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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus, 

melaksanakan, dan mengelola. Dalam hal mengatur ini akan timbul masalah 

dengan berbagai macam pertanyaan, mengenai apa yang diatur dan apa tujuan 

serta membagi – bagi tugas dan kewajiban secara efektif dan efesien.     

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:1) sebagai berikut: “Manajemen 

merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu”.  

Menurut Stoner yang dikutip T. Hani Handoko  (2011:8) mendefinisikan 

bahwa: “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.”  
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2.2  Pengertian Manajemen SDM  

 Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam perusahaan, 

karena suatu aktivitas perusahaan, dalam mencapai tujuannya yaitu menghasilkan 

produk berkualitas yang mampu bersaing dipasar serta penggunaan sumber daya 

lainnya seperti money, material, machine, dan sebagainya baru dapat terlaksana 

apabila ada unsur manusia, semua itu dikarena manusia merupakan faktor penting 

dari seluruh proses administrasi dan manajemen.  

 Adapun unsur – unsur manajemen terdiri dari 6 unsur (6M), yaitu: Men, 

Money, Methode, Material, Machine, dan Market. Unsur manusia (Men) ini 

berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut dengan 

Manjemen Sumber Daya Manusia (MSDM).  Manajemen Sumber Daya Manusia 

merupakan suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan 

peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia 

yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang 

diperlajari MSDM ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja 

manusia saja.  
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Adapun beberapa pendapat para ahli tentang definisi Manajemen Sumber 

Daya Manusia diantara lain : 

1. Menurut Veithzal Rivai (2009:1) 

Manajemen SDM merupakan salah satu bidang manajemen umum 

yang meliputi segi – segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi/bidang produksi, 

pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya 

manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian 

tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam 

bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut 

Manajemen Sumber Daya Manusia. 

2. Menurut Raymond A. Noe et. al., (2010:5) 

Human Resources Management (HRM) mengacu pada kebijakan – 

kebijakan , praktik – praktik, serta sistem – sistem yang mempengaruhi 

perilaku, sikap, dan kinerja karyawan. Banyak perusahaan yang menyebut 

konsep MSDM sebagai bentuk praktik – praktik tentang manusia. Strategi 

yang mendasari praktik tersebut perlu dipertimbangkan agar dapat 

memaksimalkan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan.  

3. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:10) 

MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja 

agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karywan, dan masyarakat.  
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2.2.1  Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Tujuan Sumber Daya Manusia tidak hanya diperlukan untuk memberikan 

gambaran tujuan dari manajemen, tetapi juga merupakan penyeimbangan 

tantangan – tantangan yang dihadapi oleh organisasi yang meliputi fungsi – fungsi 

manajemen sumber daya manusia, masyarakat, dan karyawan yang di pengaruhi 

oleh tantangan – tantangan tersebut.  

Kegagalan dalam menetapkan tujuan dapat membahayakan kinerja perusahaan, 

tingkat laba, dan bahkan kelangsungan hidup organisasi. Tujuan – tujuan 

manajemen sumber daya manusia terdiri dari empat tujuan yaitu : 

1. Tujuan Organisasiaonal 

Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya 

manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas 

organisasi.  

2. Tujuan Fungsional  

Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat 

yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

3. Tujuan Sosial  

Ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan – 

kebutuhan dan tantangan – tantangan masyarakat melalui tindakan 

meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. 
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4. Tujuan Personal  

Ditujukan untuk membantu karyawan dlam pencapaian tujuannya, 

minimal tujuan – tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual 

terhadap organisasi.    

Menurut Cushway yang dikutip oleh Dr. Edy Sutrisno (2011:7), tujuan 

manajemen sumber daya manusia, yaitu: 

1. Mempertimbangkan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk 

memastikan bahwa organisasi memiliki pekerjaan yang bermotivasi dan 

berkinerja tinggi, memiliki pekerjaan yang selalu siap mengatasi 

perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. 

2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM 

yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannnya. 

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, 

khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM.  

4. Memberikan dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini 

mencapai tujuannya.   
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2.2.2  Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia   

Fungsi merupakan kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu 

perusahaan. Setiap karyawan pada hakikatnya melakukan dua fungsi, yaitu 

yang pertama fungsi manajerial, dimana kegiatan – kegiatan dilakukan 

dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental). Yang kedua 

fungsi operatif (teknis), dimana kegiatan – kegiatan dilakukan dengan 

fisik.  

Menurut Edwin B. Flippo yang dikutip Suwatno dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis (2011:30)  

menguraikan sebagai berikut :  

Fungsi Manajerial :  

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah proses merencanakan tenaga kerja yang efisien 

dan efektif agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mencapai 

suatu tujuan perusahaan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Sesudah diadakan perencanaan, tindakan selanjutnya adalah 

membentuk organisasi untuk melaksanakan tujuan yang telah 

ditentukan untuk dicapai. Dalam pengorganisasian ini, dibentuk 

struktur oraganisasi dan dalam struktur ini nantinya ditunjukkan 

bagaimana hubungan anatara satu unit dengan unit lainnya.  
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Jika perusahaan telah membentuk organisasi yang telah dilengkapi 

dengan fasilitas tertentu untuk dapat mencapai tujuan perusahaan 

yangtelah ditentukan.  

c. Pengarahan (Directing) 

Sesudah diadakan pengorganisasian, maka tahap selanjutnya adlah 

mengadakan pengarahan. Pengarahan berarti memebri petunjuk dan 

mengajak para pegawai agar mereka berkemauan secara sada untuk 

melaksanakan pekerjaaan sesuai dengan yang telah ditentukan 

perusahaan.  

d. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian berarti melihat, mengamati, dan menilai tindakan atau 

pekerjaan pegawai, apakah merekadapat melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan rencana. Pengendalian membandingkan hasil yang dicapai 

pegawai dengan hasil atau target yang direncanakan.  

Fungsi Operatif dan Fungsi Teknis : 

a. Pengadaan (Recruitment) 

Pengadaan adalah proese penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 

induksi, untuk medapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan.  

 

 

 

 



14 
 

b. Pengembangan (Development) 

Pengembangan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan 

keterampilan melalui latihan yang diperlukan untuk menjalankan 

pekerjaannya dengan baik. Kegiatan ini dianggap semakin penting untuk 

menyesuaikan diri dengan perkembangan, dan semakin rumitnya tugas – 

tugas pekerjaan.  

c. Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi adalah sebagai pemebrian penghargaan kepada pegawai 

sesuai dengan sumbangan mereka untuk pencapaian tujuan organisasi. 

Kompensasi ini biasanya diterima pegawai dalam bentuk uang yang 

ditambahkan dengan tunjangan – tunjangan lain selama sebulan.  

d. Pengintegrasian (Integration) 

Pengintergasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi 

dan saling menguntungkan. 

e. Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara aytau meningkatakan 

kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, pemeliharaan yang baik 

dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebuthan 

sebagaian besar karyawan serta ber[edoman kepada internal dan eksternal 

konsistensi.  
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f. Pemberhentian (Separation) 

Pemberhetian adalah ptusnya hubungan keja seseorang dari perusahaan. 

Pemberhentian ini disesbabkan oleh keinginan karyawan, keinginan 

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

2.3   Pengertian Kinerja SDM  

  Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya yang 

berjudul Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia definisi Kinerja Karyawan 

adalah: “Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya”. (Mangkunegara,2009:9). 

  Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja sumber daya 

manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas 

kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah 

hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu di dalam melaksanakan tugas. 

2.3.1   Dasar Penilaian Kinerja dan Standar Penilaian Kinerja  

  Dasar penilaian kinerja Menurut Malayu S.P. Hasibuan ( 2012:93) Edisi 

Revisi, adalah sebagai berikut : “Dasar penilaian adalah uraian pekerjaan dari 

setiap individu karyawan karena dalam uraian pekerjaan inilah, ditetapkan 

tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh setiap karyawan.” 
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 Penilai menilai pelaksanaan uraian pekerjaan itu baik atau buruk, selesai 

atau tidak selesai, efektif atau tidak efektif tolak ukur yang akan digunakan untuk 

mengukur prestasi kerja karyawan adalah standar, atau sebuah standar dapat 

dianggap sebagai pengukur yang ditetapkan sesuatu yang harus diusahakan, 

sebuah modal untuk perbandingan dengan suatu alat untuk membandingkan suatu 

hal dengan hal lain. 

Standar penilaian kinerja menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:93) Edisi Revisi 

dibagi menjadi dua yaitu:   

1.   Tangible Standard 

Yaitu sasaran yang di tetapkan alat ukurnya/ standarnya. Standar ini dibagi 

menjadi atas: 

a. Standar dalam bentuk fisik yang terbagi atas standar kualitas, standar 

kuantitas dan standar waktu, misalnya kilogram, meter, baik buruk, 

jam hari bulan dan lainya. 

b. Standar dalam bentuk yang terbagi atas: standar biaya, standar 

penghasilan, dan standar investasi.  

2.    Intangible Standard  

Yaitu sasaran yang tidak dapat ditetapkan alat ukur karyawan terhadap 

perusahaan, misalnya standar perilaku Kesetiaan, Partisispasi, Dedikasi.  
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  Dengan penentuan standar untuk berbagai keperluan maka timbulah apa 

yang disebut “standarisasi” yaitu penentuan dan penggunaan berbagai ukuran, tipe 

gaya tertentu, tipenya tertentu dan sebagainya berdasarkan suatu komposisi 

standar sebagai alat ukur hasil yang dicapai dan perilaku yang dilakukan baik 

didalam maupun diluar pekerjaan karyawan.  

2.4   Pengertian Penilaian Kinerja  

  Pengertian penilaian kinerja Menurut Veithzal Rivai (2009:549), adalah 

sebagai berikut : 

 “Penilaian Kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur 

yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat – sifat 

yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat 

ketidakhadiran”. 

 Penilaian prestasi kinerja secara umum dapat diartikan sebagai suatu 

evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tetntang prestasi 

kerja/jabatan (Job Performance) seorang karyawan, termasuk potensi 

pengembangannya. (Dr. Bambang Wahyudi: 2009:101)  

Menurut Mejia yang dikutip oleh Donni Juni Priansa dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen Penilaian Kinerja ( 2011:197) sebagai berikut: 

“Penilaian Kinerja merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, 

pengukuran dan manejemen, hal ini dapat dilakukan dengan pemberian 

umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja karyawan.”  
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 Berdasarkan pendapat diatas, daat disimpulkan Penilaian kinerja merupakan 

salah satu sarana dalam melakukan penilaian terhadap seorang pegawai atau 

karywan dalam rangka mencapai pekerjaan secara optimal yang terlihat dari 

beberapa aspek yaitu menentukan penilaian dan kualitas dari beberapa objek yang 

dinilai.  

2.4.1  Tujuan Penilaian Kinerja  

 Menurut Werther dan Davis (1996:342)yang dikutip oleh Suwatno 

dalam bukunya yang bejudul Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan 

Bisnis, Penilaian Kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi 

perusahaan dan karyawan yang dinilai, antara lain :  

a) Performance Improvement 

Memungkinkan karyawan dan manager untuk mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan peningkatan kinerja.  

b) Compensation Adjustment  

Membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang 

berhak meneriman gaji atau sebaliknya.  

c) Placement Decision 

Menentukan Promosi, Transfer, dan Demotion 

d) Training and Development Needs  

Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan agar 

mereka lebih optimal.  
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e) Carrer Planning anda Development  

Memandu untuk menentukan jenis karier dan potensi karier yang dapat 

dicapai.  

Tujuan dilaksanakannya penilaian prestasi penilaian kinerja menurut 

Milkovich (1991:91) yang di kutip oleh Suwatno ialah untuk mengenali kekuatan 

dan kelemahan karyawan, sehingga proses umpan balik sebagai motivator dapat 

berjalan dengan baik untuk memperbaiki kesalahan karyawan dalam bekerja dan 

penetuan alokasi rewards yang tepat yang sesuai dengan prestasi kerja masing – 

masing karyawan. Umpan balik bagi karyawan merupakan informasi untuk 

mendapatkan bimbingan dan pembinaan agar terbentuk tingkat kemampuan kerja 

dan usaha kerja karyawan.  

 

2.5  Syarat Efektifnya Penilaian Kinerja  

 Sistem penilaian yang efektif, harus mampu merespons berbagai tantangan 

internal dan eksternal yang dihadapi oleh karyawan. Menurut Casio 

(1992:270:273) yang dikutip Suwatno terdapat enam syarat yang dapat 

digunakan sebagai alat ukur dalam mengukur efektif atau tidaknya sistem 

penilaian kinerja, yaitu sebagai berikut :  

1)  Penilaian ( Supervisor) 

Mengukur kemampuan dan motivasi penilaian karyawan dalam 

melakukan penilaian secara terus – menerus, merumuskan kinerja 

karyawan secara objektif, dan memberuikan umpan balik bagi karyawan.  
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2)  Keterkaitan ( Relevance) 

Mengukur keterkaitan langsung unsur – unsur penilaian kinerja dengan 

uraian pekerjaan.  

3)  Kepekaan ( Sensitivity) 

Mengukur keakuratan/ kecermatan sistem penilaian kinerja yang dapat 

membedakan karyawan yang berprestasi dengan karyawan yang tidak 

berprestasi, serta sistem harus dapat digunakan untuk tujuan administrasi 

kekaryawanan.  

4)  Kerterandalan (Reliability) 

Mengukur keandalan dan konsistensi alat ukur yang digunakan. 

5)  Kepraktisan ( Practicality) 

Mengukur alat penilaian kinerja yang mudah digunakan dan dimengrti 

oleh penilaian dan bawahannya.  

6)  Dapat Diterima ( Acceptability) 

Mengukur kemampuan penilai dalam melakukan penilaian sesuai dengan 

kemampuan tugas dan tanggung jawab bawahanya. Mengomunikasikan 

dan mendefinisikan dengan jelas standar dir unsur – unsur penilaian yang 

harus dicapai.  
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2.6  Metode Penilaian Kinerja  

 Banyak metode penilaian kinerja yang bisa dipergunakan, namun secara 

garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu past oriented appraisal methods atau 

penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu dan future oriented appraisal 

methods atau penilaian kinerja yang berorientasi ke masa depan (Wether dan 

Davis, 1996:350) yang telah dikutip oleh Donni Juni Priansa .  

 Past based methods adalah penilaian kinerja atas kinerja seseorang dari 

pekerja yang telah dilakukannya. Kelebihannya adalah jelas dan mudah diukuran, 

terutama secara kuantitatif. Kekurangannya adalah kinerja yang diukur tidak dapat 

diubah sehingga kadang – kadang justru salah menunjukan seberapa besar potensi 

yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, metode ini kadang – kadang sangat 

subyektif dan memiliki banyak biasanya 
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Metode  Penilaian Kinerja Berorientasi Pada Masa Lalu : 

a.  Rating scale  

 Dalam metode ini, evaluasi subyektif dilakukan oleh penilaian terhadap 

kinerja karyawan dengan skala waktu tertentu dari rendah sampai tinggi, dan 

evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai, dimana penilai membandingkan 

hasil pekerjaan karyawan dengan faktor – faktor (kriteria) yang dianggap penting 

terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.   

  Kelebihan metode ini ialah dalam penyusunan dan administratifnya tidak 

mahal, latihan yang diperlukan penilai hanya sedikit, tidak memakan waktu, dan 

dapat digunakan terhadap jumlah karyawan yang besar.  

  Kelemahan metode ini ialah kesulitan dalam menentukan kriteria yang 

relevan terhadap pelaksanaan kerja, apabila kriteria prestasi kerja tertentu sulit 

untuk didefinisikan, maka formulir isian bisa jadi berisi variabel – variabel 

kepribadian – kepribadian yang tidak relevan, juga dapat mengurangi arti 

penilaian 
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Gambar 2.1  

Contoh Metode Penilaian Kinerja (Rating Scale) 

 

 

 

Sumber : Anwar Prabu mangkunegara, MSDM Perusahaan, 2009  

 

 

 

 

 

1 Menjadi pelanggan bengkel tentang apa saja keluhannya atas mobil atau 

kendaraannya dengan cara yang sopan dan penuh perhatian. 

Tidak pernah 1 2 3 4 5 Selalu 

2 Melakukan pemerikasaan standard yang diperlukan atas mobil atau kendaraan 

pelanggan untuk mencari penyebab yang dikeluhkan oleh pelanggan bengkel. 

Tidak pernah 1 2 3 4 5 Selalu  

3 Hanya bersedia melayani pelanggan lama dan meminta montir lain untuk 

melayani pelanggan baru. 

Tidak pernah 1 2 3 4 5 Selalu 

4 Dengan sigap menyambut setiap pelanggan bengkel yang datang dan 

menghentikan obrolannya sesama montir. 

Tidak pernah 1 2 3 4 5 Selalu 

5 Dengan sopan menyilakan pelanggan untuk menunggu sambil menonton TV 

atau membaca koran sementara mobil diperbaikinya. 

Tidak pernah 1 2 3 4 5 Selalu 

Beri tanda lingkaran atau lingkarilah (1) jika pegawai telah menunjukan 

perilaku kurang dari (<) 50%; (2) jika 50% - 64%; (3) jika 65% - 79%; (4) jika 

80% -89%; (5) jika 90% -100% tampil disepanjang waktu.  
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b. Cheklist  

  Metode penilaian cheklist biasanya penilai adalah atasan langsung, dan 

pada metode ini menggunakan kalimat – kalimat atau kata – kata yang 

menggambarkan prestasi kerja dan karakter – karakter karyawan, sehingga penilai 

tinggal memilihnya. Pada cheklis ini, terdapat item – item yang masing – masing 

di beri bobot, dan pemberi bobot ini memungkinkan penilai dapat di 

kuantifikasikan sehingga skor total dapat ditentukan. Metode cheklist dapat 

memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini 

praktis dan terstandarisasi, tetapi dalam penggunaan kalimat – kalimat yang 

umum, sehingga hal ini dapat mengurangi keterkaitannya dengan pekerjaan.  

Gambar 2.2 

Contoh Metode Penilaian Cheklist 

 

No. Pernyataan ya Tidak 

1 Biasa memberikan gagasan yang baik    

2 Menunjukan minat besar dalam bekerja   

3 Berlaku pilih kasih pada bawahan   

4 Bisa mencela bawahan    

5 Perlengkapan kerja dipelihara baik   

6 Memiliki pengetahuan jabatan yang baik   

7 Para bawahan menghormatinya   

8 Membedakan – bedakan bawahan   

9 Mendengarkan kesulitan bawahan   

10 Menegur bawahan didepan umum    

Sumber : Anwar Prabu mangkunegara, MSDM Perusahaan,2009 
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c. Metode Peristiwa Kritis ( Critical Indent Methode) 

  Metode ini merupakan metode penilaian yang berdasrkan pada catatan – 

catatan penilaian yang memperhatikan perilaku karyawan yang sangat baik atau 

jelek di dalam hal pada saat pelaksanaan kerja. Berbagai peristiwa tersebut dicatat 

selama peristiwa evaluasi terhadap karyawan. Metode ini sangat berguna untuk 

karyawan sebagai bahan masukan untuk mengurangi kesalahan – keslahan yang 

pernah dilakukan. Kelemahannya, bahwa para atasan sering tidak berminat 

mencatat peristiwa – peristiwa atau cenderung mengada – ada, dan bersifat 

subyektif. 

Gambar 2.3  

Contoh Metode Kejadian Kritis 

Kewajiban – Kewajiban 

yang berkelanjutan 

Sasaran – Sasaran Kejadian – Kejadian 

Kritis 

Menjadwal produk untuk 

pabrik 

Utilisasi penuh karyawan 

dan mesin – mesin di dalam 

pabrik, pesanan. 

Memebentuk sistem 

penjadwalan produksi yang 

baru, menrunkan pesanan 

dikirimkan tepat waktu, 

pesanan – pesanan yang 

terlambat sebesar 10% 

bulan lalu, meningkatkan 

utilisasi mesin didalam 

pabrik sebesar 20% bula 

lalu. 
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Mengawasi pengadaan 

bahan baku dan kendali 

persediaan 

Minimalkan biaya – biaya 

persediaan, dan tetap 

mempertahankan pasokan 

yang memadai. 

Memebiarkan biaya – biaya 

penyimpanan persediaan 

meningkatakan sebesar 

15% pada bulan lalu, 

kelebihan pesanan suku 

cadangan X dan Y (20%), 

kekurangan pesanan suku 

cadagan T (30%). 

Mengawasi pemeliharaan 

perlengkapan mesin 

Tidak ada penghentian 

mesin karena keslahan 

mesin 

Membentuk sistem 

pemeliharaan preventif 

yang baru bagi pabrik, 

mencegah kerusakan mesin 

dengan menemukan bagian 

yang salah.  

Sumber : Herman Sofyandi, MSDM, 2013  

d. Metode Peninjuan lapangan ( Field review Methode )  

  Pada metode ini, dimana tenaga ahli yang diwakili dari personalia turun 

kelapangan dan membantu para atasan langsung dalam penilaian mereka. Tenaga 

ahli dari personalia mendapatkan informasi khusus dari atasan langsung tentang 

prestasi kerja karyawan. Kemudian tenaga ahli ini mempersiapkan evaluasi 

dikirim kepada atasan langsung untuk review, perubahan, persetujuan dan 

pembahasan dengan karyawan yang dinilai. Tenaga ahli personalia dapat mencatat 

penilaian pada tipe formulir penilaian apapun yang digunakan perusahaan.  
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e.  Metode Evaluasi Kelompok  

  Pada metode penilaian ini biasanya dilakukan oleh atasan langsung. Dan 

kegunaan dari penilaian kelompok ini untuk pengambilan keputusan kenaikan 

upah, promosi, dan berbagai bentuk penghargaan organisasional karena dapat 

menghasilkan ranking karyawan terbaik sampai terjelek, dngan mebandingkan 

karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya.  

Metode Penilaian Kinerja Berorientasi Masa Depan sebagai berikut : 

a.  Penilaian diri ( Self – Appraisal) 

Metode penilaian ini digunakan untuk pengembangan diri. Apabila 

keryawan menilain dirinya sendiri, maka perilaku defensif cenderung tidak 

akan terjadi, sehingga upaya untuk perbaikan cenderung dapat dilakukan.  

b. Penilaian Psikologis ( Psycologiscal Appraisal)  

Penilain psikologis terdiri dari wawancara, tes – tes psikologi, diskusi 

dengan atasan langsung, dan penilaian langsung lainnya. Penilain 

mengenai psikologi biasanya dilakukan oleh para psikolog, dan penilaian 

mengenai intelektual, emosi, motivasi karyawan dan lainny, diharapkan 

dapat untuk menentukan prestasi kerja dimasa yang kana datang. Penilain 

ini terutama sekali digunakan untuk penempatan dan pengembangan 

karyawan. Hasil akhir penilaian ini sepenuhnya tergantung pada 

keterampilan psikolog. 
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c.  Pendekatan Management by Objective (MBO) 

Inti dari metode pendekatan MBO adalah bahwa setiap karyawan dan 

penilai secara bersama untuk menetapkan tujuan – tujuan atau sasaran – 

sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Kemudian dengan 

menggunakan sasaran – sasaran tersebut penilaian prestasi kerja dilakukan 

secara bersamaam pula.   

2.7  Masalah – Masalah dalam Penilaian Kinerja  

 Menurut Desseler (2010:340) dalam Bukunya yang berjudul Manajemen 

Sumber Daya Manusia, Edisi Kesepuluh Jilid 1, mengemukakan beberapa 

permasalahan dan solusi yang terdapat dalam proses penilaian kinerja, diantaranya 

adalaha sebagai berikut:  

1. Permasalahan Standar yang Tidak Jelas 

Skala penilaian ini terbuka terhadap interpensi penilaian. Skala peringkat 

grafis ini memang terlihat objekif, akan tetapi menghasilkan penilaian 

yang tidak adil, karena sifat dan tingkat kemanfaatannya memiliki arti 

ganda.   

2. Efek Halo  

Dalam penilaian kinerja, masalah yang muncul ketika peringkat yang 

diberikan oleh penyelia kepada bawahan atas satu sifat tertentu membuat 

bias peringkat orang itu atas sifat lainnya. 

 



29 
 

 Terjadi karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat karyawan yang 

dinilainya. Oleh karena itu, karyawan yang disukai oleh penilai cenderung 

akan memperoleh nilai positif pada semua aspek penilaian, dan begitu pula 

sebaliknya, seorang karyawan yang tidak disukai akan mendapatkan nilai 

negatif. 

3. Kecenderung Terpusat  

Merupakan kecenderungan untuk memberikan peringkat semua karywan 

dengan cara yang sama, seperti memberikan peringkat rata – rata kepada 

semuanya. Beberapa penyelia bersikeras saat mengisi skala peringkat, 

mereka cenderung untuk menghindari angka tinggi dan rendah dan hanya 

memberikan peringkat sedang untuk sebgaian besar orang – orang mereka. 

Hal itu bisa mengaburkan evaluasi, membuat mereka kurang berguna 

unutk promosi, gaji, atau tujuan konseling. Memberikan peringkat keoada 

karyawan dengan tidak menggunakan skal peringkat grafis bisa 

mengurangi masalah ini, karena pemberian peringkat berarti anda tidak 

bisa memberikan peringkat rata – rata kepada merek semua.  

4. Longgar atau ketat  

Adalah masalah yang terjadi saat penyelia memiliki kecenderungan untuk 

memberikan peringkat tinggi atau rendah kedapa semua bawahannya. 

Penyebab longgar atau ketatnya penilaian itu bukan hanya kecenderungan 

si penilai saja tetapi juga tujuan dari penilaian itu.  
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2.8  Solusi Untuk Permasalahan Penilaian Kinerja 

 Dengan permasalahan seperti yang dikata diatas bisa membuat sebuah 

penilaian menjadi lebih buruk dari pada tidak ada penilaian sama sekali. Namun 

permasalahan seperti ini tidak bisa dihindari dan masalah ini bisa diminmalkan 

dengan cara:  

a. Pelajari dan pahamilah potensi permasalahan dan solusinya. Memahami 

permasalahannya bisa membantu untuk menghindarinya. 

b. Gunakanlah alat peringkat yang tepat. Setiap alat memiliki kelebihan dan 

kekurangannya sendiri. 

c. Latihlah penyelia untuk mengurangi terjadi kesalahan seperti yang telah 

disebutkan diatas. Namun pelatiahn tidak selalu menjadi solusinya. Dalam 

prakteknya, beberapa faktor mungkin lebih penting daripada pelatihan. Ini 

berarti bahwa meningkatkan akurasi penilai bukan hanya membutuhkan 

pelatihan, tetapi juga mengurangi efek dari faktor luar seperti tekanan 

serikat pekerja dan batasan waktu. 

d. Penyimpanan agenda juga berharga untuk diusahakan. Dengan cara seperti 

ini maka kita bisa mengurangi pengaruh yang merugikan dari permasalahn 

penilaian dengan meminta penilai mengumpulkan kejaidan kritis positif 

dan negatif yang terjadi selama periode penilaian. Memelihara catatan 

demikian jelas merupakan pendekatan yang lebih disukai daripada 

bergantung pada ingatan.     

 


