktur hirarki merupakan hal yang sangat penting. Dalam 

penyusunan hirarki ini, penulis mengadakan wawancara dengan pihak 

perusahaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prestasi kerja terutama  

faktor dan sub faktor yang berpengaruh dari prestasi kerja sehingga dapat 

diketahui seberapa besar bobot prioritas faktor dan sub faktor tersebut 

mempengaruhi prestasi kerja. Dari wawancara dan referensi, penulis 

memperoleh hasil yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan prestasi kerja 

Operator. Dari masing-masing faktor diperoleh beberapa sub faktor sebagai 

berikut: 

1.  Faktor  SDM :  terdiri dari sub faktor : Pelatihan, Pendidikan, Jenis 

kelamin, Pengalaman Kerja. 

        2.  Faktor Kondisi Linkungan Kerja : terdiri dari sub faktor : Penerangan, 

Suhu, Kebisingan. 
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 3.  Faktor Manajerial : terdiri dari sub faktor : Status Kepegawaian, 

Manajemen Keselamatan Kerja, Perilaku Atasan, Disiplin Kerja. 

             Dari data-data tersebut dapat disusun struktur hirarki proses seperti 

pada gambar 4.1 
Pelatihan 
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Gambar 4.1 Sruktur Hirarki Kriteria terhadap Prestasi Kerja 
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4.4.1.   Penjabaran Hirarki. 

1. Fokus atau tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah tingkat 

prestasi kerja Operator yaitu seberapa besar bobot prioritas terhadap 

masing-masing faktor dan sub faktor. 

2. Sasaran yang dituju adalah beberapa faktor dan sub faktor sesuai dengan 

hasil wawancara dengan pihak perusahaan, seperti tersebut dibawah ini:  

• Sumber Daya Manusia (Individu), merupakan harta yang paling penting 

yang dimiliki perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan melalui 

pengaturan orang-orang untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang 

diperlukan. SDM (Individu) dibedakan menjadi empat sub faktor: 

a. Pelatihan, dengan adanya pelatihan maka dapat meningkatkan kualitas 

kerjanya, terlebih untuk orang yang tidak mempunyai pendidikan yang 

cukup, pengalaman tentang pekerjaan tersebut dan ketrampilan khusus 

yang mungkin harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan itu. 

b. Pendidikan, membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk 

mengerjakan sesuatu yang lebih cepat dan tepat, semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya. 

c. Jenis Kelamin, untuk pekerjaan yang menggunakan suatu alat ataupun 

mesin yang memerlukan tenaga ekstra maka dalam menempatkan 

operator untuk menjalankan mesin tersebut maka jenis kelamin harus 

diperhatihan. 
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d. Pengalaman Kerja, dengan pengalaman kerja yang luas mereka akan 

dengan mudah menyesuaikan dengan pekerjaan yang baru tanpa adanya 

latihan.  

• Kondisi Lingkungan Kerja, Merupakan semua keadaan yang terdapat di 

sekitar tempat kerja yang mana sangat berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil kerja manusia. Kondisi Lingkungan Kerja sendiri dibedakan 

menjadi tiga sub faktor :  

a. Penerangan, pencahayaan akan sangat mempengaruhi kemampuan 

manusia untuk melihat obyek-obyek secara jelas, cepat tanpa 

menimbulkan kesalahan. 

b. Kebisingan, merupakan berbagai bentuk bunyi- bunyian yang tidak 

dikehendaki oleh telinga kita karena dapat menggangu kita dalam 

bekerja dan dapat merusak sistem pendengaran. 

c. Suhu, manusia dapat bekerja dengan efektif pada suhu normal, 

produktifitas kerja manusia akan mencapai tingkat yang paling tinggi 

pada temperatur  sekitar 24 – 27 derajat celcius. 

• Manajerial, merupakan hubungan secara umum antara karyawan dengan 

karyawan, karyawan dengan atasan, serta kebijakan- kebijakan perusahaan 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Manajerial sendiri dibedakan 

menjadi tiga sub faktor : 
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a. Status Kepegawaian, dalam hal ini perusahaan harus memperhatian 

status kepegawaian para pekerjanya agar para pegawai ataupun 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaanya dapat menjadi lebih 

semangat dengan status mereka.  

b. Manajemen Keselamatan Kerja, Dengan adanya manajemen 

keselamatan kerja maka para karyawan khususnya seorang operator 

yang berhubungan langsung dengan mesin akan lebih tenang dalam 

menjalankan pekerjaan dan tugas yang diberikan   

c. Disiplin Kerja, merupakan ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam  

mentaati standar-standar organisasional perusahaan dimana dia bekerja. 

d. Perilaku  Atasan,  merupakan  faktor  yang  berpengaruh  juga  pada  

prestasi kerja karyawan. Seorang pemimpin hendaknya tidak seenaknya 

memperlakukan karyawannya.  

 
4.5.   Pengolahan Data dengan Metode AHP.  

             Data-data yang yang diperoleh dari butir-butir tersebut diatas, 

selanjutnya dilakukan perhitungan dengan metode AHP. Pertama-tama yang 

harus dilakukan yaitu dengan membuat matriks perbandingan berpasangan 

dari jawaban responden, kemudian dari masing-masing matriks 

perbandingan tersebut diambil rata-ratanya yaitu dengan memakai rata-rata 

geometrik dari penilaian yang diberikan oleh seluruh anggota kelompok, 

sehingga didapatkan satu matriks perbandingan yang baru. Rumus dari rata-

rata geometrik dapat dilihat pada Bab II Persamaan 2.7. 
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4.5.1.   Bobot Prioritas dan Konsentrasi Matriks   

                     Matriks Perbandingan yang baru telah didapatkan maka, langkah 

selanjutnya adalah mencari bobot prioritas. Pertama bagilah setiap angka 

(skala) dalam suatu kolom dengan jumlah kolom tersebut dan lakukan hal 

yang sama untuk setiap kolom. Kemudian angka (skala) baru yang 

dihasilkan dari pembagian tersebut dijumlahkan menurut baris. Setelah itu 

dicari total dari jumlah elemen setiap baris dan kemudian seperti kedua 

cara lainnya, dilakukan pembagian dari jumlah setiap baris terhadap 

totalnya agar didapatkan prioritas terakhir setiap elemen dengan total 

bobot prioritas sama dengan satu.  

                     Perhitungan konsistensi dalam model AHP dapat dilakukan dalam 

dua tahap. Tahap pertama adalah mengukur konsistensi setiap matriks 

perbandingan dan tahap kedua mengukur konsistensi keseluruhan hirarki. 

Dengan memakai rumus konsistensi indeks dan konsistensi rasio seperti 

telah dijelaskan pada Bab II Persamaan 2.5 dan Persamaan 2.6 maka 

dapat ditentukan seberapa jauh konsistensi seseorang dalam mengisi 

sebuah matriks perbandingan. Umumnya, tingkat inkonsistensi sampai 10 

% masih dapat diterima oleh orang banyak, tetapi lebih dari itu harus 

segera diadakan penyesuaian mengingat bahwa  inkonsistensi yang tinggi 

menyiratkan adanya kesalahan atau kekurang pahaman dalam pengisian. 

Adapun nilai CR untuk matriks dengan ukuran berbeda dapat dilihat pada 

Bab II tabel 2.2. Adapun urut-urutan dalam pengolahan data dan analisis 

data ini sesuai dengan tahapan metodologi penelitian. 
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LEMBAR 

PERHITUNGAN DATA MATRIK 

 

4.5.2. Pengolahan Data untuk Faktor Manajerial, Kondisi Lingkungan 

Kerja dan SDM (Individu) terhadap Faktor Prestasi Kerja. 

4.5.2.1.Data Matriks Penilaian Perbandingan dan Pengolahannya. 

Tabel 4.1 Matriks  Penilaian  Perbandingan  dari  Para  Responden terhadap 

Prestasi Kerja. 

Responden 1 

Perstasi Kerja Manajerial Kondisi 
Lingkungan SDM 

Manajerial 1 1\3 1\4 

Kondisi 
Lingkungan 3 1 1\3 

SDM 4 3 1 

 

Responden 2 

Perstasi Kerja Manajerial Kondisi 
Lingkungan SDM 

Manajerial 1 1\4 1\3 

Kondisi 
Lingkungan 4 1 1\2 

SDM 3 2 1 

 

Responden 3 

Perstasi Kerja Manajerial Kondisi 
Lingkungan SDM 

Manajerial 1 1 1\2 

Kondisi 
Lingkungan 1 1 1\2 

SDM 2 2 1 
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Responden 4 

Perstasi Kerja Manajerial Kondisi 
Lingkungan SDM 

Manajerial 1 1\2 1\2 

Kondisi 
Lingkungan 2 1 1\2 

SDM 2 2 1 

 

Responden 5 

Perstasi Kerja Manajerial Kondisi 
Lingkungan SDM 

Manajerial 1 1\3 1\2 

Kondisi 
Lingkungan 3 1 1 

SDM 2 1 1 

 

Setelah penilaian perbandingan sudah dimasukkan dam matriks 

diatas, maka untuk memperoleh satu matriks harus dilakukan rata-rata 

ukur. Hasilnya adalah : 
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1) Geometriks Mean dari 5 matrik penilaian responden  

 GM 12 5 3\12\114\13\1 xxxx  = 5 01125.0   = 0.407 

 GM 13 5 2\12\123\14\1 xxxx  = 5 0375.0    = 0.518 

GM 21 5 32143 xxxx  = 5 72    = 2.352 

 GM 23 5 12\12\12\13\1 xxxx  = 5 0375.0   = 0.518 

GM 31 5 22234 xxxx  = 5 96   = 2.491 

GM 32 5 12223 xxxx  = 5 24   = 1.888 

Tabel 4.2 Geometriks Mean dari 5 matriks penilaian responden 

Perstasi Kerja Manajerial Kondisi 
Lingkungan SDM 

Manajerial 1 0.407 0.518 

Kondisi 
Lingkungan 2.352 1 0.518 

SDM 2.491 1.888 1 

Jumlah 6.491 3.295 2.036 

 

Dengan melakukan penilaian relatif pada setiap sel dengan cara nilai 

setiap sel dibagi dengan jumlah pada setiap kolomnya maka, akan 

diperoleh nilai relatif per sel. Akhirnya pada setiap faktor secara horisontal 

dijumlahkan dan dicari bobot prioritasnya. Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 Matriks bobot penilaian perbandingan berpasangan faktor 

Prestasi Kerja 

Perstasi 
Kerja 

Manajeria
l 

Kondisi 
Lingkunga

n 
SDM Jumlah Bobot 

prio 

Manajerial 0.154 0.123 0.254 0.531 0.117 

Kondisi 
Lingkungan 0.362 0.303 0.254 0.919 0.306 

SDM 0.383 0.572 0.491 1.446 0.482 

Jumlah 1 1 1 3 1 

2) Perhitungan Uji konsistensi matriks :  

a. Mencari nilai  = matriks X bobot prioritas [ ]A

         matriks          bobot prio          Vektor  [ ]A

               1     0.407    0.518                         0.117                               0.491                   

            2.352     1       0.518           X           0.306              =              0.830                 

            2.491    1.888    1                             0.482                               1.351                

 

b. Mencari vektor B = [ ]
prioritasBobot

AVektor       

           B =       
117.0
491.0          

306.0
830.0           

482.0
351.1                                           

                =       4.196           2.712        2.802                                 
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c. Mencari Maximum Eigenvalue = 
N

Bmatrikpadaelemenjumlah     

Maximum Eigenvalue               = 
3

802.2712.2196.4 ++                     

        MEV                                         = 3.236 

d. Mensari Consistency Index     =  
1

..
−
−

N
NVEM                    

                 Consistency Index                    = 
13

3236.3
−
−            

                  C.I                                           = 0.118 

e. Cari nilai random index  (tabel) 

        Untuk N    = 3, maka nilai random indeknya = 0.58 

f. Mencari Consistency ratio = 
RI
CI  

        Consistency ratio   = 
58.0
118.0  

         CR     = 0,20 

      Ternyata hasilnya tidak konsisten karena nilai CR > 0,10 
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3) Melakukan revisi pada matrik, jika ratio konsisten (CR) tidak memenuhi 

nilai ratio konsistensi yang diterapkan, langkah-langkah adalah sbb : 

a. Menyusun matrik selisih absolut ( aij – wi/wj ) 

       aij : baris ke i kolom ke j 

       wi / wjbobot prioritas ke i / bobot prioritas ke j 

     A11  = 0 

     A12 = 0,407 

 

      =   = 0,382 
W1 
W2

0,117
0,306 

 

 

 =    A12   = [ 0,407 – 0,382 ] = 0,025 

 

    A13 = 0,518 

 

       =   = 0,242 

 

 

 =    A13 -   = [ 0,518 – 0,242 ]  = 0,276 

 

     A21 = 2,352 

 

      =   = 2,615 

 

 

 =    A21                                    = [ 2,352 – 2,6154 ]  = 0,263

W1 
W2

W1 
W2

0,117
0,482 

W1 
W3

W2 
W1

0,306
0,117 

W2 
W1

 

A22 = 0 
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A23 = 0,518 

 

       =   = 0,635 
0,306
0,482 W2 

W3

 

 =    A23 -   = [ 0,518 – 0,635 ]  = 0,117 

 

A31 = 2,491 

 

      =   = 4,120 

 

 =    A31                                = [ 2,491 – 4,120 ]  = 1,629 

  

A32 = 1,888 

 

       =   = 1.575 

 

 

 =    A32 -   = [ 1.888 – 1,575 ]  = 0,313 

W1 
W2

W3 
W1

0,482
0,117 

W3 
W1

W3 
W2

0,482
0,306 

W3 
W2

 

A 33 = 0 

 

Tabel 4.4. Matrix Selisih Absolut ( aij – wi / wj ) 
 

Prestasi Kerja M KL SDM 

M 0 0,025 0,276 

KL 0,263 0 0,117 

SDM 1,629 0,313 0 
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b. Mencari matrix rasio prioritas dari hasi; revisi  

nilai terbesar adalah [ A31 – W3/W1 ] = 1,629 maka ganti nilai A31 dengan 

W3/W1 begitu jg elemn kebalikannya.  

Tabel 4.5. Matrix rasio prioritas hasil revisi  
 

Prestasi Kerja M KL SDM 
M 1 0,407 0,242 

KL 2,352 1 0,518 
SDM 4,120 1,888 1 

JUMLAH  7,735 3,295 1,76 
 

 

Tabel 4.6.  Mencari nilai bobot prioritas setelah matrik direvisi  
Prestasi kerja M KL SDM Jumlah Bobot prio 

M 0,130 0,124 0,138 0,392 0,131 
KL 0,338 0,303 0,294 0,935 0,312 

SDM 0,533 0,573 0,568 1,674 0,558 
Jumlah 1 1 1 3 1 

 

Keterangan M      = Manajerial 

   KL    = Kondisi Lingkungan Kerja 

   SDM = Sumber Daya Manusia 

 

Mencari konsisten matrik hasil revisi  

a. Mencari nilai [A] = matrik x bobot prioritas  

                  Matrik                                    Bobot prio       Vektor [A] 

1            0,407            0,242 

2,615       1                  0,518 

4,120        1,888              1 

 

x 

0,131 

0,312 

0,558 

 

= 

0,393 

0,944 

1,687 
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b. Mencari vektor B = 

 

B =      

 

   =      3     3,025       3,023 

 

 

c. Mencari Maximum Eigenvalue = 
 

Maximum Eigenvalue                =  
 

 MEV                  =     3,016 
 

d. Mencari Consistency index     =   
 

   = 

 

       = 

  

        C1  =       0,008     

   

e. Cari nilai random indeknya ( tabel )  

Untuk N : 3, maka random indeknya : 0,58 

 

f. Mencari consistency ratio  =   =   

CR       =   0,014 

dinyatakan konsisten karena CR < 0,1 sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Saaty. 

 

Vektor 

B. prioritas 

Jumlah elemen pada matrik B 

N 

M.E.V - N 

N - 1 

0,393 0,944 1,687 

0,131 0,312 0,558 

3 + 3,025 + 3,023 

3 

C1 
R1 

0,008 
0,58 

3,016 - 3 

3 - 1 

0,016 

2 
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4.5.2.2.Analisis Data untuk Faktor Prestasi Kerja 

   Dari hasil pengolahan data diperoleh bobot kepentingan tiap-tiap 

faktor yang disebut dengan bobot lokal. Untuk mencari alternatif yang 

terbaik maka harus dicari bobot global dengan cara mengalikan bobot 

lokal dengan bobot yang ada pada hirarki diatasnya. Proses sintesa 

menghasilkan prioritas faktor sebagai berikut: 

                               SDM (Individu)    = 1 x 0,558  = 0,558 

                               KONDISI LINGKUNGAN  = 1 x 0,312  = 0,312 

                               MANAJERIAL    = 1 x 0,131  = 0,131 

       Dari nilai bobot global hasil sintesis tersebut diatas tampak bahwa 

faktor sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam prestasi kerja. 

Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan faktor utama 

yang berpengaruh pada produktivitas, karena manusia bisa melakukan 

tindakan-tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh sumber daya perusahaan 

yang lainnya. 

Kemudian faktor yang kedua adalah Kondisi lingkungan kerja 

dimana kondisi lingkungan kerja adalah keadaan yang terdapat di sekitar 

tempat kerja yang mana sangat berpengaruh secara signifikan terhadap 

hasil kerja manusia.  

Kemudian untuk faktor yang ketiga adalah manajerial yang 

merupakan hubungan secara umum antara karyawan dengan karyawan, 

karyawan dengan atasan, serta kebijakan- kebijakan perusahaan yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan.  
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4.5.3. Pengolahan Data untuk Faktor SDM (Individu) terhadap Faktor 

Prestasi Kerja. 

4.5.3.1.Matriks  Penilaian  Perbandingan  dari  Para  Responden  terhadap 

   Faktor Sumber Daya Manusia 

Tabel 4.7. Matriks  Penilaian  Perbandingan  dari  Para  Responden 

terhadap SDM (Individu). 

  Responden 1 

SDM Pelatihan Pendidikan Jenis Kelamin Pengalaman 
Kerja 

Pelatihan 1 4 1 5 

Pendidikan 1/4 1 1 3 

Jenis Kelamin 1 1 1 1/3 

Pengalaman 
Kerja 1/5 1/3 3 1 

 

  Responden 2 

SDM Pelatihan Pendidikan Jenis Kelamin Pengalaman 
Kerja 

Pelatihan 1 3 1 5 

Pendidikan 1/3 1 1/5 5 

Jenis Kelamin 1 5 1 7 

Pengalaman 
Kerja 

1/5 1/5 1/7 1 
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  Responden 3 

SDM Pelatihan Pendidikan Jenis Kelamin Pengalaman 
Kerja 

Pelatihan 1 3 2 3 

Pendidikan 1/3 1 1/2 2 

Jenis Kelamin 1/2 2 1 2 

Pengalaman 
Kerja 

1/3 1/2 1/2 1 

 

       Responden 4 

SDM Pelatihan Pendidikan Jenis Kelamin Pengalaman 
Kerja 

Pelatihan 1 2 3 3 

Pendidikan 1/2 1 3 2 

Jenis Kelamin 1/3 1/3 1 3 

Pengalaman 
Kerja 

1/3 1/2 1/3 1 

 

       Responden 5 

SDM Pelatihan Pendidikan Jenis Kelamin Pengalaman 
Kerja 

Pelatihan 1 1 1/5 1 

Pendidikan 1 1 1/5 1/4 

Jenis Kelamin 5 5 1 5 

Pengalaman 
Kerja 

1 4 1/5 1 

 

 

 

 

 

 

 



 77

1) Geometriks mean dari 5 matriks penilaian Responden  

GM11 = 5 11111 xxxx   = 5 1    = 1 

GM12 = 5 22334 xxxx  = 5 72   = 2,352 

GM13 = 132115
5

1 xxxxx  = 5 2,1   = 1,037 

GM14 = 5 113355 xxxxx  = 5 225  = 2,954 

GM21 = 5
2

1
3

1
3

1
4

1 1xxxx  = 5 0139,0  = 0,425 

GM22 = 5 111111 xxxxx  = 5 1   = 1 

GM23 = 5
15

2
1

5
1 31 xxxx  = 5 06,0  = 0,569 

GM24 = 5
4

12253 xxxx  = 5 15    = 1,719 

GM31 = 5
3

1
2

1 511 xxxx  = 5 833,0  = 0,964 

GM32 = 5
3

1 5251 xxxx  = 5 33,33  = 1,756 

GM33 = 5 11111 xxxx   = 5 1   = 1 

GM34 = 53275
3

1 xxxx  = 5 70   = 2,339 

GM41 = 5
3

1
3

1
5

1
5

1 1xxxx  = 5 044,0  = 0,338 

GM42 = 5
2

1
2

1
5

1
3

1 4xxxx  = 5 0666,0  = 0,582 

GM43 = 5
5

1
3

1
2

1
7

13 xxxx  = 5 0143,0  = 0,428 

GM44 = 5 11111 xxxx   = 5 1   = 1 
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Tabel 4.8 Geometriks Mean dari 5 matriks penilaian responden 
SDM Pelatihan Pendidikan Jenis Kelamin Pengalaman 

Kerja 

Pelatihan 1 2,352 1,037 2,954 

Pendidikan 0,425 1   0,569 1,719 

Jenis Kelamin 0,964 1,756 1 2,339 

Pengalaman 
Kerja 

0,338 0,582 0,428 1 

Jumlah 2,727 5,69 3,034 8,012 

 
 

Tabel 4.9 Matriks bobot penilaian berpasangan antar faktor Sumber 
Daya Manusia 

SDM Pelatihan Pendidikan Jenis 
 Kelamin 

Pengalamn 
Kerja 

Jumla
h 

Bobot 
prio 

Pelatihan 0,366 0,413 0,342 0,369 1,49 0,373 

Pendidikan 0,456 0,176 0,188 0,215 0,735 0,184 

Jenis 
Kelamin 

0,354 0,309 0,329 0,292 1,284 0,321 

Pengalamn 
Kerja 

0,124 0,102 0,141 0,215 0,582 0,146 

Jumlah 1 1 1 1 4 1 

 

3). Perhitungan uji konsistensi matrik : 

a. Mencari nilai [  = matrik x bobot prioritas  ]A

   Matrik      Bobot prio           Vektor [A] 

1               2,352         1,037            2,954 

0,425        1                0,569            1,719 

0,964        1,756          1                  2,339 

0,338        0,582          0,428           1 

 

x 

0,373 

0,184 

0,321 

0,146 

 

= 

1,569 

0,776 

1,345 

0,517 
 

b. Mencari vektor B = [ ]
prioritasBobot

AVektor   
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B = 
146,0
517,0

321,0
345,1

184,0
776,0

373,0
569,1  

   =    4,206  4,217  4,199 3,541  

 

c. Mencari Maximum Eigenvalue  =    Jumlah elemen pada matrik B  

       N 

         =     
4

541,3199,4217,4206,4 +++  

MEV    =      4,040 

d. Mencari Consistency Index  =  
1

..
−
−

N
NVEM  

 =  
14

4040,4
−
−  

      CI =  0,013 

e. Cari nilai random Indek (tabel) 

 Untuk N = 4, maka nilai random indeknya = 0,90 

f. Mencari Consistency Ratio = 
RI
CI  

          = 
90,0
013,0   

  C I        = 0,015 

Dinyatakan konsisten karena nilai CR ≤  0,1 sesuai dengan yang kemukakan 

oleh Saaty. 
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4.5.3.2. Analisis Data untuk Faktor Sumber Daya Manusia (Individu) 

   Ada empat sub faktor dari faktor sumber daya manusia atau 

individu. Besarnya bobot prioritas dan pembahasan dari keempat sub 

faktor setelah dilakukan proses sintesa menghasilkan prioritas sub faktor 

sebagai berikut: 

Pelatihan  =  0,558 x 0,373 = 0,208 

Jenis Kelamin       =  0,558 x 0,321 = 0,179 

Pendidikan    =  0,558 x 0,184 = 0,103 

Pengalaman Kerja    =  0,558 x 0,146 = 0,081 

   Sub faktor pelatihan adalah merupakan sub faktor yang memiliki 

kontribusi terbesar terhadap faktor SDM atau individu. Hal ini 

dikarenakan di CV. RIMBA SENTOSA Tawangsari merupakan 

perusahaan besar yang mana semakin banyak pelatihan seorang operator, 

maka makin mudah bagi operator tersebut untuk menyesuaikan diri, baik 

terhadap perubahan prosedur kerja maupun dalam setiap perubahan model 

yang diminta konsumen dengan cepat dan tepat. 

 Sub faktor jenis kelamin memiliki prioritas yang kedua. Hal ini 

dikarenakan jenis kelamin adalah perlu diperhatikan untuk pekerjaan 

menjadi seorang operator.  

Sub faktor pendidikan memiliki prioritas yang ketiga. Dimana 

Operator yang mempunyai pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai 

ketrampilan serta kecakapan yang tinggi.  



 81

 Sedangkan prioritas terakhir adalah sub faktor pengalaman kerja, 

Dimana Operator yang mempunyai pengalaman kerja yang lama biasanya 

mempunyai ketrampilan serta kecakapan yang tinggi. Disamping itu 

mereka mampu dengan segera memahami setiap perubahan model yang 

diinginkan oleh konsumen. 

4.5.4. Pengolahan Data untuk Faktor Kondisi Lingkungan Kerja. 

4.5.4.1.Matriks  Penilaian  Perbandingan  dari  Para  Responden  terhadap 

   Faktor Kondisi Lingkungan Kerja 

Tabel 4.10 Matriks  Penilaian  Perbandingan  dari  Para  Responden 

terhadap Kondisi Lingkungan Kerja. 

  Responden 1 
Kondisi Lingkungan 

Kerja 
Penerangan Suhu Kebisingan  

Penerangan  1 3 4 

Suhu 1/3 1 2 

Kebisingan 1/4 1/2 1 

 

  Responden 2 
Kondisi Lingkungan 

Kerja 
Penerangan Suhu Kebisingan  

Penerangan  1 1/2 1/3 

Suhu 2 1 4 

Kebisingan 3 1/4 1 
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  Responden 3 
Kondisi Lingkungan 

Kerja 
Penerangan Suhu Kebisingan  

Penerangan  1 1/5 1/3 

Suhu 5 1 3 

Kebisingan 3 1/3 1 

         

  Responden 4 
Kondisi Lingkungan 

Kerja 
Penerangan Suhu Kebisingan  

Penerangan  1 1 2 

Suhu 1 1 1/3 

Kebisingan 1/2 3 1 

 

  Responden 5 
Kondisi Lingkungan 

Kerja 
Penerangan Suhu Kebisingan  

Penerangan  1 2 1/7 

Suhu 1/2 1 4 

Kebisingan 7 1/4 1 
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1). Geometriks Mean dari 5 matrik penilaian responden 

 GM 12 = 5 215/12/13 xxxx   = 5 6.0   = 0.903 

 GM 13 = 5 7/123/13/14 xxxx   = 5 127.0    = 0.662 

 GM 21 = 5 2/11523/1 xxxx   = 5 666,1   = 1,107 

 GM 23 = 5 43/1342 xxxx   = 5 32   = 2 

 GM 31 = 5 72/1334/1 xxxx   = 5 875,7  = 1,511 

 GM 32 = 5 4/133/14/12/1 xxxx  = 5 031,0  = 0,499 

 

Tabel 4.11 Geometriks Mean Dari Penilaian 5 Responden 
Kondisi 

Lingkungan Kerja Penerangan Suhu Kebisingan 

Penerangan 1 0,903 0,662 
Suhu 1,107 1 2 

Kebisingan 1,511 0,499 1 
Jumlah 3,618 2,402 3,662 

 

Tabel 4.12 Matrik Bobot penilaian perbandingan berpasangan antar 
faktor terhadap kondisi lingkungan kerja 

Kondisi 
Lingkungan 

Kerja 
Penerangan Suhu Kebisingan Jumlah Bobot 

prioritas 

Penerangan 0,276 0,376 0,181 0,833 0,278 
Suhu 0,306 0,416 0,546 1,268 0,423 

Kebisingan 0,418 0,208 0,273 0,899 0,299 
Jumlah 1 1 1 3 1 
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2) Perhitungan Uji konsistensi Matrik 

a. Mencari Nilai   [A]    =  Matrik  x  bobot prioritas 

      Matrik                                       Bobot prio                       Vektor   [A] 

1           0,903         0,662                       0,278                                0,858 

        1,107        1                2           X             0,423             =                 1,329 

        1,511     0,499             1                          0,299                                0,960 

 

b. Mencari Vektor  B  =        
      Vektor [A] 
 
   Bobot Proiritas  

 
 

 
       B  =   
 
 
 
 
                                    =      3,086 +  3,142 + 3,110 

   0,858       1,329        0,930 
 
   0,278       0,423        0,299 

            =      9,338 

c. Mencari Maximum Eigenvalue    =    

      
       

                                 =                
   9,338 
 
       3 

Jumlah elemen pada matrik B 
 
            N 

 
 

    M E V       =      3,113 

  d. Mencari Consistency Indek          =      

 

         =     

 

    C I       =      0,038 

     3,113 – 3 
 
           3 

   MEV – N 
 
       N - 1  
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e.  Cari Nilai Random Indek  (table) 

 Untuk N = 3, maka niali random indeknya adalah = 0,58 

f. Mencari Consistency Ratio =   

 

                =    
0,038 
 
0,58 

C I 
R I 

 

 

    C R     =     0,066 

Dinyatakan Konsisten, karena nilai CR ≤  0,1  Sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Saaty. 

4.5.4.2. Analisis Data untuk Faktor Kondisi Lingkungan Kerja 

            Ada tiga sub faktor dari faktor sumber daya manusia atau individu. 

Besarnya bobot prioritas dan pembahasan dari tiga sub faktor setelah 

dilakukan proses sintesa menghasilkan prioritas sub faktor sebagai berikut: 

Suhu   =  0,312 x 0,423  = 0,132 

Kebisingan       =  0,312 x 0,299  = 0,093 

Penerangan    =  0,312 x 0,278  = 0,087 

Sub faktor Suhu adalah sub faktor yang memilika kontribusi 

terbesar terhadap faktor kondisi lingkungan kerja. Hal ini dikarenakan 

manusia akan dapat bekerja dengan efektif apabila berada pada suhu 

normal. 

Sub faktor yang kedua adalah kebisingan. Hal ini dikarenakan 

segala bentuk bunyi-bunyian yang tidak dikendaki oleh telinga kita karena 

dapat menganggu kita dalam bekerja dan dapat merusak sistem 

pendengaran. 



 86

Sub faktor yang terakir adalah  penerangan. Penerangan ataupun 

pencahayaanakan sangat mempengaruhi kemampuan manusia untuk 

melihat obyek-obyek secara jelas, cepat tanpa menimbulkan kesalahan. 

4.5.5. Pengolahan Data untuk Faktor Manajerial. 

4.5.5.1.Matriks  Penilaian  Perbandingan  dari  Para  Responden  terhadap 

   Faktor Faktor Manajerial 

Tabel 4.13 Matriks  Penilaian  Perbandingan  dari  Para  Responden 

terhadap Faktor Manajerial 

Responden I  
Manajerial St. kep M. k3 Perilaku Atasan Disiplin kerja 

St. kep 1 2 2 2 

M. k3 1/2 1 1/2 1 

P.A 1/2 2 1 1/2 

D.K 1/2 1 2 1 

 

Responden II 
Manajerial St. kep M. k3 Perilaku Atasan Disiplin kerja 

St. kep 1 1/4 1/2 2 

M. k3 4 1 1/3 1 

P.A 2 3 1 4 

D.K 1/2 1 1/4 1 

 

Responden III 
Manajerial St. kep M. k3 Perilaku Atasan Disiplin kerja 

St. kep 1 1/2 4 1/4 

M. k3 2 1 4 1/4 

P.A 1/4 1/4 1 1/5 

D.K 4 4 5 1 
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Responden IV 
Manajerial St. kep M. k3 Perilaku Atasan Disiplin kerja 

St. kep 1 1/3 1/2 1/2 

M. k3 3 1 3 2 

P.A 2 1/3 1 1/2 

D.K 4 1/2 2 1 

 

Responden V 
Manajerial St. kep M. k3 Perilaku Atasan Disiplin kerja 

St. kep 1 2 2 2 

M. k3 1/2 1 1/5 1/4 

P.A 1/2 5 1 1/4 

D.K 1/2 4 2 1 

 

 

1) Geometriks mean dari 5 matriks penilaian Responden  

GM12 = 5√ 2 x ¼ x ½ x ⅓ x 2  = 5√ 0,166 = 0,699 

 

GM13 = 5√ 2 x ½ x 4 x ½  x 2  = 5√ 4  = 1,319 

 

GM14 = 5√ 2 x 2 x ¼ x ¼  x 2  = 5√ 0,5 = 0,871 

 

GM21 = 5√ ½  x 4 x 2 x 3 x ½   = 5√ 6  = 1,431 

 

GM23 = 5√ ½  x ⅓ x 4 x 3 x 1/5   = 5√ 0,4 = 0,833 

 

GM24 = 5√ 1 x 1 x ¼ x 2x ¼    = 5√ 0,125 = 0,660 

 

GM31 = 5√ ½  x 2 x ¼  x 2 x ½   = 5√ 0,25 = 0,758 

 

GM32 = 5√ 2 x 3 x ¼ x ⅓ x 5   = 5√ 2,5 = 1,201 
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GM34 = 5√ ½ x 4 x 1/5 x ½ x ½   = 5√ 0,1 = 0,631 

 

GM41 = 5√ ½ x ½  x 4x 4 x ½   = 5√ 2  = 1,149 

 

GM42 = 5√ 1 x 1 x 4 x ½  x 4   = 5√ 8  = 1,516 

 

GM43 = 5√ 2 x ¼ x 5 x 2 x 2   = 5√ 10  = 1,585 

 
 

Tabel 4.14 Geometriks mean  

Manajerial St. kep M. k3 Perilaku 
Atasan 

Disiplin 
kerja 

St. kep 1 0,699 1,319 0,871 

M. k3 1,431 1 0,833 0,660 

P.A 0,758 1,201 1 0,631 

D.K 1,149 1,516 1,585 1 

Jumlah  4,338 4,416 4,737 3,162 

 

 

Tabel 4.15 Matrik bobot penilaian perbandingan berpasangan faktor 
menajerial  

Manajerial St. 
kep M. k3 PA DK Jumlah Bobot 

Prio 
St. kep 0,231 0,158 0,278 0,275 0,942 0,236 

M. k3 0,330 0,226 0,176 0,209 0,941 0,235 

P.A 0,175 0,272 0,211 0,199 0,857 0,214 

D.K 0,265 0,343 0,335 0,316 1,259 0,315 

Jumlah  1 1 1 1 4 1 
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2) Perhitungan Uji kosistensi matrik  

a. Mencari nilai [A] = matrik x bobot prioritas  

                               Matrik                                     Bobot prio        Vektor [A] 

1               0,699         1,319            0,871 

1,431        1                0,833            0,668 

0,758        1,201          1                  0,631 

1,149        1,516          1,585           1 

 

x 

0,236 

0,235 

0,214 

0,315 

 

 = 

0,957 

0,961 

0,874 

1,282 

 

b. Mencari vektor B =   

 

 

B =      

 

   =      4,055    4,089        4,084      4,895 

 

 

c. Mencari Maximum Eigenvalue = 

 

Maximum Eigenvalue              = 

 

 M E V                                      =  4,281   

 

d. Mencari Consistency index  =   

 

 

Consistency Index   =   

Vektor [a] 

B

Jumlah elemen pada matrik B 

N 

M.E.V - N 

N - 1 

0,975 0,961 0,874      1,282 

0,236 0,235 0,214       0,315 

17,123 

4

4,281 - 4 

4 - 1 
 

CI  =       0,094    
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e.   Cari nilai random indeknya ( tabel )  

Untuk N : 4, maka random indeknya : 0,90 

f. Mencari Consistency ratio  =    

 

=   

C1 
R1 

0,094 
0,90 

 

   CR   = 0,104 

 

dinyatakan blm konsisten karena nilai CR > 0,1  

3) Melakukan revisi pada matrik, jika ratio konsisten (CR) tidak memenuhi rasio 

konsisten yang diterapkan, langkah-langkah adalah sbb : 

a. Menyusun matrik selisih absolute ( aij – wi/wj ) 

aij : baris ke i kolom ke j 

wi/wj bobot prioritas ke i/bobot prioritas ke j 

A11 =  0 

A12 = 0,699 
   

  
2

1

W
W  = 

235,0
236,0  = 1,004 

 

  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

2

1
12 W

W
A  =  [ ]004,1699,0 −  = 0,305 

 
A13 = 1,319 
 

  
3

1

W
W  = 

214,0
236,0  = 1,103 

 

  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

3

1
13 W

W
A  =  [ ]103,1319,1 −  = 0,216 
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A14 = 0,871 
 

  
4

1

W
W  = 

315,0
236,0  = 0,752 

 

  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

4

1
14 W

W
A  =  [ ]752,0871,0 −  = 0,119 

 
A21 = 1,431 
 

  
1

2

W
W  = 

236,0
235,0  = 0,996 

   

  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

1

2
21 W

W
A  =  [ ]996,0431,1 −  = 0,435 

 
A23 = 0,833 
  
   

  
3

2

W
W  = 

214,0
235,0  = 1,098 

 

  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

3

2
23 W

W
A  =  [ ]098,1883,0 −  = 0,265 

 
A24 = 0,660 
 
 

  
4

2

W
W  = 

315,0
235,0  = 0,746 

 

  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

4

2
24 W

W
A  =  [ ]746,0660,0 −  = 0,086 

 
A31 = 0,758 
 
   

  
1

3

W
W

 = 
236,0
214,0  = 0,907 
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  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

1

3
31 W

W
A  =  [ ]907,0758,0 −  = 0,149 

 
A32  = 1,201 
 

  
2

3

W
W

 = 
235,0
214,0  = 0,911 

 

  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

2

3
32 W

W
A  =  [ ]9011,0201,1 −  = 0,29 

 
 

 A33 = 0 
 A34 = 0,631 
 

  
4

3

W
W

 = 
315,0
214,0  = 0,679 

 

  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

4

3
34 W

W
A  =  [ ]679,0631,0 −  = 0,048 

 
A41 = 1,149 
 

  
1

4

W
W  = 

236,0
315,0  = 1,335 

 

  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

1

4
41 W

W
A  =  [ ]335,1149,1 −  = 0,186 

 
A42 = 1,516 
 

  
2

4

W
W  = 

235,0
315,0  = 1,340 

 

  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

2

4
42 W

W
A  =  [ ]340,1516,1 −  = 0,176 

 
A43 = 1,585 
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3

4

W
W  = 

214,0
315,0  = 1,472 

 

  =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

2

4
43 W

W
A  =  [ ]472,1585,1 −  = 0,113 

 
 
   Tabel 4.16 Matrik selisih absolut ( aij – wi/wj ) 

Manajerial Setatus 
Kepegawaian M. K3 Perilaku 

Atasan 
Disiplin 
Kerja 

Status 
Kepegawain 1 0,305 0,216 0,119 

M. K3 0,435 1 0,265 0,086 

Perilaku 
Atasan 0,149 0,29 1 0,048 

Disiplin 
Kerja 0,186 0,176 0,113 1 

 
 

b. Mencari Matrik Rasio prioritas dari hasil revisi  

nilai terbesar adalah ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ − wj

wiA21  = 0,435 

Tabel 4.17 Matrik Prioritas hasil revisi 
Manajerial Setatus 

Kepegawaian M. K3 Perilaku 
Atasan 

Disiplin 
Kerja 

Status 
Kepegawain 1 1,004 0,216 0,119 

M. K3 0,996 1 0,265 0,086 
Perilaku 
Atasan 0,149 0,29 1 0,048 

Disiplin 
Kerja 0,186 0,176 0,113 1 

Jumlah 2,331 2,47 1,594 1,253 

 
 

      Tabel 4.18 Mencari nilai bobot prioritas setelah matrik direvisi 
Manajerial Setatus 

Kepegawaian M. K3 Perilaku 
Atasan 

Disiplin 
Kerja Jumlah Bobot 

Prioritas 
Status 

Kepegawain 0,429 0,406 0,136 0,095 1,066 0,266 

M. K3 0,427 0,405 0,166 0,169 1,067 0,267 
Perilaku 
Atasan 0,064 0,117 0,627 0,038 0,846 0,212 

Disiplin 
Kerja 0,079 0,071 0,071 0,798 1,019 0,255 

Jumlah 1 1 1 1 4 1 
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 Mencari Konsistensi matrik hasil revisi 
  

a. mencari nilai [  =  matrik x bobot prioritas ]A
 

matrik   bobot prio  vektor [ ]A  

1113,0176,0186,0
048,0129,0149,0
086,0265,01996,0
119,0216,0004,11

  X  

255,0
212,0
267,0
266,0

  =  

375,0
341,0
601,0
610,0

 

 

b. Mencari Vektor B = [ ]
prioritasBobot

AVektor  

 

B = 
255,0212,0267,0266,0
375,0341,0610,0610,0  

 
   =  470,1618,0285,2293,2  

 

c. Mencari Maximun Eigenvalue =  
N

BmattrikpadaelemenJumlah  

MEV         =  
4

470,1618,0285,2293,2  

MEV         =  1,666 

 d. Mencari Consistency Index        =  
1−
−

N
NMEV  

   CI         =  
14

4666,1
−
−  

   CI         =  0,0778 

d. Cari nilai Indek Random ( tabel ) 

Untuk N = 4, Indek random = 0,90 
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e. Mencari Konsistensi Rasio  =  
RI
CI  

   =  
90,0

0778,0  

   CR     =  0,0864 

dinyatakan konsisten karena nilai CR ≤  0,1 sesuai yang dikemukakan oleh 

Saaty. 

4.5.5.2 Analisis Data untuk Faktor Manajerial 

            Ada tiga sub faktor dari faktor Manajerial. Besarnya bobot prioritas dan 

pembahasan dari keempat sub faktor setelah dilakukan proses sintesa 

menghasilkan prioritas sub faktor sebagai berikut: 

  Manajemen Keselamatan Kerja =  0,131 x 0,267 = 0,035 

  Status Kepegawain     =  0,131 x 0,266 = 0,034 

  Disiplin Kerja     =  0,131 x 0,255 = 0,033 

 Perilaku Atasan     =  0,131 x 0,212 = 0,028 

Manajemen keselamatan kerja memiliki kontribusi yang terbesar. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya manajemen keselamatan kerja maka para karyawan 

khususnya seorang operator yang berhubungan dengan mesin akan lebih tenang 

dalam menjalankan pekerjaannya, karena segala sesuatu yang akan 

membahayakan keselamatan akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.  

 Status Kepegawaian memiliki kontribusi terbesar kedua. Hal ini 

dikarenakan agar para pegawai ataupun pekerja dalam melaksanakan pekerjaanya 

dapat menjadi lebih semangat dengan status mereka, dalam hal ini berhubungan 

dengan pegawai tetap dengan pegawai kontrak. 
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            Sub faktor disiplin kerja merupakan sub faktor yang memiliki kontribusi 

terbesar ke tiga terhadap faktor Manajerial. Hal ini disebabkan karena disiplin 

kerja di CV. RIMBA SENTOSA Tawangsari merupakan suatu masalah penting, 

apabila disiplin kerja sudah membudaya tentunya akan mudah dapat dipahami dan 

dilaksanakan oleh para karyawan. Namun demikian disiplin kerja ini harus tetap 

ditingkatkan, diupayakan perbaikan-perbaikan demi peningkatan prestasi kerja 

karyawan itu sendiri. 

   Perilaku Atasan memiliki kontribusi terakir, hal ini disebabkan karena 

perilaku atasan yang bertindak sewenang-wenang ataupun tidak dapat 

berkomunikasi dengan baik dengan pihak karyawan akan menyebabkan 

terganggunya produktivitas kerja. Karyawan juga mengharapkan adanya 

penghargaan terhadap kerja mereka, tidak hanya dijadikan alat produksi untuk 

mencari keuntungan. 
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4.5.6    Pengujian Konsistensi Keseluruhan Hirarki 

         Setelah nilai didapatkan sejumlah angka indeks konsistensi yang 

banyaknya sama dengan unsur-unsur dalam kriteria, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan perkalian vektor antara vektor prioritas 

level kriteria sebagai vektor baris dengan vektor indeks konsistensi dari 

level alternatif sebagai vektor kolom hasil perkalian ini merupakan satu 

angka yang kemudian ditambah dengan indeks konsistensi level kriteria 

dan hasilnya disebut M. Selanjutnya dihitung indeks random keseluruhan 

dengan cara yang sama, hanya setiap indeks konsistensi diganti dengan 

indeks random yang besarnya tergantung ukuran matriks. Dari operasi ini 

didapatkan indeks random hirarki secara keseluruhan yang dilambangkan 

dengan M’. Dengan demikian akan didapatkan rasio konsistensi secara 

keseluruhan dengan membagi Indeks Konsistensi Keseluruhan (M) 

dengan Indeks Random Keseluruhan (M’), yang bisa ditulis: 

CRH =  
'M

M           

Dimana CRH adalah Rasio Konsistensi Hirarki. Sama seperti rasio 

konsistensi lokal, tingkat CRH yang bisa diterima adalah inkonsistensi 

10% kebawah. 

Kemudian hasil dari rasio konsistensi hirarki dapat dilihat pada 

perhitungan sebagai berikut: 

Langkah pertama adalah menghitung indeks konsistensi keseluruhan (M) 
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    Bobot prioritas level 2 (faktor)         :  0,558 0,312         0,131 

     Indeks konsistensi level 1 (tujuan)   :  0 

     Indeks konsistensi level 2 (faktor)   :  0,013 0,038       0,078 

                       M =  0 + (0,558     0,312      0,131)        0,013 
0,038 
0,078                                                                   

                       M  =  0,0293        

            Langkah kedua perhitungan random indeks adalah 

                  Random indeks level 1 (tujuan)  :  0 

                  Random indeks level 2 (faktor)   :  0,90         0,58 0,90 

                       M’ = 0 + (0,558     0,312     0,131)                                                                       
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

90,0
58,0
90,0

                       M’ = 0,8011 

            Karena itu konsistensi rasio hirarki (CRH) 

          CRH    =    
'M

M                             

          CRH    =                         
0,0293 
 
0,8011 

               

                       CRH   =    0,036 

Nilai konsistensi ternyata cukup baik karena tidak melebihi syarat 10%, 

karena itu konsistensi hirarki keseluruhan dapat diterima.  
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4.5.7   Rekapitulasi bobot prioritas pada masing-masing elemen 

Berikut ini merupakan hasil keseluruhan dari besarnya bobot 

prioritas yang telah dihitung selanjutnya pada tabel 4.19 berikut ini: 

Tabel 4.19.  Rekapitulasi bobot prioritas 
Tujuan Faktor Bobot P Sub Faktor Bobot P

SDM 0,558 

Pelatihan 
 
Pendidikan 
 
Jenis Kelamin 
 
Pengalaman Kerja 
 

0,208 

0,103 

0,179 

0,081 

Kondisi 
Lingkungan 
Kerja 

0,312 

Penerangan 

Suhu 

Kebisingan 

0,087 

0,132 

0,093 

Prestasi 

Kerja 

Karyawan 

Manajerial 0,131 

Manajemen 
Keselamatan Kerja 
 
Status Kepengawaia 

Disiplin Kerja 
 
Perilaku Atasan 
 

  0,035 

 
0,034 

0,033 

0,028 

 

4.5.8    Analisis Global  

Setelah dilakukan perhitungan mengenai penentuan kriteria yang 

paling signifikan terhadap prestasi kerja karyawan didapatkan yang dari 

faktor Manajerial bahwa Manajemen K3 memiliki bobot prioritas tertinggi 

yaitu 0,035. Sedangkan pada faktor Kondisi Lingkungan Kerja bahwa 

faktor Suhu memiliki bobot prioritas tertinggi yaitu 0,132. Sedangkan 
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pada faktor SDM (individu) bahwa faktor Pelatihan memiliki bobot 

prioritas tertinggi yaitu 0,208. Jadi bobot prioritas tertinggi dari hasil 

analisa adalah dari faktor sumber daya manusia yaitu pelatihan. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

             Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab IV maka selanjutnya akan 

ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dibahas. 

 
5.1    Kesimpulan  

                      Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan perhitungan dan 

pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1. Pada level 1, kriteria-kriteria faktor yang berpengaruh terhadap Prestasi 

Kerja adalah faktor SDM (Individu) dengan bobot lokal = 0,558 dan 

faktor yang kedua adalah Kondisi Lingkungan Kerja dengan bobot = 

0,312. Sedang faktor yang terakir adalah Manajerial dengan bobot 

prioritas = 0,131. 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi SDM (individu) adalah faktor 

Pelatihan dengan bobot = 0,208. Faktor yang kedua adalah Jenis 

Kelamin dengan bobot = 0,179. Faktor yang ke tiga adalah 

Pendidikan dengan bobot = 0,103. dan faktor yang terakir adalah 

faktor  Pengalaman Kerja dengan bobot 0,081. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor dari Kondisi Lingkungan 

Kerja adalah yang pertama yaitu faktor Suhu dengan bobot = 0,132. 

Faktor yang kedua adalah faktor kebisingan dengan bobot = 0,093. 
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dan faktor yang ketiga adalah faktor Penerangan dengan bobot = 

0,087. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor Manajerial adalah faktor 

Manajemen K3 dengan bobot = 0,035. Faktor Status Kepegawaian  

dengan bobot = 0,034 dan faktor Disiplin Kerja dengan bobot = 

0,033. Dan faktor yang terakir adalah faktor Perilaku atasan dengan 

bobot = 0,028. 

2.  Dari sini dapat dartikan bahwa untuk mendapatkan kualitas individu 

yang baik maka dibutuhkan pelatihan yang baik dan berkualitas, karena 

semakin sering mengadakan pelatihan maka ia akan semakin dapat 

meningkatkan prestasinya menjadi lebih baik. Kemudian Faktor Kondisi 

Lingkungan Kerja juga berpengaruh terutama pada suhu lingkungan 

kerja, karena manusia dapat bekerja dengan efektif pada suhu normal, 

produktifitas kerja manusia akan mencapai tingkat  yang paling tinggi 

pada temperatur sekitar 24-27 0C. Kemudian Faktor Manajerial juga 

berpengaruh terutama dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh atasan 

terutama mengenai disiplin kerja,ini harus mudah untuk dipahami dan 

dilaksanakan.  

 

 

 

 

 



 103

5.2    Saran   

             Sebagai penelitian yang bersifat sederhana, tentu saja hasil 

penelitian ini belum dapat dikatakan sebagai penelitian yang sempurna, akan 

tetapi dari penelitian ini dapat diberikan sedikit saran yang bisa bermanfaat 

yaitu: 

1. Sebaiknya pihak perusahaan mempertimbangkan faktor pelatihan kerja 

pada semua operator. 

2. Unsur-unsur penilaian yang lain seperti kecakapan, kesungguhan kerja, 

dedikasi, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama dan ketentuan 

pada perintah dinas, serta kehadiran juga harus disertakan dalam 

peningkatan prestasi kerja para karyawannya.  

3. Untuk lebih meningkatkan prestasi kerja karyawannya, pihak 

perusahaan sebaiknya membuka diri untuk menerima keluhan-keluhan 

maupun saran terutama dari para karyawannya. 

4. Bagi para peneliti berikutnya, agar pengambilan masalah lebih 

kompleks lagi pengembangan struktur hirarki agar pencapaian tujuan 

lebih jelas dan lebih dari tiga level saja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



LAMPIRAN II 

DATA UMUM   PERUSAHAAN 

 

A.  Sejarah dan Perkembangan Perusahaan  

Perusahaan CV. Rimba sentosa adalah penghasil produk meubel 

berupa garden furniture. Didirikan oleh Bapak Joko Santoso dijalan 

Pattimura no 23 Kateguhan, Tawangsari, Sukoharjo. Pada waktu itu 

perusahaan masih sempit tidak seluas sekarang. 

Pada tahun 1984 mulai dirintis usaha yang bergerak di bidang 

kontraktor dengan nama CV . Karya Santosa, dan mulai menggarap 

beberapa proyek pemerintah Dati II Sukoharjo. Setelah beberapa tahun 

berjalan, usaha kontraktor  dihentikan karena dirasa tidak memberikan 

keuntungan yang memadai. Kemudian pada tahun 1988 mulai dirintis usaha 

yang bergerak di bidang jasa penggergajian kayu gelondongan dengan nama 

Rimba Sentosa. Pada saat itu jasa penggergajian kayu sangat dibutuhkan di 

daerah tersebut karena banyaknya pengrajin kayu yang terdapat didaerah 

tersebut sedangkan para pengrajin tersebut sangat membutuhkan jasa 

penggergajian dalam menjalankan usahanya. Namun karena bisnis ini sangat 

bergantung pada kondisi alam dimana jangka waktunya terbatas, maka CV 

Rimba Santosa berusaha membuka usaha baru yang masih berhubungan 

dengan bisnis industri kayu yang memiliki potensi usaha yang lebih panjang.  

Pada tahun 1994 CV . Rimba Santosa mulai melakukan studi 

banding ke jepara untuk membeli mesin industri kayu. Produk pertama yang 



dibuat adalah kusen-kusen jati yang kemudian dikirim ke jakarta. CV Rimba 

Santosa juga mulai mencoba memproduksi barang jadi yang bertaraf 

internasional atau eksport. Baru setahun kemudian mulai merambah bisnis 

industri furniture dengan bahan kayu jati. 

Pda bulan september1997 untuk pertama kalinya CV . Rimba Santosa 

mengikuti pameran industri furniture di Kohin, jepang dan kembali ketanah 

air dengan membawa pesanan dari beberapa buyer ( pembeli ) dan pedagang 

besar ( Whole Seller ) Eropa yang cukup besar antara lain dari yunani, 

jerman dan Denmark. Karena pesanan yang semakin semakin banyak, maka 

CV . Rimba Santosa dapat melakukan ekspor secara langsung, karena pada 

awalnya dilakukan kerjasama dengan broker atau agen untuk memasarkan 

produk keluar negeri. Sampai saat ini CV . Rimba Santosa masih mengikuti 

pameran, baik yang diadakan didalam maupun diluar negeri. 

B.  Misi dan tujuan Perusahaan 

1. Misi Perusahaan 

Dalam hal ini perusahaan mempunyai misi antara lain : 

a. Berusaha memenuhi permintaan pembeli dari luar negeri akan 

produk Furniture, dalam hal ini garden furniture. 

b. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, terutama masyarakat yang berada disekitar perusahaan. 

2. Tujuan Berdirinya Perusahaan 

 Setiap perusahaan yang didirikan pasti mempunyai tujuan 

perusahaan tertentu yang hendak dicapai. Penetapan tujuan ini 



merupakan tindakan manajemen yang sangat tepat, karena tujuan 

tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi dan akan 

menentukan kearah mana perusahaan akan diarahkan. Disamping itu 

tujuan suatu perusahaan merupakan alat pengendali dari seorang 

pemimpin dalam menjalankan aktifitas suatu perusahaan. Adapun tujuan 

dari perusahaan CV. Rimba Sentosa adalah : 

a. Mempertahankan kontinuitas perusahaan. 

b. Mengurangi jumlah pengangguran. 

c. Membuka lapangan pekerjaan. 

d. Meningkatkan Volume penjualan. 

e. Mencapai laba semaksimal mungkin. 

f. Mengadakan Exspansi ( Perluasan Perusahaan ). 

C. Struktur Organisasi dan job description 

1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan bagian dalam organisasi yang 

menjelaskan hubungan dalam suatu organisasi maupun orang-orang 

dimana akan ditunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung 

jawab yang jelas. 

Struktur organisasi yang diterapkan CV. Rimba Sentosa dapat 

dikatakan berdasarkan fungsi, karena CV. Rimba Sentosa hanya 

menghasilkan produk sesuai pesanan. Dalam hal ini dengan 

bertambahnya permintaan dan semakin besar perusahaan dalam hal 

kapasitas produksi, yang mana diperlukan sistem kontrol yang baik 



untuk mengawasi dan mengendalikan orang-orang yang ada dalam 

organisasi atau perusahaan tersebut, agar supaya semua yang 

direncanakan dapat tercapai. Struktur organisasi yang efektif dapat 

memudahkan pimpinan dari suatu unit bisnis untuk berkomunikasi 

dengan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada bawahannya, 

mengawasi atau mengkontrol para staf karyawan sesuai dengan 

fungsi/jabatan yang diberikan. Adapun struktur organisasi dari CV. 

Rimba Sentosa adalah sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Job Description 

Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur 

organisasi ini adalah sebagai berikut : 

a. Direktur  

1. Memimpin atau mengorganisasi seluruh kegiatan perusahaan 

2. Menetapkan dan mengambil keputusan dalam menjalankan 

kebijaksanaan perusahaan. 

3. Melaksanakan dan menentukan kebijaksanaan perusahaan yang 

digariskan oleh masing-masing manager. 

4. Membina hubungan baik dengan pihak luar perusahaan dan mitra 

kerja agar tercipta hubungan kerja yang baik. 

b. Sekretaris  

1. Membuat pembukuan kegiatan perusahaan / agenda laporan. 

2. Mengatur agenda kegiatan pimpinan. 

3. Menggantikan posisi pimpinan perusahaan ketika direktur 

meninggalkan perusahaan. 

4. Membantu Manajer Adm. Umum dan Gudang dalam pembuatan 

skala gaji karyawan. 

c. Personalia  

1. Membuat rencana kebutuhan tenaga kerja. 

2. Mengadakan seleksi dan penempatan tenaga kerja sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

 



d. Manajer Produksi 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kerja. 

2. Mengawasi pelaksanaan kerja dan bertanggung jawab terhadap 

proses produksi serta memberikan penilaian terhadap hasil 

produksi dan proses produksi. 

3. Mempersiapkan kegiatan-kegiatan proses produksi dan 

mengkoordinasi semua kegiatan yang berhubungan dengan 

kelancaran proses produksi. 

e. Manajer Adm. Umum dan Gudang 

1. Mengatur dan memelihara catatan keuangan. 

2. Membuat kalkulasi harga produk pokok dan harga produksi 

perusahaan. 

3. Membuat perencanaan dalam usaha peningkatan penjualan dan 

persaingan dalam pemasaran. 

4. Melakukan pembayaran terhadap para Suplier. 

5. Melakukan pengawasan terhadap pengeluaran perusahaan. 

6. Bertanggung jawab atas pengeluaran perusahaan. 

7. Membuat skala gaji yang adil sesuai tugas karyawan dalam 

perusahaan dibantu oleh sekretaris. 

8. Melakukan pembayaran terhadap para karyawan. 

9. Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang. 

10. Bertanggung jawab dalam pengecekan barang di gudang. 



11. Bekerjasama dengan bagian lain dalam tugasnya sehari-hari 

serta bertanggung jawab atas pemeliharaan mesin, instalasi 

listrik, dan air. 

f. Supervisor 

1. Membantu kerja dari manajer produksi. 

2. Melakukan pengawasan di lantai produksi. 

3. Membantu karyawan dalam mendesain alat bantu. 

g. Staff 

1. Melakukan pencatatan terhadap barang yang masuk dan 

keluar. 

2. Melaporkan persediaan barang yang terdapat di dalam gudang. 

3. Membantu manajer Adm. Umum dan gudang dalam 

pembayaran gaji karyawan. 

4. Membantu manajer Adm. Umum dan Gudang dalam 

melakukan pemesanan terhadap supplier. 

5. Membantu manajer Adm. Umum dan Gudang dalam 

pembayaran terhadap supplier. 

6. Membantu manajer Adm. Umum dan Gudang dalam 

pemeliharaan mesin, instalasi listrik, dan air. 

h. Assisten supervisor 

1. membantu kerja dari supervisor. 

2. Menggantikan tugas supervisor ketika berhalangan hadir. 

 
 



IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PRESTASI KERJA KARYAWAN 

Nama  : 

Jabatan : 

Assalamu’alaikum, Wr, Wb. 

 Dalam rangka untuk penyusunan tugas akhir ini, saya sebagai mahasiswa 

UMS yang sedang melakukan penelitian dengan judul PENENTUAN KRITERIA 

TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA CV. RIMBA SENTOSA 

mengharap bantuan dan keikhlasan Bapak/Ibu, untuk meluangkan waku sejenak 

membantu saya dalam pengisian ini, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih 

atas kesediannya. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor dan sub faktor 

apa saja yang menjadi prioritas karyawan dalam rangka untuk meningkatkan 

prestasi kerja karyawan. Oleh karena itu saya minta bantuan Bapak/Ibu untuk 

mengisi faktor dan sub faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi kerja 

pada kolom yang tersedia. 

 Berikut kami lampirkan kolom yang akan diisi oleh karyawan yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih 

Wassalamu’alaikum, Wr, Wb. 

        Hormat Kami 

 
 
        Abdul Rahman 
 



CONTOH PENGISIAN 

Soal 

1. Menurut saudara, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi kerja ? 

a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Dari faktor diatas, sub faktor apa saja yang terdapat dalam faktor diatas yang 

dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan ? 

a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Jawaban 

1. Menurut saudara, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi kerja ? 

a. Sumber Daya Manusia 

b. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Dari faktor diatas, sub faktor apa saja yang terdapat dalam faktor diatas yang 

dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan ? 

a. Sumber Daya Manusia 

2. Pendidikan 

3. Usia 

4. Jenis Kelamin 



LEMBAR KUESIONER 

 

 

1. Menurut saudara, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi prestasi kerja ? 

a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Dari faktor diatas, sub faktor apa saja yang terdapat dalam faktor diatas yang 

dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan ? 

b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



c.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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