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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting yang 

mendukung kegiatan disuatu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan 

daya saing. Sumber daya manusia disuatu organisasi atau perusahaan harus 

mempunyai strategi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

konsumen. Sumber daya manusia yang berkualitas apabila memiliki 

keterampilan teknis, sikap mental, didiplin kerja dan motivasi kerja sesuai 

dengan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya sehingga dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

Pentingnya pengelolaan SDM dalam meningkatkan keberhasilan 

organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan daya saing terhadap organisasi 

sejenis, maka diperlukan penilaian kinerja sehingga menciptakan karyawan 

yang handal. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kinerja 

dengan metode yang tepat. Penilaian  kinerja yang tepat dalam artian yang dapat 

menggambarkan kinerja secara objektif dan memperhatikan variabel-variabel 

kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil dari pencapaian oleh karyawan dalam 

melakukan kerja (Mangkunegara, 2004). Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa kinerja merupakan hasil pencapaian atau prestasi kerja yang dilakukan 

karyawan pada periode waktu tertentu baik dinilai dari kualitas maupun 

kuantitas yang dihasilkan dengan tanggung jawab yang telah dibebankan 

kepada karyawan tersebut. 

Penilaian kinerja yang baik adalah penilaian dengan menghindari penilaian 

secara subyektifitas karena penilaian secara subyektifitas hanya dilakuakan oleh 

perorangan saja, penilaian yang baik adalah penilaian secara objektif yaitu 

penilaian dilakukan oleh berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan 

karyawan atau orang yang dinilai. Salah satu penilaian kinerja yang bersifat 

objektif adalah dengan metode 360 degree feedback, karena penilain yang 
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dilakukan bersumber dari berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan 

objek yang dinilai. Penilaian kinerja yang objektif dan valid  dilakukan lebih 

dari satu orang penilai (Efranto, Y.R., dkk, 2015).  Sistem penilaian 360 degree 

feedback adalah sistem yang mengikutsertakan penilai dari atasan, rekan kerja, 

bawahan dan diri sendiri (Furtwengler, 2000). Istilah 360 degree feedback 

menggambarkan fakta penilaian yang dilakukan oleh semua orang yang berada 

disekeliling objek yang dinilai. Penilaian kinerja 360 degree feedback dan AHP 

yang diterapkan untuk mengetahui kinerja karyawan dan evaluasi untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Tenun Goyor merupakan Usaha Kecil Menengah yang memproduksi 

sarung tenun dan kain tenun yang berlokasi di Dukuh Wonosari, Samberembe, 

Kalijambe, Kabupaten Sragen. Usaha Kecil menengah ini berdiri sejak tahun 

1988 dengan jumlah perajin sebanyak ratusan orang dan setiap kelompok 

mampu memproduksi 20-50 potong kain setiap minggunya. Semakin 

banyaknya permintaan sarung dan kain untuk seragam maka peningkatan 

kualitas SDM juga sangat penting. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan 

dengan cara penilaian kinerja yang nantinya menjadi evaluasi kinerja. Sejak 

UMKM ini didirikan, belum memiliki standar penilaian kinerja dan penilaian 

kinerja, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang penilaian kinerja secara 

objektif serta mengetahui faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi kinerja 

perajin tenun. 

Metode 360 degree feedback merupakan penilaian multisource yaitu 

mengkombinasikan atasan, rekan kerja, bawahan dan diri sendiri. Metode 360 

degree feedback dapat mengurangi penilaian subyektifitas karena tidak hanya 

dilakukan oleh satu orang saja (Utomo, J.S., dkk, 2015). Metode AHP 

merupakan metode alternatif yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-

faktor dan faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi kinerja karyawan 

berdasarkan keadaan masing-masing karyawan, sehingga dapat diketahui 

penyebab dari kinerja yang dihasilkan karyawan dalam melakukan kerja. 

Metode 360 degree feedback dan AHP pada akhirnya dapat digunakan untuk 

menilai dan mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif untuk 



3 
 

 
 

meningkatakan kinerja karyawan sehingga dapat menghasiikan nilai tambah 

bagi UMKM dan mampu bersaing dengan organisasi maupun UMKM sejenis. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam 

mengenai faktor-faktor prioritas yang berhubungan dengan kinerja perajin 

UMKM tenun goyor dan penilaian kinerja pada UMKM perajin tenun goyor 

dengan menggunakan metode 360 degree feedback dan AHP. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai penilaian kinerja di UMKM 

Tenun Goyoor maka didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana penilaian 

kinerja yang dilakukan berdasarkan metode 360 degree feedback dan AHP. 

Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja perajin kain  tenun goyor dan 

Faktor-faktor apa yang menjadi faktor prioritas kinerja perajin kain tenun goyor. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Penilaian kinerja hanya dilakukan pada perajin UMKM kain tenun goyor 

bagian tenun di Dukuh Wonosari, Samberembe, Kalijambe, Kabupaten 

Sragen. 

2. Pengambilan data sesuai dengan kondisi UMKM kain tenun goyor pada saat  

dilakukan penelitian. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian pada UMKM kain tenun goyor Dukuh Wonosari, Samberembe, 

Kalijambe, Kabupaten Sragen ini mempunyai tujuan untuk melakukan 

penilaiam kinerja anggota perajin UMKM kain tenun goyor dengan metode 360 

degree feedback dan AHP, mengurangi penilaian yang subyektif oleh pemilik 

UMKM kain tenun goyor kepada anggota perajin tenun, mengetahui faktor-

faktor dan faktor-faktor prioritas yang berpengaruh terhadap kinerja perajin 

tenun di UMKM kain tenun goyor dan menganalisis dan mengevaluasi kinerja 

perajin tenun UMKM kain tenun goyor Dukuh Wonosari, Samberembe, 

Kalijambe, Kabupaten Sragen. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perajin  

Manfaat bagi perajin tenun di UMKM kain tenun goyor dalah untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan potensi diri yang nantinya dapat 

digunakan untuk mengevaluasi serta mengembangkan potensi diri untuk 

kinerja yang lebih baik . 

2. Bagi UMKM Kain Tenun Goyor 

Manfaat bagi UMKM kain tenun goyor adalah mampu mengidentifikasi dan 

mengevaluasi kinerja perajin tenun untuk pengembangan potensi sehingga 

menguntungkan UMKM kain tenun goyor. 

3. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti adalah dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan 

wawasan dalam penilaian kinerja yang nantinya dapat bermanfaat di dunia 

kerja. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam mempermudah dalam penyusunan laporan Tugas Akhir maka 

sistematika penulisan dapat dijeaskan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pengantar dan permasalahan dari penelitian yang 

akan dilaksanakan peneliti dengan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian dan 

tinjauan pustaka yang membantu peneliti dalam melaksanakan 

penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian. 
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BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian secara rinci dari objek penelitian 

tempat penelitian, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV  : PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi pengolahan data yang didapat oleh peneliti dan 

analisis data dari pengolahan data tersebut.  

BAB V   : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan dari 

pengolahan serta analisis penelitian oleh peneliti berdasarkan 

tema penelitian.


