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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan ini dilakukan melalu proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-

fungsi manajemen. Melalui manajemen dilakukan proses pengintegrasian 

berbagai sumber daya dan tugas untuk mencapai berbagai tujuan organisasi. 

Manullang (2004:5) menyatakan bahwa : “Manajemen adalah seni dan 

ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan 

sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. ”Sedangkan definisi 

manajemen menurut Hasibuan (2004:1) : ”Manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya 

secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” 

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian manajemen adalah suatu 

proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan 

sumber daya manusia dan sumber daya – sumber daya lainya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

 

 

 

 



13 

 

2.1.1  Pengertian Dan Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Manajemen 

sumber daya manusia berusaha mengkoordinasikan sumber daya yang lainnya 

dengan segala personalnya agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab 

secara baik dan memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan. 

Definisi manajemen sumber daya manusia menurut T. Hanny Handoko 

(2004:4) : “Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, pengembangan, 

pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-

tujuan individu maupun organisasi. ”Sedangkan pengertian manajemen sebagai 

manusia menurut Simamora (2004:4) : “Manajemen sumber daya manusia adalah 

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan 

individu anggota organisasi atau kelompok karyawan.” 

Dari beberapa pendapat diatas pada prinsipnya memiliki perumusan yang 

sama terhadap pengertian manajemen sumber daya manusia yaitu suatu penerapan 

fungsi-fungsi merencanakan, mengelola, mengarahkan dan mengawasi sumber 

daya manusia yang ada didalam perusahaan dan fungsi-fungsi tersebut digunakan 

untuk melaksanakan dan mengawasi sumber daya manusia yang ada didalam 

perusahaan dan fungsi tersebut digunakan untuk melaksanakan tindak pengadaan, 

pengembangan, pemeliharaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia. 
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2.1.1.2  Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Hasibuan (2004:240) fungsi-fungsi sumber daya manusia 

mencakup fungsi manajerial dan operasional. 

a. Fungsi Manajerial 

1. Perencanaan 

Perencanaan (planning) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman 

pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, 

dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas ini, 

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menempatkan wewenang yang 

secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan 

melakukan aktifitas-aktifitas tersebut. 

3. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah mengarahkan semua bawahan agar mau 

bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. 

4. Pengendalian 

Pengendalian (controling) adalah pengukuran dan perbaikan terhadap 

pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang terselenggara. 

b. Fungsi operasional 

1. Pengadaan 



15 

 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, dan orientasi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan. 

2. Pengembangan. 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan 

dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan masa kini 

maupun manusia yang akan datang. 

3. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung dan 

tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan 

atas 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. 

4. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerja 

sama yang serasi dan saling menguntungkan. Pengintegrasian 

merupakan hal penting yang bertolak belakang. 

5. Pemeliharaan 
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Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan agar 

mereka mau tetap bekerja sama. Pemeliharaan yang baik dilakukan 

dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian 

besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan ekternal 

perusahaan. 

6. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan 

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun.  

 

2.2 Mutasi Jabatan 

2.2.1 Pengertian Mutasi  

Tujuan perusahaan dapat dicapai dengan sempurna apabila tenaga kerja 

diberikan kesempatan dalam mengembangkan karir dan meningkatkan 

kemampuan kerja terutama melalui Mutasi yang tepat. Karena dengan Mutasi 

Jabatan yang tepat, karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas 

kerjanya karena ini merupakan suatu tantangan untuk mereka sehingga 

keefektifan dalam bekerja dapat tercapai. Dengan adanya mutasi, diharapkan 

dapat terjadi hubungan yang cocok antara karyawan dan jabatan “ The Right Man 

In The Right Place “, sehingga karyawan dapat bekerja secara efisien dan efektif 

pada jabatan itu. Pada dasarnya mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan 

karyawan, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
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kerja dalam organisasi/perusahaan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai 

mutasi jabatan ini didalam perusahaan, maka peneliti akan mengemukakan 

pengertian tentang mutasi.  

Adapun beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang mutasi 

jabatan yaitu :   

Menurut Manullang (2004:157) mengemukakan bahwa: “Pemindahan pegawai 

dari satu jabatan ke jabatan lainnya, baik jabatan itu sama tingkatan uang atau 

upahnya ataupun lebih rendah dari uang semula.” Menurut Wahyudi (2006:166)  

mengemukakan bahwa : “Mutasi adalah suatu perubahan 

posisi/jabatan/pekerjaan/tempat kerja dari seorang karyawan yang dilakukan baik 

secara vertikal maupun horizontal.”  

Sedangkan menurut Siswanto (2003:246) definisi mutasi adalah : 

“Kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, 

tanggung jawab dan status ketenagakerjaan tenaga kerja yang bersangkutan 

memperoleh kepuasaan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi 

kerja yang semaksimal mungkin pada perusahaan.”  

 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mutasi adalah 

perpindahan seorang karyawan baik secara vertikal maupun secara horizontal 

yang tujuannya untuk memperoleh kepuasaan kerja yang maksimal kepada 

perusahaan.  
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2.2.2 Sebab Mutasi  

Henry Simamora (2004:640) mengutarakan pendapat lain tentang sebab 

terjadinya mutasi, di antaranya :  

1. Karyawan dengan riwayat kinerja yang rendah atau perilaku 

bermasalah yang tidak ingin lagi dipertahankan oleh kepala 

departemennya.  

2. Karena praktik penempatan karyawan yang tidak sempurna,  

ketidakcocokan pekerjaan bisa saja terjadi.  

3. Seorang karyawan yang dapat menjadi tidak puas dengan sebuah  

pekerjaan karena satu atau berbagai alasan.  

4. Beberapa organisasi kadang-kadang memulai transfer untuk  

pengembangan karyawan yang lebih lanjut.  

5. Perusahaan sering menjumpai perlunya reorganisasi.  

6. Membuat posisi-posisi tersedia dalam saluran promosi utama. 

7. Memuaskan hasrat pribadi karyawan. 

 Menyoroti pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum 

penyebab mutasi ada dua hal. Pertama yaitu permintaan karyawan yang 

bersangkutan itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpuasan karyawan 

terhadap posisi/jabatan atau tempat pekerjaannya, ketidakcocokan pekerjaan yang 

tidak sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Penyebab yang kedua adalah 

keputusan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan 

instansi tersebut perlu melakukan reorganisasi atau perputaran jabatan/posisi 

untuk menghindari kejenuhan yang dirasakan oleh karyawan.  
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2.2.3 Manfaat dan Tujuan Mutasi  

Pelaksanaan mutasi bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kerja dalam perusahaan. Mutasi juga dapat mematangkan wawasan 

tenaga kerja yang memang dibutuhkan karena dengan kematangan wawasan, 

karyawan sudah mampu mengatasi masalah yang dihadapi.  

Menurut Hasibuan (2007:102) tujuan mutasi antara lain :  

1. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan  

2. Untuk menciptakan keseimbangan antara kerja dengan komposisi   

pekerjaan/jabatan  

3. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan karyawan  

4. Untuk menghilangkan rasa bosan/jenuh karyawan terhadap 

pekerjaannya  

5. Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya 

meningkatkan karier yang lebih tinggi  

6. Untuk pelaksanaan hukuman/sanksi atas pelanggaran yang 

dilakukannya  

7. Untuk memberikan pengakuan/imbalan terhadap prestasinya 

8. Untuk alat pendorong agar spirit kerja meningkat melalui persaingan 

terbuka  

9. Untuk tindakan pengamanan yang lebih baik  

10.  Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik karyawan  

11.  Untuk mengatasi perselisihan antara sesama karyawan  
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Menurut Siagian (2001:172) melalui mutasi para karyawan sesungguhnya 

memperoleh manfaat yang tidak sedikit, antara lain dalam bentuk :  

1. Pengalaman baru  

2. Cakrawala pandangan yang lebih luas  

3. Tidak terjadi kejenuhan atau kebosanan  

4.  Perolehan pengetahuan dari keterampilan baru  

5. Perolehan prospektif baru mengenai kehidupan organisasional  

6. Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi  

7. Motivasi dan keputusan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan  

situasi baru yang dihadapi.  

 

2.2.3 Indikator Mutasi 

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan, (2012:104) ruang lingkup mutasi 

mencakup semua perubahan posisi/ pekerjaan/ tempat karyawan, baik secara 

horizontal maupun vertikal (Promosi, Demosi dan Transfer). Berbagai bentuk 

mutasi dapat dipergunakan dalam suatu organisasi yang secara garis besar dapat 

diklasifikasikan dalam dua golongan yaitu :  

1. Mutasi Vertikal  

Mutasi vertikal dapat diartikan sebagai suatu bentuk perubahan 

posisi/jabatan /pekerjaan yang lebih tinggi atau rendah tingkatannya 

yang biasanya diikuti dengan perubahan pendapatan. Beberapa jenis 

mutasi vertikal adalah :  
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a. Promosi  

Suatu promosi yang diartikan sebagai perubahan tingkat posisi 

jabatan/pekerjaan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang 

lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan 

meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang.  

Dalam pelaksanaannya suatu promosi harus didasarkan atas syarat-

syarat tertentu yang bagi setiap organisasi dapat berbeda sesuai 

dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Apapun syarat yang 

ditetapkan yang penting syarat yang dipergunakan itu dapat 

memberikan bahwa jaminan tenaga kerja yang dipromosikan itu 

layak dan pantas untuk menduduki posisi/jabatan yang baru. 

Berikut ini beberapa contoh syarat yang harus dipenuhi dalam 

promosi :  

- Kejujuran  

- Loyalitas  

- Tingkat pendidikan  

- Pengalaman Kerja  

- Rasa tanggung jawab  

- Kepemimpinan  

- Kerja sama  

b. Demosi  

Demosi merupakan suatu bentuk mutasi vertikal yang berupa 

penurunan pangkat/ posisi/ jabatan/ pekerjaan yang secara otomatis 
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dengan penurunan pendapatan. Suatu demosi biasanya dilakukan 

karena seorang tenaga kerja telah melakukan pelanggaran disiplin 

organisasi.  

2. Mutasi Horizontal (transfer)  

Mutasi horizontal merupakan pemindahan karyawan dari posisi 

jabatan/ pekerjaan ke pekerjaan lain tetapi masih dalam tingkat yang 

sama.   

 

2.3 Prestasi Kerja  

 Penilaian prestasi kerja dilakukan oleh setiap perusahaan untuk melihat 

sampai sejauh mana perkembangan kualitas tenaga kerja atau karyawan. Dari 

hasil penilaian prestasi kerja maka dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari 

karyawan atas hasil pekerjaannya yang dijadikan sebagai dasar bagi manajemen 

dalam melakukan tindakan-tindakan selanjutnya terhadap karyawan yang dinilai 

prestasi kerjanya.  

 

2.3.1  Pengertian Prestasi Kerja  

 Terdapat bebrapa pengertian mengenai penilaian prestasi kerja, berikut ini 

penulis menyajikan penilaian prestasi kerja menurut beberapa ahli.  

Menurut Hasibuan (2008:94) mengemukakan bahwa : “Prestasi kerja adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu”.  
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Prestasi kerja ini adalah gabungan dari tiga faktor penting, yaitu :  

a. Kemampuan dan minat seseorang  

b. Kemampuan dan penerimaan atas delegasi tugas 

c. Peran serta tingkat motivasi seorang pekerja  

Semakin tinggi ketiga faktor di atas, maka semakin besar pula prestasi 

kerja karyawan bersangkutan. Sedangkan menurut Mangkunegara (2002:67) 

adalah : “Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.  

 Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya 

prestasi kerja merupakan hasil dari suatu kerja karyawan baik berupa barang 

maupun jasa ataupun tingkah laku yang ditunjukkan dalam seluruh aktivitas yang 

dilaksanakannya sehingga memberikan penilaian-penilaian yang baik dalam 

rangka mewujudkan tujuan perusahaan.  

 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja  

 Faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi kerja adalah faktor 

kemampuan dan faktor motivasi, menurut Mangkunegara (2001:67-68) faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi kerja adalah :  

a. Faktor Kemampuan  

Secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) dan kemampuan reality (Knowledge + skill ). Artinya pegawai yang 

memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 
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memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang 

diharapkan.  

b. Faktor Motivasi  

Motivasi berbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang 

terarah untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

2.3.3 Metode-metode Penilaian Prestasi Kerja  

 Menurut Hasibuan (2001:96) metode penilaian prestasi kerja pada 

dasarnya dikelompokkan atas dua bagian, yaitu :  

1. Metode Tradisional  

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja dengan cara metode tradisional ini 

dapat memililh beberapa metode yang ada, yaitu :  

a. Penetapan Peringkat (Rating Scale) 

Yaitu membandingkan sesama karyawan dalam satu unit kerja. Hasil 

perbandingan yang akan diperoleh dengan metode ini adalah 

penyusunan peringkat secara sederhana.  

b. Perbandingan antara Karyawan (Employee Comparation)  

Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang karyawan yang 

mempunyai nilai prestasi kerja yang baik/sangat baik, terhadap seluruh 

karyawan yang ada dalam perusahaan atau unit kerja. Metode ini 
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terbagi ats alternatif ranking, paired comparation, dan comparation 

(grading).  

c. Checklist  

Metode ini penilaian sebenarnya tidak menilai tetapi harus 

memberikan masukan/informasi bagi penilai yang dilakukan oleh 

Bagian Personalia. Penilai tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-

kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik setiap 

individu karyawan, baru melaporkannya kepada Bagian Personalia 

untuk menetapkan bobot nilai, indeks nilai, dari kebijaksanaan 

selanjutnya bagi karyawan yang bersangkutan.  

d. Freeform Essay  

Dengan metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan 

yang berkenaan dengan orang atau karyawan yang sedang dinilainya.  

e. Critical Incident  

Dengan metode ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai 

tingkah laku bawahannya sehari-hari yang kemudian dimasukkan ke 

dalam buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori 

tingkah laku bawahannya. Misalnya inisiatif, kerjasama, dan 

keselamatan.  

2. Metode Modern  

Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam 

menilai prestasi karyawan. Yang termasuk kedalam metode modern ini 

adalah :  



26 

 

a. Assessment Centre  

Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim penilai 

khusus. Tim penilai khusus ini biasanya dari luar dan dalam. 

Pembentukan tim ini harus lebih baik, sehingga penilaiannya lebih 

objektif dan indeks prestasi yang diperoleh sesuai dengan 

fakta/kenyataan dari setiap individu karyawan yang dinilai. Cara 

penilaian tim dilakukan dengan wawancara, permainan bisnis dan lain-

lainnya. Nilai indeks prestasi setiap karyawan adalah rata-rata bobot 

dari tim penilai itu. Indeks prestasi dengan cara ini diharapkan akan 

lebih baik, objektif karena dilakukan oleh beberapa orang anggota tim. 

Indeks prestasi inilah ditetapkan kebijakan selanjutnya terhadap setiap 

individu karyawan seperti promosi, emosi, pemindahan, 

pemberhentian, dan lain sebagainya. Metode assessment centre 

diharapkan akan memberikan kepuasan yang lebih baik bagi karyawan 

dan penetapan kebijaksanaan yang paling tepat dari perusahaan itu.  

b. Management by Objective  

Metode ini karyawan langsung diikutsertakan dalam perumusan dan 

pemutusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan 

dalam menentukan sasarannya masing-masing yang ditekankan pada 

pencapaian sasaran perusahaan.  

Ciri-ciri MBO adalah :  

- Adanya interaksi antara atasan dengan bawahan secara langsung. 
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- Atasan bersama-sama dengan bawahan menentukan sasaran dan 

kriteria pekerjaannya.  

- Menekankan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.  

- Menekankan pada hasil yang hendak dicapai.   

Kelemahan dari MBO :  

- Pendekatan melalui MBO sangat individualistis untuk menetapkan 

tujuan dan kerjasama dalam penilaiannya.  

- Jika pendapatan sasaran tidak bisa hati-hati bisa mengakibatkan 

sasaran yang satu akan menghambat sasaran yang lainnya.  

- Sulit menetapkan sasaran yang mempunyai tingkat kesulitan yang 

sama.  

c. Human Asset Accounting  

metode ini faktor pekerja dinilai sebagai individu modal jangka 

panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara 

membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan perusahaan itu. Jika biaya untuk tenaga kerja meningkat 

mengakibatkan laba pun meningkat, maka peningkatan tenaga kerja 

tersebut telah berhasil.  

 

2.3.4  Indikator Prestasi Kerja Karyawan  

 Agar suatu proses penilaian prestasi kerja dapat dilaksanakan dengan baik, 

maka diperlukan suatu indikator-indikator yang jelas yang dapat dijadikan acuan 

dalam proses penilaian prestasi kerja tersebut.  
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 Menurut Hasibuan (2008:95) yang mengemukakan indikator-indikator 

dalam penelitian prestasi kerja, yang terdiri dari :  

1. Kesetiaaan  

Kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya, dan 

organisasinya. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan 

menjaga dan membela organisasi didalam maupun diluar pekerjaan dari 

rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab.  

2. Prestasi Kerja  

Hasil kerja baik kuallitas maupun kuantitas yang dapat dihailkan karyawan 

tersebut dari uraian pekerjaannya.  

3. Kejujuran  

Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi perjanjiannya, 

baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.  

4. Kedisiplinan  

Kedisiplinan karyawan dalam memenuhi peraturan-peraturan yang ada dan 

mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan 

kepadanya.  

5. Kreativitas  

Kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya untuk 

menyelesaikan pekerjaannya.  

6. Kerjasama  

Kesediaan karyawan untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan 

karyawan lain, sehingga hasil pekerjaannya akan lebih efektif.  
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7. Kepemimpinan  

Kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai pribadi yang 

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

bawahannya untuk bekerja secara efektif.  

8. Kepribadian  

Sikap, perilaku, kesopanan, periang, disukai, memberi kesan 

menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik dan penampilan simpatik 

serta wajar dari karyawan tersebut.  

9. Prakarsa  

Kemampuan berfikir nasional dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk 

menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan alasan, mendapatkan 

kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang 

dihadapinya.  

10. Kecakapan  

Kecakapan karyawan dalam menyatukan dan menyelesaikan semua yang 

terlibat di dalam penyusunan kebijaksanaan perusahaan.  

11. Tanggung Jawab  

Kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan dan hasil 

kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakannya, perilaku serta hasil 

kerja dari bawahannya.  

 

Ditinjau dari beberapa faktor-faktor yang berperan terhadap prestasi kerja, 

menurut Anwar Prabu mangkunegara (2001 : 67), adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Kemampuan 
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Kemampuan karyawan dengan ditunjang pendidikan yang memadai 

untuk jabatannya yang terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-

hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang 

diharapkan. Oleh karena itu, karyawan perlu ditempatkan pada 

pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. 

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri 

karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan perusahaan. Motivasi 

yang dimiliki oleh seorang karyawan harus timbul dari dalam diri 

sendiri selain dari lingkungan kerjanya. 

Adapun menurut Edwin B. Flippo (2002 : 250), faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi kerja adalah : 

a. Mutu Kerja 

Mutu kerja dapat diukur berdasarkan ketepatan waktu seorang karyawan 

dapat menyelesaikan pekerjaannya, tingkat kemampuan yang dimiliki 

seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan, tingkat ketelitian seseorang 

dalam menghasilkan hasil kerja yang akurat dan tingkat kerapihan 

seseorang dalam menghasilkan hasil kerja yang baik, meliputi 

ketepatan, keterampilan, ketelitian dan kerapihan. 

b. Ketangguhan 

Ketangguhan dapat diukur melalui tingkat kemampuan karyawan dalam 

melaksanakan setiap pekerjaan yang diperintahkan atasannya, tingkat 
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kebiasaan karyawan dalam menjaga keselamatan dirinya dalam bekerja 

dan tingkat inisiatif karyawan dalam menghasilkan ide-ide baru yang 

bermanfaat bagi pekerjaannya serta tingkat kehadiran karyawan dalam 

bekerja, mengikuti perintah, tingkat keselamatan yang baik, inisiatif, 

ketepatan waktu kehadiran. 

c. Sikap 

Sikap Karyawan dapat diukur melalui pandangan terhadap pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya, dan tingkat kemampuan karyawan dalam 

menjalin hubungan yang harmonis dengan rekan kerja bekerja dalam 

tim kerja juga menjalin kerjasama yang baik, meliputi pandangan dan 

prilaku terhadap perubahan pekerjaan dan teman sekerja termasuk 

kerjasama. 

2.4 Pengaruh mutasi jabatan terhadap prestasi kerja karyawan 

Penerapan mutasi jabatan pada sebuah perusahaan merupakan salah satu 

cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja 

karyawan dalam perusahaan tersebut. meningkatkan prestasi kerja kepada 

karyawan akan membuat karyawan bekerja lebih baik dan tidak menutup 

kemungkinan karyawan akan lebih loyal kepada perusahaan tempat mereka 

bekerja. Sehingga akhirnya akan menghasilkan nilai yang positif kepada 

perusahaan, berupa tercapainya tujuan perusahaan. 

 Dengan keberadaan program penerapan mutasi jabatan diperusahaan 

akan menciptakan hubungan kerja yang baik dengan pihak perusahaan dalam 

meningkatkan posisi atau jabatan atau pekerjaan para karyawan baik secara 
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horizontal maupun vertikal, selain usia, pengalaman, agama dan perbedaan 

jenis kelamin, disamping adanya perbedaan mempunyai persamaan seperti 

persamaan kebutuhan materi untuk makan, minum, kelanjutan keturunan, 

keamanan, kelanjutan keturunan dan aktualisasi diri. Faktor-faktor inilah yang 

mendorong manusia untuk bekerja.  

 Pentingnya penerapan mutasi jabatan dalam perusahaan dapat 

membantu karyawan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya serta 

untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan. 

Menurut Bambang Wahyudi (2003 : 167) adalah : 

“Suatu mutasi akan membuka kesempatan terjadinya persaingan dalam 

meningkatkan prestasi kerja. Setiap aanggota organisasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk meraih posisi/jabatan/pekerjaan yang lebih 

tinggi. Namun perlu diperhatikan bahwa persaingan untuk meningkatkan 

prestasi kerja akan timbul apabila ada jaminan bahwa mutasi benar-benar 

dilakukan secara objektif.” 

Faktor terpenting  yang mempengaruhi mutasi jabatan adalah prestasi 

kerja. Karyawan akan selalu berusaha untuk memenuhi dan menyelesaikan 

tugas serta tanggung jawab mereka tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan sebelumnya akan tercapai dengan cepat, tepat dan baik.  

 


