
BAB IV 

ANALISIS 

 

4.1 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Karyawan Pada CV. Niagara Rattan 

Furniture    

Penilaian kinerja di CV. Niagara Rattan Furniture merupakan suatu 

program bagi seorang pegawai yang bersifat Realistik dapat diukur dan Relevan 

dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan penilaian 

kinerja CV. Niagara Rattan Furniture diberikan langsung kepada atasannya, 

masing-masing yang dianggap dapat mengetahui secara pasti kinerja bawahannya 

(kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan 

kepemimpinan). 

Dalam melaksanakan penilaian kinerja di CV. Niagara Rattan Furniture 

berdasarkan pada 3 aspek yaitu: 

4. Kemampuan kerja, terdiri dari kerja  : 

e. Kuantitas hasil kerja, maksudnya adalah karyawan diharapkan mampu 

untuk selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, dengan 

jumlah hasil yang sangat banyak. 

f. Kualitas hasil kerja, maksudnya karyawan diharapkan mampu 

menyelesaikan pekerjaannya, disamping tepat waktu juga baik tanpa ada 

cacat. 

g. Kecakapan/keterampilan dalam tugas, maksudnya adalah karyawan 

diharapkan didalam melaksanakan pekerjaannya dapat melakukannya  



dengan baik tanpa harus sering meminta bantuan terhadap orang lain, 

tetapi diharapkan diadapat mengatasinya sendiri setiap ada masalah. 

h. Kebersihan dan kerapihan, maksudnya adalah karyawan diharapkan dapat 

melakukan pekerjaannya dan dapat diselesaikan dengan baik, rapih 

sehingga tidak menimbulkan pekerjaan ulang, yang dapat menghambat 

pekerjaan selanjutnya. 

5. Karakteristik Pribadi, terdiri dari faktor : 

e. Tanggung jawab, maksudnya adalah karyawan diharapkan selalu dapat 

menyelesaikan tugas dengan baik, tepat waktunya dan tidak pernah 

melemparkan kepada orang lain.  

f. Loyalitas, maksudnya adalah karyawan diharapkan selalu mentaati 

peraturan walaupun kadang-kadang harus mengorbankan kepentingan 

pribadi. 

g. Kerjasama, maksudnya adalah karyawan diharapkan sangat mudah 

berkerja sama, selalu bersedia memberikan atau menerima keputusan yang 

diambil walaupun tidak dapat sependapat. 

h. Inisiatif, maksudnya karyawan diharapkan mampu mengetahui apa yang 

harus dilakukan, dan dapat memberikan jalan keluar atas masalah yang 

terjadi dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

 

 

 

 



3. Kehadiran dan Pemanfaatan Waktu Kerja, terdiri dari beberapa faktor : 

a. Kehadiran dalam pekerjaan, maksudnya adalah karyawan diharapkan 

mampu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab selalu mentaati jam-

jam dan waktu kerja, tidak pernah terlambat. 

b. Pemanfaatan waktu, maksudnya adalah karyawan diharapkan mampu 

untuk selalu memanfaatkan waktu kerja seefektif mungkin, jarang izin 

untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah menyalah gunakan izin yang 

diberikan/diperoleh. 

Prosedur penilaian kerja pada CV. Niagara Rattan Furniture adalah sebagai 

berikut : 

4) Penilaian kinerja karyawan ini dilakukan oleh atasan langsung terhadap 

karyawannya, hal ini dilakukan oleh atasan langsung terhadap karyawan yang 

bersangkutan. 

5) Atasan dalam memberikan penilaiannya harus melihat bagaimana kinerja 

karyawan berdasarkan laporan yang ada serta bagaimana perilaku karyawan 

berkerja. 

6) Kemudian masing-masing divisi akan mengirimkan hasil penilaian ke bagian 

kepegawaian. Setelah itu bagian kepegawaian akan mengelola hasil penilaian 

menjadi suatu laporan kinerja. 

Pelaksanaan penilaian kinerja karyawannya yang dilakukan CV Niagara 

Rattan Furniture sesuai dengan teori  Dessler yang garis besarnya sebagai berikut: 

 

 



1. Mendefinisikan pekerjaan, yang berarti memastikan bahwa anda dan bawahan 
anda sepakat tentang tugas-tugasnya dan jabatan. 

2. Menilai kinerja, yang berarti membandingkan kinerja aktual bawahan anda 
dengan standar-standar yang telah ditetapkan yang mencangkup beberapa 
jenis penilaian. 

3. Memberikan umpan balik, disini kinerja dan kemajuan bahwa dibahas dan 
rencana-rencana dibuat untuk perkembangan apa saja yang dimaksud. 

 
Menurut Sjafri Mangkuprawira dalam bukunya Manajemen Sumber 

Daya Manusia Strategik (2004:223) mengemukakan, 

“Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan 

dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seorang”. 

Menurut  Siswanto Sastrohadiwiryo dalam bukunya Manajemen Tenaga 

Kerja Indonesia (2003:231) mengemukakan 

“Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan 
manajemen/penyelia penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja 
dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan 
uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya 
setiap akhir tahun.” 
 

Sedangkan menurut Hadari Nawawi dalam bukunya Manajemen Sumber 

Daya Manusia untuk bisnis yang kompetifif (2005:236) mengemukakan : 

1. Penilaian kinerja adalah secara sistematis (teratur) tentang relevansi antara 

tugas-tugas yang diberikan dengan pelaksanaannya oleh seorang pekerja”. 

Dari pengertian diatas jelas bahwa yang diskripsikan adalah tugas-tugas yang 

telah dilaksanakan oleh seorang pekerja untuk suatu tenggang waktu tertentu. 

Tugas yang dilaksanakan mengacu pada tugas-tugas yang diperintahkan atau 

dinyatakan sebagai tanggung jawab yang dipercayakan dalam jabatannya. 

2. Penilaian Kinerja adalah usaha mengidentifikasi, mengukur (menilai) dan 

mengelola (manajemen) pekerjaan yang dilaksanakan oleh para pekerja 

(SDM) dilingkungan suatu organisasi/perusahaan. Maksudnya, 

mengidentifikasi pekerjaan yang dilaksanakan dan mendiskripsikan segala 

sesuatu yang dikerjakan selama tenggang waktu tertentu, kemudian mengukur 

(menilai) pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan seorang pekerja, dengan 

ukuran tertentu. Hasil pengukuran itu kemudian dipergunakan sebagai 



masukan untuk mengelola para pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya 

yang telah dinilai.  

Dari data temuan yang di peroleh penulis dari CV. Niagara Rattan 

Furniture mengenai pelaksanaan penilaian kinerja telah sesuai dengan teori 

yang ada. Hal ini dapat dilihat bahwa Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan manajemen/penyelia penilai untuk menilai kinerja tenaga 

kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan 

uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir 

tahun. Dengan demikian penilain terhadap kinerja yang telah dicapai oleh 

setiap individu organisasi sangat penting dilakukan yaitu untuk mengukur 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. 

 

4.1.1 Hal- hal Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Penilaian kinerja di CV. 

Niagara Rattan Furniture 

Penilaian kinerja di CV. Niagara Rattan Furniture merupakan bagian 

penting dari suatu perusahaan, karena berpengaruh terhadap manajemen 

pengembangan sumber daya manusia. penilaian kinerja memiliki 2 (dua) 

kepentingan yaitu kepentingan bagi karyawan dan bagi perusahaan. Bagi 

karyawan dapat memberikan umpan balik tentang kemampuan, kekurangan-

kekurangan dan potensi-potensi yang ada, yang pada gilirannya nanti dapat 

dikembangkan untuk meningkatkan kinerja, sedang bagi perusahaan sangat 

penting arti dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, 

seperti identifikasi kebutuhan karyawan, promosi, pemberian imbalan, dan 

berbagai aspek lain. 

 Penilaian kinerja merupakan suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi 

dari individu-individu anggota perusahaan kepada perusahaannya. penilaian 



kinerja yang baik harus memberikan gambaran yang akurat tentang yang diukur, 

artinya penilaian tersebut benar-benar menilai kinerja terhadap pekerjaan yang 

dinilai. Agar penilaian kinerja mencapai tujuan, 3 (tiga) hal yang perlu 

diperhatikan adalah : 

a) Penilaian harus berhubungan dengan pekerjaan yang mendukung kegiatan 

perusahaan   

 (job related); 

b) Perlu adanya standar kinerja tertentu (performance standards) yang 

disepakati.  

perusahaan, dan yang memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. 

c) Praktis. 

Pelaksanaan penilaian kinerja dalam perusahaan dapat berhasil sesuai 

sasaran yang diharapkan, maka diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus 

dipenuhi dalam suatu sistem penilaian kinerja : 

5. Relevansi 

Suatu sistem penilaian kinerja hanya mengukur hal-hal yang berhubungan 

atau berkaitan langsung (relevan) pada perilaku dan sikap yang menentukan 

keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan dalam suatu jabatan tertentu.  

6. Akseptabel  

Suatu sistem penilaian kinerja harus dapat diterima dan dimengerti baik oleh 

penilai maupun yang dinilai dalam hubungannya dengan kesuksesan dari 

pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi. 

7. Reliabilitas 

Sistem penilaian kinerja harus dapat dipercaya serta mempunyai alat ukur 

yang dapat diandalkan, konsisten dan stabil. Artinya , apabila alat ukur 



tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika digunakan oleh 

penilaian lain uantuk mengukur objek yang sama, maka akan memberikan 

hasil penilaian yang sama pula. 

8.  Praktis  

Syarat ini menghendaki agar suatu sistem penilaian kinerja harus praktis dan 

mudah dilaksanakan, handal, dan memberikan informasi tentang perilaku 

yang kritikal yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Sehingga sistem penilaian dapat mendukung secara langsung untuk 

tercapainya tujuan organisasi. 

 Sistem penilaian mudah dipahami dan dimengerti serta digunakan, baik 

oleh penilai maupun karyawan. pengembangan dalam penilaian kinerja mutlak 

perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut dikatakan bahwa penilaian 

kinerja perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu : 

a) mengingat yang dinilai adalah manusia maka disamping memiliki kemampuan 

juga kelemahan dan kekurangan;  

b) penilaian yang dilakukan sesuai tolok ukur tertentu yang realistis, berkaitan 

langsung dengan tugas seseorang, serta kriteria yang ditetapkan dan 

diterapkan secara obyektif; 

c) hendaknya hasil penilaian disampaikan pada karyawan yang bersangkutan, 

dengan maksud : dapat menjadikan dorongan, perbaikan-perbaikan, dan bila 

ada penilaian yang tidak obyektif bisa langsung mengajukan keberatannya 

 d)   perlu didokumentasikan secara rapi dalam arsip kepegawaian;  

 e)  hasil penilaian kinerja tersebut selalu dijadikan bahan pertimbangan dalam  

     setiap keputusan yang terkait dengan urusan kepegawaian. 



 Sedangkan pendapat George R. Terry and Leislie W. Rue dalam buku 

Dasar-Dasar Manajemen ( 2003:1 ) menyatakan bahwa : 

“ Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang 
melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang 
kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang 
nyata.” 

 

Menurut M. Manullang dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen ( 

2004:5) mengemukakan :  

“ Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai 

tujuan yang sudah ditetapkan”. 

Marihot Tua Efendi Hariandja dalam bukunya Manajemen Sumber 

Daya Manusia ( 2005:2 ) menyatakan bahwa : 

“ Manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, 
pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 
pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi, dan 
masyarakat”. 
Dari data temuan yang di peroleh penulis dari CV. Niagara Rattan 

Furniture berdasarkan data secara teoritis mengenai pertimbangan dalam 

penilain kinerja pada CV. Niagara Rattan Furniture adalah Penilaian kinerja 

merupakan suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu-individu 

anggota perusahaan kepada perusahaannya. penilaian kinerja yang baik harus 

memberikan gambaran yang akurat tentang yang diukur, serta dalam 

melaksanakan suatu penilaian kinerja mempertimbangkan syarat- syarat yang 

harus di penuhi dalam suatu sistem penilaian kinerja seperti relevensi, 

aksettabel, reliabilita 



4.1.2 Kegunaan Penilaian Kinerja 

Kegunaan penilaian kinerja dapat memudahkan perusahaan dalam segala 

hal tentang pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan. Kinerja 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja 

yang optimal, ketika seseorang merasakan kepuasan kerja dalam bekerja tentunya 

ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang 

dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya, dengan demikian 

produktifitas dan hasil kerja karyawan akan meningkat secara optimal. Dalam 

kenyataannya  CV. Niagara Rattan Furniture kepuasan kerja secara menyeluruh 

belum mencapai tingkat maksimal. 

Penilaian kinerja menurut Dessler dalam bukunya Manajemen Sumber 

Daya Manusia (2001:5) terdiri tiga langkah, yaitu : 

1. Mendefinisikan pekerjaan, yang berarti memastikan bahwa anda dan 

bawahan anda sepakat tentang tugas-tugasnya dan jabatan. 

2. Menilai kinerja, yang berarti membandingkan kinerja aktual bawahan 

anda dengan standar-standar yang telah ditetapkan yang mencangkup 

beberapa jenis penilaian. 

3. Memberikan umpan balik, disini kinerja dan kemajuan bahwa dibahas 

dan rencana-rencana dibuat untuk perkembangan apa saja yang 

dimaksud. 

Dari data dan teori yang ada pada CV. Niagara Rattan Furniture hal ini 

sesuai dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan yang 



merupakan kinerja yang  salah satu faktor yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal 

 

4.1.3 Metode Penilaian  Kinerja di CV. Niagara Rattan Furniture  

Metode yang digunakan oleh CV Niagara Rattan Furniture yaitu metode 

penilaian kinerja berorientasi masa lalu Metode ini merupakan metode yang 

paling tua dan paling banyak digunakan dalam penilaian kinerja. 

Disadari atau tidaknya, Metode ini mempunyai kebaikan maupun 

kelemahan: 

Adapun Kebaikan dari Metode ini adalah : 

2. Perusahaan Mudah dalam mempersiapkan Formulir penilaian. 

3. Dengan formulir yang sama bisa menilai banyak karyawan sekaligus. 

4. Memberikan bobot yang berbeda untuk beberapa faktor untuk jenis 

pekerjaan. 

5. Adanya peristiwa kritis sangat berguna dalam memberikan umpan 

balik kepada karyawan.  

6. Keterkaitan langsung antara penilaian kinerja dengan tugas pekerjaan 

seseorang.    

7. Memegang standarisasi penilaian kinerja karyawan. 

Adapun kelemahan dari metode ini adalah : 

1. Terletak pada objek penilaian, faktor-faktor yang dinilai belum tentu 

berkaitan langsung dengan tugas pekerjaan seseorang. 

2. Kecenderungan penilaian secara subjektif 



3. Peringkat yang dibuat tidak memberikan gambaran yang jelas tentang makna 

peringkat tersebut. 

4. Tidak jelasnya perbedaan antara satu golongan dengan golongan lain. 

Berikut di bawah ini contoh metode/format Penilaia Kinerja karyawan 

yang dilakukan oleh CV Niaagara Rattan Furniture 

FORMULIR PENILAIAN KINERJA KARYAWAN  
CV. Niagara Rattan Furniture 

 
                                       Tanggal   

Nama : 

Dinilai Oleh: 

I. Kemampuan Kerja 

5. Kuantitas Hasil Kerja 

(1). Jauh Diatas Harapan 

(2). Diatas Harapan 

(3). Sesuai Harapan 

(4). Dibawah Harapan 

(5). Jauh Dibawah Harapan 

6. Kualitas Hasil Kerja 

(1). Jauh Diatas Harapan 

(2). Diatas Harapan 

(3). Sesuai Harapan 

(4). Dibawah Harapan 

(5). Jauh Dibawah Harapan 

7. Kecakapan / Keterampilan dalam tugas 



(1). Jauh Diatas Harapan 

(2). Diatas Harapan 

(3). Sesuai Harapan 

(4). Dibawah Harapan 

8. Kebersihan dan Keterampilan 

(1). Jauh Diatas Harapan 

(2). Diatas Harapan 

(3). Sesuai Harapan 

(4). Dibawah Harapan 

                    (5). Jauh Dibawah Harapan 
 
II. Karakteristik Pribadi 

1. Kecakapan / Keterampilan dalam tugas 

(1). Jauh Diatas Harapan 

(2). Diatas Harapan 

(3). Sesuai Harapan 

(4). Dibawah Harapan 

(5). Jauh Dibawah Harapan 

2. Loyalitas 

(1). Jauh Diatas Harapan 

(2). Diatas Harapan 

(3). Sesuai Harapan 

(4). Dibawah Harapan 

(5). Jauh Dibawah Harapan 



3. Kerjasama 

(1). Jauh Diatas Harapan 

(2). Diatas Harapan 

(3). Sesuai Harapan 

(4). Dibawah Harapan 

(5). Jauh Dibawah Harapan 

4. Inisiatif 

(1). Jauh Diatas Harapan 

(2). Diatas Harapan 

(3). Sesuai Harapan 

(4). Dibawah Harapan 

(5). Jauh Dibawah Harapan 

III. Kemampuan Kerja 

1. Kehadiran dalam Pekerjaan 

(1). Jauh Diatas Harapan 

(2). Diatas Harapan 

(3). Sesuai Harapan 

(4). Dibawah Harapan 

(5). Jauh Dibawah Harapan 

2. Pemanfaatan Waktu 

(1). Jauh Diatas Harapan 

(2). Diatas Harapan 

(3). Sesuai Harapan 



(4). Dibawah Harapan 

(5). Jauh Dibawah Harapan 

 

Metode penilaian  kinerja terdiri dari beberapa  metode dengan dasar 

penilaian yang berbeda, seperti yang akan dijelaskan berikut ini : 

2. Penilain kinerja berorientasi masa lalu. 

Kelebihannya adalah dalam hal perlakuan terhadap kinerja yang telah terjadi 

sampai derajat ternentu masih dapat diukur. Sedangkan kelemahannya 

adalah bahwa teknik-teknik penilaiannya mencangkup antara lain : 

b. Skala Peringkat  

Metode ini merupakan metode tertua dan paling banyak digunakan dalam 

penilaian kinerja. Cara penggunaannya ialah : 

3. Pada lembaran penilaian terdapat kolom-kolom yang berisikan faktor-faktor 

yang dinilai seperti kesetiaan, prakarsa, kerajinan, ketekunan, sikap, 

kerjasama, kepemimpinan, kejujuran, ketelitian, kecermatan, dan kerapihan. 

4. Pada kolom lain dari lembaran penilaian terdapat kategori penilaian yang diisi 

oleh penilai yang dinyatakan dengan amat baik, baik, cukup, kurang, dan 

sangat kurang. Kelebihannya adalah mudah mempersiapkannya dan dapat 

digunakan untuk menilai banyak karyawan sekaligus. Sedangkan 

kelemahannya terletak pada subyektivitas penilai, nilai yang diberikan dapat 

diartikan dengan cara yang berbeda. Selain itu faktor-faktor yang dinilai 

belum tentu berkaitan langsung dengan tugas pekerjaan seseorang. 

 



c. Checlist 

Pada metode ini formulir isian mengandung nama karyawan yang dinilai 

bagian karyawan bekerja, nama, dan jabatan penilai. Kelebihan metode ini 

adalah pemberian bobot yang berbeda untuk berbagai faktor dari satu jenis 

pekerjaan ke pekerjaan yang lain, selain itu penilaian benar-benar terkait 

dengan tugas dan pekerjaan seseorang. Kelemahannya adalah 

kecenderungan penilai yang bersifat subjektif, interprestasi yang tidak tepat 

tentang faktor yang dinilai dan cara pembobotan yang kurang tepat.   

d. Critical Insiden  

Peristiwa tertentu yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas seseorang 

karyawan yang menggambarkan perilaku karyawan yang bersangkutan, baik 

yang sifatnya positif maupun negatif. Berbagai peristiwa tersebut harus 

dicatat oleh penilai secara kontinue selama periode evaluasi terhadap setiap 

karyawan yang dinilai. Kelebihannya adalah peristiwa kritis sangat bergunu 

dalam memberikan umpan balik kepada karyawan dan mengurangi kesalahan 

kesan terakhir. Kelemahannya yaitu penilai hanya mencatat insiden yang 

baru saja terjadi dengan rapi  dan lengkap karena masih segar dalam ingatan 

penilai yang bersangkutan yang biasanya dilakukan apabila masa penilaian 

sudah dekat. 

e. Evaluasi Lapangan 

Penggunaan metode ini meletakkan tanggung jawab utama dalam melakukan 

penilaian pada para ahli itu turut kelapangan melakukan penilaian atas kinerja  

para karyawan. Hasil penilaian yang telah dilakukan kemudian disampaikan 



kepada atasan langsung karyawan yang dinilai untuk diteliti, diubah atau 

disetujui dan kepada karyawan yang bersangkutan sendiri untuk dibicarakan. 

 Menurut  Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber 

Daya  Manusia (2000:197). Unsur-unsur yang dinilai dari kinerja : 

• Kinerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kualitas maupun 

kuantitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan tersebut berdasarkan 

uraian pekerjaannya. 

• Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang 

lain seperti kepada bawahannya. 

• Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan 

yang ada mengajukan pekerjaannya sesuai dengan intruksi yang 

diberikan kepadanya. 

• Kesetiaan  

Kesetiaan dicerminkan oleh kesediaan karyawannya menjaga dan 

membela organisasi didalam maupun diluar pekerjaannya. 

• Kreatifitas 

Kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreatifitas untuk 

menyelesaikan pekerjaannya, sehingga berkerja lebih berdaya guna.\ 

 



• Kerjasama 

Kesediaan karyawan berpartisipasi dan berkerja sama dengan karyawan 

lain sehingga pekerjaan akan lebih baik. 

• Kepemimpinan  

Kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mempunyai pribadi 

yang kuat, dihormati, berwibawa dan dapat memotivasi orang lain atau 

bawahannya untuk berkerja secara efektif. 

• Kepribadian  

Sikap, perilaku, kesopanan, disukai, memberikan kesan yang 

menyenangkan, memperhatikan sikap yang baik, dan penampilan 

simpatik secara wajar dari karyawan tersebut. 

• Prakarsa 

Kemampuan berpikir yang rasional dan berdasarkan inisiatif sendiri 

untuk menganalisa, menilai, menciptakan, memberikan alasan, 

mendapat kesimpulan dan membuat kesimpulan bagi penyelesaian 

masalah yang dihadapi. 

• Kecakapan  

Kecakapan karyawan dalam menyatakan dan menjelaskan semua yang 

terlibat didalam penyusunan kebijakan karyawan perusahaan. 

• Tanggung Jawab 

Kejadian karyawan dalam mempertanggung jawabkan kebijakan 

pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan, 

perilaku serta hasil kerja dari bawahannya.   



Dari data temuan yang di peroleh penulis dari CV. Niagara Rattan 

Furniture berdasarkan data secara teoritis adalah didalam metode ini, yang dapat 

disimpulkan terletak pada objek penilaian kinerja pada faktor-faktor yang dinilai 

belum tentu berkaitan langsung dengan tugas karyawan. Penilaian berdasarkan 

kinerja berorientasi pada masa lalu terdapat kelebihan dan kekurangan, Pada 

intinya metode yang digunakan terletak pada tangung jawab dalam melakukan 

penilaian kinerja. Adapun teknik-teknik penilaian kinerja yaitu melalui skala 

peringkat, checlis, critical insident dan evaluasi lapangan. Unsur-unsur yang dapat 

dinilai dalam metode ini dari penilaian kinerja yaitu, kejujuran, kedisiplinan, 

kesetiaan, kreatifitas, kerjasama,kepribadian, kepemimpinan, prakarsa, kecakapan 

dan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan teori mengenai metode penilaian 

kinerja.  

 

4.1.4  Tujuan Perusahaan Melakukan Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja merupakan bagian yang sangat penting,karena dengan 

penilaian kinerja perusahaan dapat mengetahui hasil kerja para karyawannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dapat diambil 

kesimpulan bahwa pelaksanaan penilaian prestasi kerja karyawan pada  CV 

Niagara Rattan Furniture memiliki tujuan : 

a) Untuk mengetahui baik/buruknya kinerja karyawan berkerja. Apabila baik 

maka akan diberikan penghargaan seperti gaji tambahan atau bonus dan 

apabila karyawan memiliki kinerja dibawah standar maka akan diberikan 

peringatan untuk memperbaikinya. 



b) Hasil penilaian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijaksanaan seperti : 

• Program pendidikan dan pelatihan 

• Pemberian bonus dan lain-lainnya. 

 Menurut Robbins Coulter dalam bukunya Manajemen ( 2004:8 ) dari 

pengertian manajemen adalah sebagai berikut : 

“ Manajemen adalah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan 

kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif 

dengan dan melalui orang lain.” 

Pengertian manajemen menurut Sofjan Assauri dalam bukunya, 

Manajemen Produksi dan Operasi ( 2004:12 ), yaitu : 

“ Manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan dengan mengunakan atau mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan orang lain. 

 Dari data temuan yang di peroleh penulis dari CV. Niagara Rattan 

Furniture berdasarkan data secara teoritis adalah dengan penilaian kinerja 

perusahaan dapat mengetahui hasil kerja para karyawannya.Untuk mengetahui 

baik/buruknya kinerja karyawan dalam bekerja sehingga penilaian dapat dipakai 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan 

kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif, usaha yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan dengan mengunakan atau mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan orang lain. 

 



4.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja  

Dalam mengembangkan produktifitas perusahaan, pihak perusahaan selalu 

mengadakan perubahan-perubahan yang sifatnya membangun, baik itu dalam hal 

manajemen, maupun sarana-sarana yang mendukung kinerja perusahaan, maka 

tidak akan terlepas dari pengembangan sumber daya manusianya itu sendiri. Hal 

ini tidak jarang mengalami kesulitan-kesulitan, antara lain : 

Hambatan-hambatan yang pernah ditemui oleh CV Niaagara Rattan 

Furniture selama penilaian kinerja diantaranya karena ketidak sukaan penilai 

terhadap sebuah kelompok orang yang dapat mendistorsi penilaian yang orang 

terima. Sebagai contoh, beberapa memperhatikan pekerja laki-laki boleh jadi 

memberikan penilaian rendah yang tidak semestinya diberikan pada perempuan 

yang memang pekerjaannya atau jabatan yang secara tradisi dipegang kaum laki-

laki. Kadang-kadang para penilai tidak sadar akan prasangkanya dan hal ini 

membuat masalah lebih sulit untuk dibatasi. 

Meskipun demikian, para ahli hendaknya memberikan perhatian dalam 

membuat pola penilaian tanpa adanya unsur prasangka. Prasangka akan 

mengabaikan penilaian efektif dan akan melanggar persamaan hak dalam 

pekerjaan. Bagaimana mengurangi masalah penilaian? Manakala ukuran kinerja 

yang subjektiv harus digunakan, bisa dapat dikurangi dengan pelatihan ataupun 

umpan balik. 

Pelaksanaan penilaian kinerja dalam perusahaan dapat berhasil sesuai 

sasaran yang diharapkan, maka diperlukan syarat-syarat tertentu yang harus 

dipenuhi dalam suatu sistem penilaian kinerja : 



1. Relevansi 

Suatu sistem penilaian kinerja hanya mengukur hal-hal yang berhubungan 

atau berkaitan langsung (relevan) pada perilaku dan sikap yang menentukan 

keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan dalam suatu jabatan tertentu.  

2. Akseptabel  

Suatu sistem penilaian kinerja harus dapat diterima dan dimengerti baik oleh 

penilai maupun yang dinilai dalam hubungannya dengan kesuksesan dari 

pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi. 

3. Reliabilitas 

Sistem penilaian kinerja harus dapat dipercaya serta mempunyai alat ukur 

yang dapat diandalkan, konsisten dan stabil. Artinya , apabila alat ukur 

tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika digunakan oleh 

penilaian lain uantuk mengukur objek yang sama, maka akan memberikan 

hasil penilaian yang sama pula. 

4.  Praktis  

Syarat ini menghendaki agar suatu sistem penilaian kinerja harus praktis dan 

mudah dilaksanakan, handal, dan memberikan informasi tentang perilaku 

yang kritikal yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Sehingga sistem penilaian dapat mendukung secara langsung untuk 

tercapainya tujuan organisasi. 

Dari data temuan yang di peroleh penulis dari CV. Niagara Rattan 

Furniture berdasarkan data secara teoritis data ini sesuai dengan teori yang ada 

adalah ukuran penilaian kinerja yang subjektiv harus digunakan, sehingga dapat 



dikurangi dengan cara pelatihan ataupun umpan balik, dengan mengabaikan 

penilaian efektif akan melanggar persamaan hak dalam pekerjaan,sehingga 

penilaian kinerja dalam membuat pola penilaian tanpa adanya unsur prasangka. 

 

4.3 Usaha Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan   

 Perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya, selalu  tidak terlepas dari 

masalah-masalah yang timbul sebagai akibat semakin majemuknya perusahaan itu 

sendiri  

1. Menentukan kriteria dan ukuran kinerja yang dibutuhkan (performance 

recruitment) 

2. Memilih teknik atau metode yang sesuai 

Dalam menilai perilaku karyawan pada dasarnya, sikap atau perilaku tidak 

dapat dinilai secara langsung, maka untuk pemecahan masalah tersebut, 

peruhsahaan melakukan pemantauan secara khusus serta dengan menggunakan 

sistem standar yang khusus bagi karyawan. 

Dalam hal ini, perusahaan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

menggunakan sebagai dasar penilaian kinerja karyawan. Semua metode penilaian 

kinerja memiliki peluang untuk terjadinya kesalahan, tetapi manajemen dapat 

meminimalkan kasalahan-kesalahan dan permasalahan penilaian kinerja melalui 

pelatihan atau rotasi karyawan hal tersebut bertujuan untuk memperluas wawasan 

dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan agar lebih optimal. 

Edwin B. Flippo dalam Bukunya Principles Of  Personal Manajemen yang 

dikutif oleh Heidjerachman dan Saud Husnan dalam bukunya Manajemen 



Personalia mengungkapkan bahwa fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

terdiri dari dua fungsi pokok (2000:8) Yaitu: 

1. Fungsi Operasional 

g. Pengadaan  

Yaitu memperoleh jumlah dan jenis karyawan yang tepat untuk mencapai 

tujuan organisasi, terutama menyangkut tentang penentuan kebutuhan 

tenaga kerja dan penarikannya, seleksi dan penempatannya. Menentukan 

kebutuhan tenaga kerja menyangkut masalah memilih dan menarik tenaga 

kerja, pembahasan formulir-formulir lamaran, test psikologi dan 

wawancara. 

h. Pengembangan  

Pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan lewat 

latihan yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. 

Kegiatan ini makin penting karena berkembangnya teknologi, dan makin 

kompleknya tugas-tugas manajer. 

i. Kompensasi  

Yaitu pemberian imbalan atau penghargaan yang adil dan layak dari pihak 

perusahaan terhadap karyawan atau prestasi yang telah diberikan 

karyawan. 

j. Integrasi  

Yaitu menyangkut penyesuaian dari pada individu dengan keinginan 

organisasi dan masyarakat. Sehingga perlu memahami perasaan dan sikap 



dari pada karyawan untuk dipertimbangkan dalam pembuatan berbagai 

kebijaksanaan organisasi. 

k. Pemeliharaan 

Adalah mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada, dan 

menitik beratkan pada pemeliharaan kondisi fisik dari para karyawan 

(Kesehatan dan keamanan) dan pemeliharaan sikap yang menyenangkan 

(program-program pelayanan karyawan). 

l. Pemutusan 

Merupakan aktivitas perusahaan untuk memberhentikan karyawannya 

melepas karyawannya karena suatu hal biasanya pemutusan hubungan 

kerja ini terjadi karena lanjut usia atau sudah melampaui batas masa kerja. 

Dari uraian mengenai fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia diatas, 

ternyata fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu mata 

rantai yang saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lainnya, dalam arti 

dapat dipisahkan sehingga dapat tercapai suatu tujuan. 

Manajemen Sumber Daya Manusia akhir-akhir ini semakin mendapat 

perhatian dan sorotan yang sungguh dari berbagai pihak, berbagai 

penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan kursus-kursus lokakarya, dan sejenisnya, 

semuanya menekankan Manajemen Sumber Daya Manusia. Semua pihak agaknya 

menyadari betapa pentingnya MSDM, dan tampaknya telah menjadi kebutuhan 

pokok bagi organisasi-organisasi tanpa pandang bulu. Apakah organisasi besar 

atau kecil, apakah organisasi publik atau swasta, apakah organisasi sosial atau 



bisnis, semuanya berusaha membenahi diri melalui MSDM agar bisa hidup dan 

mampu menjawab tantangan-tantangan zaman.  

Dari data temuan yang di peroleh penulis dari CV. Niagara Rattan Furniture 

berdasarkan data secara teoritis adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan 

menggunakan sebagai dasar penilaian kinerja karyawan, semua metode penilaian 

kinerja memiliki peluang untuk terjadinya kesalahan, untuk meminimalkan 

kasalahan-kesalahan dan permasalahan penilaian kinerja melalui pelatihan atau 

rotasi karyawan hal tersebut bertujuan untuk memperluas wawasan dan 

kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan agar lebih optimal sehingga dalam 

bekerja dapat terjadi keefektif dan efisien dapat membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. Dari data yang ada  hal ini sesuai dengan 

teori yang diungkapkan oleh Edwin B. Flippo dalam Bukunya Principles Of  

Personal Manajemen yang dikutif oleh Heidjerachman dan Saud Husnan 

dalam bukunya Manajemen Personalia mengungkapkan bahwa fungsi Manajemen 

Sumber Daya Manusia terdiri dari dua fungsi pokok yaitu fungsi manajerial dan 

fungsi operasional dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


