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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Setiap organisasi tentunya mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan tersebut diraih dengan mendayagunakan sumber-sumber dayanya yang ada. 

Sumber daya manusia merupakan aset organiasi paling penting yang harus dimiliki 

perusahaan dan sangat diperhtikan oleh manajemen. Simamora (2004:4). Adapun 

pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia, penulis kutip dari beberapa para ahli 

sebagai berikut : 

Menurut Gary Dessler (2006:2) : “Manajemen sumber daya manusia 

merupakan proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi 

kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan 

keamanan, serta masalah keadilan”. 

  Menurut Hadari Nawawi (2007:42) : “Manajemen sumber daya manusia 

adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara 

manusiawi agar potensi fisik dan fsikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi 

tercapainya tujuan perusahaan”.  

  Dari definisi diatas dapat dilakukan bahwa pengertian manajemen sumber 

daya manusia secara garis besar sama yaitu bahwa manajemen sumber daya manusia 

mendayagunakan tenaga kerja manusia untuk bekerja secara efektif dan efisien 

dengan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dalam mewujudkan tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan tujuan tersebut maka tenaga kerja 

akan memotivasi untuk bekerja sebaik mungkin. 
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2.1.1 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

  Fokus kajian manajemen sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang 

diatur menurut urutan fungsi-fungsinya, agar efektif dan efisien dalam mewujudkan 

tujuan perusahaan, keryawan dan masyarakat. 

 Fungsi manajemen sumber daya manusia menururut Malayu S.P hasibuan. 

Dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia – edisi revisi (2007:21) 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan 

pemberhentian. 

1. Perencanaan 

Perencanaan (human resource planning) adalah merencanakan tenaga kerja 

secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan 

program kepegawaian meliputi : pengorganisasian, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisplinan, dan 

pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang baik akan membantunya 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian (organizing) adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi 

wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan 

membantu terwujudnya tujuan secara efektif.  

3. Pengarahan  

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan kegiatan semua karyawan, 

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan ini 

dilakukan oleh pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua 

tugasnya dengan baik. 
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4. pengendalian 

Pengendalian (controling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. 

Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan 

dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, 

kedisplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan, karyawan dan menjaga situasi 

lingkungan pekerjaan. 

5. Pengadaan  

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, perjanjian kerja, 

penempatan, orientasi, induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan. 

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan.pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan 

tidak langsung (indirect), uang dan barang kepada karyawan sebagai imbalan 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan 

layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat 

memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum 

pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 

8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar terciptanya kerja sama 

yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan 

dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan 
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hal yang penting dan sulit dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, karena 

mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap 

mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan 

program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagai karyawan serta 

berpedoman kepada internal dan eksternal perusahaan. 

10. Kedisiplinan 

 Kedisiplinan merupakan fungsi Manajeme Sumber Daya Manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena disiplin yang baik sulit terwujud 

tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

11. Pemberhentian 

 Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan 

perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. 

(pemberhentian ini diatur dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang hukum 

ketenagakerjaan). 

 

2.3  Pengembangan Karir 

2.3.1 Pengertian Karir 

  Karir merupakan bagian dari perjalanan dan tujuan hidup seseorang. Setiap 

orang berhak dan berkewajiban untuk sukses mencapai karir yang baik, itulah 

obsesinya. Anggpan yang sudah mapan dan nyata sering kita jumpai dalam 

kehidupan masyarakat, bahwa seseorang akan berhasil atau sukses dalam karirnya 

bilamana seeorang tersebut sudah menjadi atau menempati posisi manajer atau 

kepala pada suatu instansi, baik di pemerintahan maupun di swasta. Dengan persepsi 

semacam ini seseorang mendapatkan pengakuan dan merasa dihargai, dihormati baik 
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di lingkungan kerja, keluarga maupun masyarakat. Status dan martabat menjadi 

terangkat serta menjadi suatu kebanggaan tersendiri. 

  Menurut Simamora (2004:413) karir adalah : “Urutan aktivitas-aktivitas 

yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi 

seseorang selama rentang hidup orang tersebut”. 

  Menurut Handoko (2001:123) karir adalah : “Seluruh pekerjaan (jabatan) 

yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang”. 

  Dengan demikian, karir merupakan hal yang penting bagi kehidupan 

seseorang dalam masyarakat sehingga pengembangannya tentu saja menjadi sangat 

diharapkan sesuai dengan sifat dasar manusia yang cenderung untuk mendapatkan 

sesuatu yang lebih baik dimasa yang akan datang. 

 

2.3.2 Definisi Pengembangan Karir 

  Pengembangan karir sangat diharapkan oleh setiap karyawan, karena dengan 

pengembangan karir ini akan mendapatkan hak-hak yang lebih dari apa yang 

diperoleh sebelumnya baik material maupun non material misalnya, kenaikan 

pendapatan, perbaikan fasilitas dan sebagainya. Sedangkan hak-hak yang tidak 

bersifat material misalnya status sosial, perasaan bangga, dan sebagainya. Dalam 

praktek, pengembangan karir lebih merupakan suatu pelaksanaan karir. 

  Menurut Handoko (2008:123) pengembangan karir adalah : “peningkatan-

peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana 

karir”. 

  Menurut Rivai (2004:290) pengembangan karir adalah : “Peoses 

peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai 

karir yang diinginkan”. 

  Sedangkan menurut Namawi (2001) pengembangan karir adalah : “Sebagai 

kegiatan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya bertujuan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para 

pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam 



14 

 

 

mewujudkan tujuan organisasi/perusahaan”. Pelaksanaan pekerjaan yang 

semakin baik dan meningkat berpengaruh langsung pada peluang bagi seseorang 

pekerja untuk memperoleh posisi/jabatan yang diharapkan”. 

  Dari beberapa definisi tersebut dilihat bahwa pengembangan karir merupakan 

suatu kebutuhan yang terus dikembangkan dalam diri seorang pegawai dalam artian 

menuju jenjang jabatan yang lebih tinggi agar tujuan karir yang diinginkan dapat 

tercapai serta dapat mewujudkan tujuan organisasi/perusahaan. 

 

2.3.3 Bentuk-bentuk Pengembangan Karir 

1. Pendidikan dan Pelatihan 

  Simamora (2004) menyatakan bahwa “pendidikan dan pelatihan pegawai 

suatu persyaratan pekerjaan yang dapat ditentukan dalam hubungannya 

dengan keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas yang sesungguhnya 

dilaksanakan pada pekerjaan”. Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan 

suatu persyaratan pekerjaan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan, 

keahlian dan pengetahuan berdasarkan aktivitas kerja yang sesungguhnya terinci dan 

rutin, sehingga dapat menjalankan dan menyelesaikan pekerjaanyang diberikan 

kepadanya. 

  Secara umum tujuan suatu program pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk 

meningkatkan afektivitas dan efisiensi perusahaan serta untuk menjebatani 

kesenjangan antara pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pegawai yang ada dan 

diharapkan pendidikan dan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu 

maupun kebutuhan perusahaan.  

2. Promosi 

  Menurut Hasibuan (2007:108) promosi adalah : “perpindahan yang 

memperbesar authority dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih 

tinggi di dalam satu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan 

penghasilannya semakin besar”. 



15 

 

 

  Promosi merupakan jenjang kenaikan karir pegawai yang dapat menimbulkan 

kepuasan pribadi, kebanggan, memberikan harapan perbaikan dalam penghasilan, 

menambah pengalaman dan pengetahuan baru bagi pegawai yang bersangkutan 

sekaligus akan menjadi daya dorong bagi pegawai lain. Promosi juga dapat 

mebangkitkan semangat kerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 

3. Mutasi 

  Salah satu tindak lanmjut yang dilakukan dari hasil penilaian prestasi kerja 

karyawan adalah dalam bentuk melakukan mutasi karyawan. Dengan adanya mutasi 

kerja karyawan yang bersangkutan sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien 

pada jabatan tersebut. 

  Hasibuan (2007:102) mendefinisikan mutasi karyawan sebagai berikut : 

“Mutasi adalah perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan 

baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam suatu 

organisasi”. 

  Adapun dasar landasan pelaksanaan mutasi karyawan tersebut Hasibuan 

(2007:102) terdiri dari : 

a. Merit System 

 Merupakan mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, 

objektif, dan hasil prestasi kerjanya. 

b. Seniority system 

 Merupakan mutasi yang didasarkan atas landasan  masa kerja, usia, pengalaman 

kerja dari karyawan yang bersangkutan. 

c. Spoil System 

 Merupakan mutasi yang didasarkan pada landasan kekeluargaan. Pada dasarnya 

mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan karyawan, karena tujuannya 

adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam perusahaan 

tersebut.  
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Tujuan mutasi karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Periapan untuk promosi 

2. Untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat 

3. Meningkatkan kerjasama kelompok 

4. Meningkatkan semangat gairah kerja karyawan 

5. Melaksanakan kebijakan dan peraturan 

  Mutasi berguna juga untuk menambah pengalaman dan pengetahuan 

karyawan, menghindari rasa bosan pada karyawan yang disebabkan oleh pekerjaan 

yang sifatnya rutin atau tidak ada tantangannya, dan juga untuk mengoreksi 

kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan seleksi. Jenis pelaksanaan mutasi ada 

dua yaitu : 

a. Mutasi biasa  

Yaitu mutasi pegawai tanpa diiringi kenaikan jabatan. Tujuanya dilakukannya 

mutasi ini adalah untuk memenui keinginan pegawai yang bersangkutan dan 

menempatkan pegawai sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya 

b. Mutasi promosi 

Yaitu mutasi yang diikuti dengan kenaikan jabatan. Mutasi ini dilakukan dengan 

tujuan untuk membina karir pegawai, dan mengembangkan kemampuan 

pegawai.  

 

2.3.4 Tujuan Pengembangan Karir 

 Tujuan pengembangan karir yang dikemukakan Dubrin dikutip oleh 

mangkunegara (2004:77) : “a) To aid in achieving individual and organizational 

goals; b) To indicate concern for the welfare of individuals; c) To help individuals 

realize their potential; d) To strengthen the relaitionship betwen the individual and 

the organization; e) To demonstrate social responbility; f) To aid affirmative action 

(EEO) program; g) To reduce managerial and professional absolescense; i) to 

encourage the long-range pointof view”. 
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Secara lebih lanjut pendapat di atas dibahas oleh Mangkunegara sebagai berikut : 

a. Membantu  dalam pencapai tujuan individual dan perusahaan. Pembangunan 

karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan individu.  

b. Menunjukan hubungan kesejahteraan pegawai. Perusahaan merencanakan karir 

pegawai dengan kesejahteraannya agar pegawai lebih tinggi loyalitasnya. 

c. Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Pengembangan 

karir membantu menyadarkan pegawai akan kemampuan untuk menduduki 

suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi keahlian. 

d. Memperkuat hubungan antara pegawai dengan perusahaan. Pengembangan karir 

akan memperkuat hubungan dan sikap pegawai terhadap perusahaanya. 

e. Membuktikan tanggung jawab sosial. Pengembangan karir suatu cara 

menciptakan iklim yang positif dan pegawai-pegawai menjadi lebih bermental 

sehat. 

f. Membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. 

Pengembangan karir membantu program-program perusahaan lainnya agar 

tujuan perusahaan tercapai. 

g. Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Pengembangan karir dapat 

menjadikan turnover rendah dan begitu pula biaya kepegawaian menjadi efektif. 

h. Mengurangi keusangan profesi dan manajerial. Pengembangan karir dapat 

menghindari dari keusangan dan profesi manajerial. 

i. Menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai. Perencanaan karir dimaksudkan 

mengintegrasikan perencanaan kerja pegawai. 

j. Menggiatkan suatu pemikiran (pandangan) jarak waktu yang panjang. 

Pengembangan karir berhubungan dengan jarak waktu yang panjang. Hal ini 

karena penempatan suatu posisi jabatan memerlukan persyaratan dan kualifikasi 

yang sesuai dengan porsinya. 
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2.3.5 Tahap-Tahap Pengembangan Karir 

  Menurut Rivai (2004:298) bahwa pengembangan karir mengalami tahp-tahap 

sebagai berikut : 

1. Fase awal / Fase Pembentukan  

 Pada fase ini menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan 

terpenuhinya kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaan. 

2. Fase Lanjutan 

 Pada fase ini pertimbangan jaminan kemanan sudah mulai berkurang namun 

lebih menitikberatkan pada pencapaian, harga diri dan kebebasan. 

3. Pada fase ini inividual mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat 

yang telah diraihnya sebagai hasil dari pekerjaannya di masa lalu. 

4. Fase Pensiun 

 Pada fase ini individu yang menyelesaikan satu karir dan dia akan berpindah ke 

karir yang lain. Dan individu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan 

aktualisasi diri yang sebelumnya tidak dapat ia lakukan. 

  

2.3.6 Indikator Pengembangan karir 

  Menurut Handoko (2008:131) indikator pengembangan karir adalah : 

1. Prestasi Kerja 

 Prestasi kerja adalah suatu kegiatan yang mendasari semua kegiatan 

pengembangan karir lainnya, dimana dengan prestasi kerja yang baik menjadi 

hal yang paling penting untuk memajukan karir. 

2. Exposure 

 Exsposure adalah menjadi terkenal oleh orang-orang yang memutuskan promosi, 

transfer, dan kesempatan-kesempatan lainnya. 

3. Kesetiaan Organisasional 

 Dalam banyak organisasi, orang-orang meletakan kemajuan karir tergantung 

pada kesetiaan organisasional dengan dedikasi jangka panjang terhadap 

perusahaan yang sama akan menurunkan tingkat perputaran kerja. 
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4. Mentor dan Sponsor 

 Mentor merupakan orang yang menawarkan bimbingan karir informal, 

sedangkan sponsor merupakan orang dalam organisasi yang dapat menciptakan 

kesempatan-kesempatan karir bagi orang lain, bila mentor dapat menomisasikan 

karyawan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan karir maka ia menjadi 

sponsor. 

5. Kesempatan-Kesempatan untuk Tumbuh 

 Seorang karyawan yang berupaya meningkatkan kemampuannya maka berarti 

mereka telah memanfaatkan kesempatan untuk tumbuh. 

6. Dukungan Manajemen 

 Untuk mendorong program pengembangan karir sangat dipengaruhi oleh 

dukungan dari para manajer. 

 

2.3.7 Manfaat Pengembangan Karir 

 Pengembangan karir akan mempunyai manfaat bagi pegawai yang 

bersangkutan maupun bagi perusahaan. Manfaat pengembangan karir menurut Rivai 

(2004:285) adalah : 

a. Meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan intern. 

b. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan. 

c. memudahkan penempatan ke luar negri. 

d. Membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja. 

e. Mengurangi pergantian. 

f. Menyaring potensi karyawan. 

g. Mengurangi penimbunan karyawan. 

h. Memuaskan kebutuhan karyawan. 

i. Membantu perencanaan tindakan secara afirmatif.  
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2.4  Prestasi Kerja 

2.4.1 Definisi Prestasi Kerja 

  Pada dasarnya setiap perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan 

prestasi kerja karyawannya. Yang dimaksud dengan prestasi kerja di sini adalah hasil 

kerja, yaitu kemampuan dan kecakapan seseorang karyawan untuk melakukan suatu 

pekerjaan yang dibebankan atau ditugaskan kepada karyawan tersebut dengan 

pengetahuan dan kaehlian yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Prestasi kerja 

merupakan suatu sesuatu yang diharapkan oleh perusahaan dari karyawannya dalam 

mengembangkan dan melancarkan setiap pekerjaan perusahaan, sehingga tujuaan 

perusahaan dapat tercapai. 

  Tujuan dari peningkatan prestasi kerja ini adalah untuk mengatur dan 

memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuannya. Peningkatan prestasi kerja 

karyawan merupakan hal yang penting, mengingat manusialah yang mengelola 

modal, sumber alam, dan teknologi sehingga dapat memperoleh keuntungan darinya.  

  Menurut Simamora (2004:339) : “Kinerja (performance) mengacu 

kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah pekerjaan 

seseorang. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi 

persyaratan sebuah pekerjaan. Kinerja sering disalah tafsirkan sebagai upaya 

(effort) yang mencerminkan energi yang dikeluarkan, kinerja diukur dari segi 

hasil”. 

 Menurut Rivai (2004:309) : “Prestasi kerja adalah prilaku yang nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. 

 Menurut Mangkunegara (2007:67) : “Prestasi kerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. 

 Oleh karena itu disimpulkan bahwa prestasi kerja karyawan adalah prestasi kerja 

atau hasil kerja, baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh sumber daya 
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manusia sesuai dengan perannya dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 

Prestasi kerja merupakan suatu tingkat kemajuan seseorang karyawan atas hasil dari 

usahanya untuk meningkatkan kemampuan secara positif dalam pekerjaannya. 

 

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Prestasi kerja 

  Faktor-faktor penentu pencaian prestasi kerja atau prestasi kerja individu 

dalam perusahaan menurut Mangkunegara (2007:67) adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Kemampuan 

 Secara psikoholis, kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (Knowledge+skill). Artinya karyawan yang memiliki IQ di 

atas rata-rata dengan pendidikan yang mmemadai untuk jabatannya dan terampil 

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan mengambil mudah mencapai 

tujuan kerja yang diharapkan. 

2. Faktor Motivasi 

 Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan dalam mengahadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan suatu kondisi yang menggerakan diri karyawan 

yang terarah untuk mencapai tujuan perusahaan. Sikap mental merupakan kondisi 

mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha pencapaian prestasi kerja 

secara maksimal. 

 

2.4.3 Aspek-aspek Standar Prestasi Kerja 

  Adapun aspek-aspek standar prestasi kerja menurut Mangkunegara 

(2007:18) terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. 

Aspek kuantitatif meliputi : 

1. Proses kerja dan kondisi pekerjaan. 

2. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan. 

3. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan. 

4. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

Aspek kualitatif meliputi : 
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1. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan. 

2. Tingktat kemampuan dalam bekerja. 

3. Kemampuan menganalisis data/informasi, kemampuan atau kegagalan 

menggunakan mesin atau peralatan. 

4. Kemampuan mengevaluasi (keluhan atau keberatan konsumen). 

 

2.4.4 Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan 

  Dalam rangka peningkatan prestasi kerja karyawan, menurut Mangkunegara 

(2005:22-23) terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Mengetahui adanya kekurangan dalam prestasi kerja. 

2. Mengenal kekurangan dan tingkat keseriusan. 

3. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, baik 

yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan pegawai 

itu sendiri. 

4. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi penyebab kekurangan 

tersebut. 

5. Melakukan rencana tindakan tersebut. 

6. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum. 

7. mulai dari awal, apabila perlu. 

 

2.4.5 Aspek-aspek Penilaian Prestasi Kerja 

  Menurut Rivai (2004:324) menyatakan bahwa aspek-aspek penilaian prestasi 

kerja dapat dikelompokan menjadi : 

1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, 

teknik dan peralatan yang dipergunakan untuk melakukan tugas serta 

pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. 

2. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas 

perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit-unit masing ke dalam bidang 
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operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada intinya individu tersebut 

memahami tugas, fungsi serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. 

 

2.4.6 Indikator Prestasi Kerja 

  Ukuran terakhir keberhasilan dari suatu departemen personalia adalah 

prestasi kerja. Karena baik departemen itu sendiri maupun karyawan memerlukan 

umpan balik atas upaya masing-masing, maka prestasi kerja dari setiap karyawan 

perlu dinilai. Oleh karena itu penilaian prestasi kerja adalah proses melalui mana 

organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja menurut Heidrahman 

dan Suad Husnan (1990:126) faktor-faktor prestasi kerja perlu dinilai adalah 

sebagai berikut : 

1. Kuantitas kerja  

Banyaknya hasil kerja sesuai dengan waktu kerja yang ada, yang perlu 

diperhatikan bukan hasil rutin tetapi seberapa cepat pekerjaan dapat 

diselesaikan. 

2. Kualitas kerja  

Mutu hasil kerja yang didasarkan pada standar yang ditetapkan. Biasanya diukur 

melalui ketepatan, ketelitian, keterampilan, keberhasilan hasil kerja. 

3. Keandalan 

 Dapat atau tidaknya pegawai diandalkan adalah kemampuan memenuhi atau 

mengikuti instruksi, inisiatif, hati-hati, kerajinan dan kerjasama. 

4. Inisiatif 

 Kemampuan mengenali masalah dan mengambil tindakan korektif, memberikan 

saran-saran untuk peningkatan dan menerima tanggung jawab menyelesaikan. 

5. Kerajinan 

 Kesediaan melakukan tugas tanpa adanya paksaan daan juga yang bersifat rutin. 

6. Sikap 

 Perilaku pegawai terhadap organisasi, atasan dan teman kerja. 

7. Kehadiran 
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Keberadaan pegawai di tempat kerja untuk bekerja sesuai dengan waktu/jam 

kerja yang telah ditentukan. 

 

2.5 Pengaruh Pengembangan Karir dengan Prestasi Kerja Karyawan 

 Setiap pegawai atau organisasi tentunya akan berusaha untuk memperbaiki 

dan meningkatkan prestasi kerja, namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah 

karena ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian prestasi kerja. 

Diantaranya adalah pengembangan karir pegawai. 

 Dijelaskan oleh Dubrin yang dialihbahasakan oleh Mangkunegara 

(2000:77) mendefinisikan pengembangan karir adalah : “Aktivitas kepegawaian 

yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di 

perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat 

mengembangkan diri secara maksimum”. 

 Hubungan pengembangan karir dengan prestasi kerja mengacu pada teori dari 

soeprihanto (2001:66) : “Dengan adanya pengembangan karir dapat diperoleh 

gambaran bagi para karyawan mengenai jabatan-jabatan yang dapat atau 

mungkin dicapai oleh mereka di masa yang akan datang, serta persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai jabatan-jabatan tersebut. 

Sehingga sejak awal karyawan yang bersangkutan dapat mempersiapkan diri 

atau dipersiapkan untuk mencapai cita-citanya. Semua itu akan berakibat pada 

peningkatan prestasi kerjanya”. 

 Mengutip pernyataan dari Prihantini (2006) dari http//digilib.unair.ac.id  

“Pengembangan karir berusaha untuk mencocokan antara manajemen karir 

yang dilakukan perusahaan dengan perencanaan karir yang dilakukan 

individu. Apabila perencanaan karir individu yang dilakukan karyawan sesuai 

dengan kesempatan karir yang diberikan perusahaan, maka kemungkinan 

besar dari diri karyawan tersebut akan timbul suatu semangat bekerja atau 

gairah kerja yang nantinya akan meningkatkan prestasi kerja karyawan 

tersebut”. 
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 Jadi dari dua pendapat di atas dapat disimpiulkan bahwa pengembangan karir 

berusaha memberikan gambaran bagi para pegawai mengenai jabatan-jabatan yang 

akan dicapai. Pegawai dapat menyesuaikan manajemen karir yang dibuat lembaga 

dengan perencanaan karir yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. Hal ini 

menyebabkan semangat kerja atau gairah dalam bekerja yang akan berakibat pada 

peningkatan prestasi kerja pegawai tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


