
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Mana jemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari suatu aktivitas peru sahaan

yang seluruhnya berhubungan dengan faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu manusia

sebagai salah satu sumber daya perusahaan memegang peranan penting terutama dalam

mengendalikan seluruh aktivitas sumber daya lainnya guna pencapaian tujuan perusahaan.

Sebelum dikemukakan pengertian dari sumber daya manusia, terlebih dahulu akan

dikemukakan pengertian manajemen yang erat kaitannya dengan manajemen sumber daya

manusia.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian manajemen, diantaranya:

1. Menurut Horold Koontz dan Cyril O'donnel :

Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu mel alui kegiatan orang

lain.

2. Menurut R. Terry :

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan -tindakan

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentuka n melalui pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

3. Menurut James A.F. Stoner :

Manajemen adalah proses perencanaan , pengorganisasian dan pengguna an sumber

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

4. Menurut Lawrence A. Appley :

Manajemen adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.

5. Menurut Drs. Oey Liang Lee :

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan,

pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.



Jadi kesimpulannya bahwa Manajemen adalah, suatu proses yang terdiri dari

rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk mene ntukan dan mencapai tujuan yang

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dari kelima definisi di atas, dapat dilihat bahwa manajemen mempergunakan

berbagai sumber dan faktor produksi yang tersedia dengan cara yang efektif dan efisien.

Adapun sumber dan faktor tersebut dikenal dengan 6 M+I+T, yaitu Man, Money, Materials,

Machines, Methods, Market ditambah dengan Informasi serta Technology. Sedangkan

yang dimaksud dengan efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

dengan benar. Sedangkan efektifitas adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan yang tepat

atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang benar.

Kegiatan perusahaan dalam penggunaan sumber daya manusia memegang peranan

yang besar dan penting bagi u saha-usaha pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu

diperlukan suatu manajemen yang baik dan tepat untuk mengelola sumber daya manusia.

Menurut Wendell L. French (1986:23) dalam bukunya, menyatakan ba hwa manusia-

sumber daya manusia merancang dan membuat organisasi sehingga dapat bertahan da n

berhasil mencapai tujuan. Bila sumber daya manusia diabaikan maka organisasi tidak akan

berhasil mencapai tujuan dan sasaran.

Agar lebih jelasnya berikut pengertian dari Manajemen Sumber Daya Manusia

(MSDM) menurut T. Hani Handoko (1996:6) , adalah: Manajemen Sumber Daya Manusia

merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan peng awasan

kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian,

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu,

organisasi dan masyarakat.

Jadi, Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan,

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan,

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga

kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia dapat di

definisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada

individu (pegawai). Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal

di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai.



Menurut Hasibuan (2003:21) fungsi-fungsi dari MSDM adalah “perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi,

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, pemberhentian”.

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai

dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan

menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam

bagan organisasi (organization chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk

mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan

secara efektif.

c. Pengarahan (Directing)

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama

dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan,

karyawan dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan

bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

d. Pengendalian (Controlling)

Pengendalian adalah kegiatan mengendali kan semua karyawan, agar mentaati

peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila terdapat

penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan

rencana.

e. Pengadaan (Procurement)

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi, untuk

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.



f. Pengembangan (Development)

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual

dan moral karyawan melalui pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan.

g. Kompensasi (Compensation)

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

(indirect) uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal an jasa yang diberikan

kepada perusahaan.

h. Pengitegrasian (Integration)

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentin gan perusahaan dan

kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

i. Pemeliharaan (Maintenance)

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik,

mental dan loyalitas karyawan, pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program

kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta

berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.

j. Kedisiplinan (Dicipline)

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan

karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan

adalah keinginan dan kesadaran untu k mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan

norma-norma sosial.

k. Pemberhentian (Separation)

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan,

kontrak kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya.



2.1.1. Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia s angatlah penting bagi perusahaan dalam

mengelola, mengatur, dan memanfaatkan pegawai sehing ga dapat berfungsi produktif unt uk

tercapainya tujuan perusahaan.

Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara profesional agar terwujud

keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi

perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan ag ar dapat

berkembang secara produktif dan wajar.

Perkembangan usaha dan organisasi perusahaan sangatlah bergantung pada

produktifitas tenaga kerja yang ada di perusahaan.

Dengan pengaturan manajemen sumber daya ma nusia secara profesional, diharapkan

pegawai bekerja secara produktif. Pengelolaan pegawai secara p rofesional ini harus dimulai

sejak perekrutan pegawai, penyeleksian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai

dengan kemampuan, penataran, dan pengembangan kariernya.

Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk

tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam

pelaksanaannya misi tersebut dikelola oleh manusia. Jadi man usia merupakan faktor strategis

dalam semua kegiatan organisasi. Selanjutnya berarti MSDM berarti mengurus sumber daya

manusia berdasarkan visi organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum.

Karenanya, menurut John B. Miner dan Donald P. Crane (1995:5) MSDM juga menjadi

bagian dari Ilmu Manajemen (Management Science) yang mengacu pada fungsi manajemen

dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, susunan kepegawaian,

memimpin dan mengendalikan.

Andrew Faulkes (1998) memprediksi bahwa peran sumber daya manusia dari waktu

ke waktu akan semakin strategis. Berikut kutipannya:

“Bertahun-tahun berkembang pendapat bahwa modal merupakan hambatan industri yang

sedang berkembang. Menurut saya hal ini tidak lagi sepenuhnya benar. Menurut saya,

angkatan kerja dan ketidakmampuan p erusahaan merekrut dan mempertahankan angkatan

kerja yang baik merupakan penyebab hambatan dalam produksi…saya kira hal ini masih

akan bertahan, bahkan di masa yang akan datang.”



Berikut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2000:5) menjelaskan masalah tiga

peran sumber daya manusia dalam organisasi. Peran MSDM makin meluas dan lebih strategis

dari sekedar administrasi dan operasional. Peran sumber daya manusia harus difokuskan

melebar ke kanan. Peran baru dilaksanakan tetapi tidak melupakan peran lama. Dalam

gambar ditunjukkan peran sumber daya manusia yang makin strategis dengan visi ke depan

yang lebih panjang.

Administrasi Operasi Strategi

Fokus Proses adminstrasi

Penyimpanan data

Pendukung kegiatan Organisasi global

Waktu Jangka pendek

(< 1 tahun)

Jangka menengah

(1-2 tahun)

Jangka panjang

(2-5 tahun)

Jenis kegiatan Mengadministrasi manfaat

tenaga kerja menjalankan

orientasi tenaga kerja baru,

membuat kebijakan &

prosedur SDM.

Menyiapkan laporan

pekerjaan.

Mengelola program

kompensasi, merekrut

& menyeleksi jabatan

yang kosong.

Menjalankan pelatihan

dengan aman.

Mengatasi keluhan

tenaga kerja.

Menilai

kecenderungan

masalah tenaga kerja.

Melakukan rencana

pengembangan &

komunikasi.

Rekstrukturasi &

perampingan.

Merencanakan

strategis.

Sumber: Robert L. Mathis dan John H. Jackson, Human Resouces Management, Thomson

Learning Asia, Singapore, 9 th Ed, 2000, Alih Bahasa Penerbit Salemba Empat, 1th Ed,

Jakarta, hlm. 15.

A. Peran Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia

Peran ini difokuskan pada pemrosesan dan p enyimpanan data, meliputi penyimpanan

database dan arsip pegawai, proses klaim keuntungan. Kebijakan organisasi tentang program

pemeliharaan dan kesejahteraan pegawai, pengumpulan dokumen, dan sebagainya. Namun



hal ini menimbulkan anggapan bahwa sumber day a manusia hanya sebagai alat pengumpul

kertas atau dokumen saja. Jika hanya peran adminstrasi seperti ini maka sumber daya

manusia hanya dipandang dari dimensi klerikal dan kontributor administrasi hierarki bawah

pada organisasi. Peran administrasi pada be berapa organisasi dilakukan oleh pihak ketiga

diluar organisasi (outsourcing) daripada dilakukan sendiri oleh organisasi. Bahkan teknologi

semakin berperan besar dan dilibatkan dalam mengotomatisasikan pekerjaan yang bersifat

administratif.

B. Peran Operasional Manajemen Sumber Daya Manusia

Peran ini lebih bersifat taktis, meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, proses seleksi

dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan, peluang bekerja dengan kondisi

baik, pelatihan dan pengembangan, program K3, dan system kompensasi. Banyak aktivitas

yang harus dilakukan dan melibatkan koordinasi dengan para manajer dan supervisor di

semua jenjang organisasi. Penekanan pada operasional masih banyak terjadi di beberapa

organisasi sebab keterbatasan kemampuan individu dan penolakan manajemen puncak

terhadap peran sumber daya manusia yang makin besar.

C. Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia

Keunggulan kompetitif dari unsur sumber daya manusia merupakan kelebihan yang

dimiliki oleh peran ini. Peran strategis in i menekankan bahwa orang-orang dalam organisasi

merupakan sumber daya yang penting dan investasi organisasi yang besar. Agar sumber daya

manusia dapat berperan strategis maka harus fokus pada masalah-masalah dan implikasi

sumber daya manusia jangka panjang . Bagaimana perubahan kependudukan tenaga kerja dan

kekurangan tenaga kerja akan memengaruhi organisasi dan cara apa yang akan digunakan

untuk menyiasati kekurangan ini.

2.2. Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya.



2.2.1. Pengertian Penilaian Prestasi Kerja

Seperti telah diketahui bahwa mengembangkan dan memajukan pegawai ini dimaksud

sebagai usaha untuk menambahkan kualitas dan efisiensi kerja bawahan di dalam

melaksanakan tugasnya, serta usaha untuk menempatkan mereka pada kedudukan yang tepat.

Di tempat yang tepat pula untuk mewujudkannya dapat berubah pelatihan, memindahkan,

mempromosikan pegawainya.

Tindakan-tindakan didasarkan pada peneliti an prestasi kerja yang merupakan

alternatif lain dari dasar, supaya dari penilaian prestasi kerja, maka penulis mengutip

beberapa definisi yang dikemukakan para ahli diantaranya:

Menurut Leon C. Megginson (1981:310) mengemukakan bahwa: Penilaian prestasi

pegawai adalah suatu proses yang digunakan maji kan untuk menentukan apakah seorang

pegawai melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang dimaksudkan.

Menurut Andrew E. Sikula (1981:205) menjelaskan bahwa: Penilaian prestasi kerja pegawai

merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi diri yang dapat

dikembangkan. Penilaian adalah proses penaksiran atau pene ntuan nilai, kualitas, atau status

dari beberapa objek, orang ataupun sesuatu.

Berdasarkan pendapat diatas, penilaian prestasi kerja pegawai adalah suatu proses

penilaian prestasi kerja pegawai yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematik

berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

2.2.2. Kegunaan dan Tujuan Penilaian Prest asi Kerja

Kegunaan-kegunaan prestasi kerja menurut T. Hani Handoko (1995: 135-137) antara

lain:

1. Perbaikan Prestasi Kerja

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer dan departemen

personalia dapat memperbaiki kegiatan -kegiatan mereka demi perbaikan prestasi

kerja.



2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi

Evaluasi prestasi kerja membantu para manajer pengambil keputusan dalam

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya.

3. Keputusan-keputusan penempatan

Promosi, transfer dan demosi (penurunan jabatan) biasanya didasarkan pada prestasi

kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan

terhadap prestasi kerja masa lalu.

4. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga,

prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan.

5. Perencanaan dan pengembangan karir

Umpan balik prestasi kerja seorang karyawan dapat mengarahkan keputusan -

keputusan karier, yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti.

6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing

Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur

staffing departemen personalia.

7. Ketidakakuratan informasional

Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan -kesalahan dalam informasi

analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau komponen -komponen

sistem informasi manajemen personalia lainnya. Menggantungkan diri pada informasi

yang tidak akurat (teliti) dapat mengakibatkan keputusan personalia yang diambil

menjadi tidak tepat.

8. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan

Prestasi kerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain

pekerjaan. Penilaian prestasi dapat membantu diagnose kesalahan -kesalahan tersebut.



9. Kesepakatan kerja yang adil

Penilaian prestasi kerja secara akurat akan menjamin keputusan -keputusan

penempatan internal diambil tanpa diskriminasi.

10. Tantangan-tantangan eksternal

Kadang-kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor -faktor di luar lingkungan kerja,

seperti keluarga, kesehatan, kondisi financial atau masalah pribadi. Dengan penilaian

prestasi kerja tersebut, departemen personalia dimungkinkan menawarkan bantuan

kepada semua karyawan yang dibutuhkan atau yang diperkirakan memerlukan.

Dari uraian-uraian tersebut seorang karyawan dapat dikatakan tinggi prestasi kerjanya

apabila karyawan yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaannya atau telah memenuhi

sasaran sesuai dengan yang ditargetkan oleh organisasi atau perusahaa n.

Penilaian prestasi kerja mempunyai tujuan untuk:

1. Membedakan tingkat prestasi kerja setiap karyawan.

2. Pengambilan keputusan administrasi seperti : seleksi, promosi, retention, demotion,

transfer, termination, dan kenaikan gaji.

3. Pemberian pinalti seperti: bimbingan untuk meningkatkan motivasi dan diklat untuk

mengembangkan keahlian.

2.2.3. Sistem Penilaian Prestasi Kerja

Pada perusahaan atau organisasi yang besar penilaian pres tasi kerja dilakukan secara

prosedural dan bersifat formal yang sistematik dima na prestasi kerja sumber daya manusia

dinilai dari semua kinerja yang sebenarnya baik secara manajerial professional, teknik

penjualan dan administrasi.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang si stem penilaian-penilaian kinerja, beberapa ahli

mengemukakan definisi dan tujuannya antara lain:

Pilippo (2004:246) mendefinisikan system penilaian prestasi kerja sebagai:



“Sistem penilaian kinerja adalah proses penetapan peringkat, pembandingan antar

perorangan, penggolangan mutu, skala berdasarkan perilaku, kriteria atau essay”.

Simamora (2005:330) mendefinisikan system penilaian kinerja sebagai berikut:

“Sistem penilaian prestasi kerja adalah informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan

perilaku dan kinerja anggota organisasi semakin valid informasi yang dihasil kan oleh system

penilaian prestasi kinerja, semakin besar potensinya terhadap organisasi”.

Dari hasil penelitian prestasi kerja ini organisasi atau perusahaan dapat mengetahui

tindakan-tindakan apa serta kebijakan apa yang akan mereka berikan terhadap has il kinerja

setiap karyawan”.

2.2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penilaian Prestasi Kerja

Menurut Mitchell Abdullah Badar (1984: 98-99) ada banyak faktor yang

mempengaruhi prestasi kerja seseorang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Individual, faktor yang terdapat dalam diri sendiri baik yang berupa fisik maupun

psikis. Contohnya adalah tingkat kecerdasan, pengalaman kerja, jenis kelamin, sikap,

motivasi, disiplin kerja, tata nilai dan pengetahuan.

2. Situasional, faktor yang terdapat di luar diri sendir i. Contohnya adalah kondisi kerja,

kebutuhan sosial dalam kerja, pangawasan, macam pekerjaan dan komunikasi kerja.

Menurut Supardi (1989:69) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian

prestasi kerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kualitas kerja

Faktor ini meliputi akurasi ketelitian, kerapian dalam melaksanakan tugas,

mempergunakan memelihara alat kerja dan kecakapan dalam melakukan

pekerjaan.

2. Kuantitas kerja

Faktor yang meliputi output/keluaran dan targ et kerja dalam kuantitas kerja.



3. Pengetahuan

Merupakan kemampuan seorang karyawan dinilai dari pengetahuan mengenai

sesuatu hal yang berhubungan dengan tugas dan prosedur kerja, penggunaan alat

kerja maupun kemampuan teknis atas pekerjaannya.

4. Penyesuaian pekerjaan

Merupakan indikator penilaian kerja yang ditinjau dari kemampuan karyawan

dalam melaksanakan tugas diluar pekerjaan maupun adanya tugas baru, kecepatan

berpikir dan bertindak dalam bekerja.

5. Hubungan kerja

Hubungan kerja yang penilaiannya berdasarkan sikap karyawan terhadap atasan

serta kemudian menerima perubahan dalam bekerja.

6. Inisiatif kerja

Inisiatif kerja dilaksanakan bila karyawan mempunyai ide dan berani

mengemukakan. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa hal seperti mengikuti

konsumsi kerja, kecepatan berfikir dalam bekerj a, disiplin dalam menyelesaikan

pekerjaan dan kehati-hatian dalam bekerja.

2.2.5. Metode Penilaian Prestasi Kerja

a. Rating Scale

Penilaian prestasi metode ini di dasarkan pada suatu skala dari sangat baik, baik,

cukup, kurang baik, dan jelek. Bentuk ini sa ngat umum dipakai oleh organisasi dan dilakukan

secara subyektif oleh penilai. Penilaian ini membandingkan has il pekerjaan karyawan dengan

faktor kriteria yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja tersebut.

b. Cheklist

Cheklist adalah penilaian yang didas arkan pada suatu standar unjuk kerja yang sudah

dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian penilai memeriksa apakah karyawan sudah

mengerjakannya. Menurut William B. Werther, Jr dan Keith Davis (1993:350) , Standar –

standar unjuk kerja, misalnya pegawai hadir dan pulang tepat waktu, pegawai bersedia



bilamana diminta untuk lembur, pegawai patuh pada atasan, dan lain -lain. Penilai di sini

adalah adalah atasan langsung. Hampi r sama dengan metode rating scale, setiap standar

penilaian dapat diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingan standar ter sebut. Penilaian

umumnya dilakukan secara subyektif.

c. Critical Incident Technique

Critical Incident Technique adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus

yang dilakukan ditempat kerja, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik.

Menurut William B. Werther, Jr. dan Keith Davis (1993:351) , penilaian dilakukan melalui

observasi langsung ke tempat kerja, kemudian mencatat perilaku -perilaku kritis yang tidak

baik atau baik., dan mencatat tanggal dan wa ktu terjadinya perilaku tersebut.

d. Skala Penilaian Berjangkar Perilaku

Skala penilaian berjangkar perilaku (behaviorally anchored rating scale -BARS)

adalah penilaian yang dilakukan dengan membuat spesifikasi unjuk kerja dalam elemen -

elemen tertentu.

e. Pengamatan dan Tes Unjuk Kerja

Pengamatan dan tes unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan melalui tes

dilapangan.

f. Metode Perbandingan Kelompok

Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai dengan rekan

sekerjanya, yang dilakukan oleh atasan dengan beberapa teknik seperti pemeringkatan

(ranking method), pengelompokkan pada klasifikasi yang sudah ditentukan (force

distribution), pemberian poin atau angka (point allocation method), dan metode perbandingan

dengan karyawan lain (paired comparison) .

 Metode pemberian poin, yaitu semua pegawai yang dinilai diberi poin atau nilai yang

diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, misalnya dari skala 0 sampai 100.

 Metode perbandingan dengan pegawai lain, yaitu setiap pegawai diba ndingkan

dengan pegawai lain untuk menentukan siapa yang terbaik, kemudian pegawai yang

terbaik adalah pegawai yang memiliki jumlah terbaik dibandingkan dengan yang lain.



g. Penilaian Diri Sendiri

Penilaian diri sendiri adalah penilaian karyawan untuk dirinya sendiri dengan h arapan

pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek -aspek perilaku kerja yang perlu dip erbaiki

pada masa yang akan datang. Pelaksanaanya or ganisasi atau atasan penilai mengemukakan

harapan-harapan yang diinginkan dari karyawan, tujuan organisasi, dan hamb atan yang

dihadapi organisasi. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, pegawai dapat

mengidentifikasi aspek-aspek perilaku yang perlu diperbaiki. Salah satu kebaikan dari

metode ini adalah dapat mencegah terjadinya perilaku membenarkan diri (defensive

behavior). Metode ini disebut pendekatan masa depan sebab karyawan akan memperbaiki diri

dalam rangka melakukan tugas -tugas untuk masa yang akan data ng dengan lebih baik.

h. Management By Objective (MBO)

Management By Objective adalah sebuah program manajemen ya ng

mengikutsertakan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan -

tujuan yang dicapai. Prosedurnya adalah sebagai berikut: at asan menginformasikan tujuan

yang akan dicapai unit kerjanya, yang merupakan terjem ahan dari tujuan yang lebih tinggi,

dan tentunya tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam pencapaian tujuan tersebut.

Kemudian, setiap individu mene ntukan tujuan masing-masing yang dirundingkan dengan

atasan dalam periode waktu tertentu berikut tantangan -tantangan yang akan dihadapi dan

bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Dalam proses pencapaian tujuan, atasan dapat

membantu dengan memberi umpan balik. Pada akhir periode yang ditentukan, at asan dan

bawahan melakukan evaluasi pencapaian tujuan tersebut.

MBO adalah metode penilaian kinerja pada masa yang akan data ng. Di sini kinerja

seseorang dinilai melalui tujuan -tujuan yang ditetapkannya serta pencapaian tujuan tersebut.

MBO memperlihatkan potensi seseorang dalam pelaksanaan tugas yang lebih besar tanggung

jawabnya pada masa yang akan datang melalui pencapaian tujuan tersebut.

Kelebihan dari metode ini sebagaimana tersirat didalamnya adalah standar unjuk kerja

jelas, ukuran kinerja jelas, dapat dipahami oleh atasan dan bawahan, dapat memotivasi

karyawan, dan dapat menunjukkan bimbingan dan dukungan yang akan diberikan dalam

peningkatan unjuk kerja serta pengemban gan pegawai. Kelemahan utama dari metode ini

adalah sering kali tujuan-tujuan yang ditentukan oleh para pegawai bias telalu sederhana.



i. Penilaian Secara Psikologis

Penilaian secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli

psikologi untuk mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

seperti kemampuan intelektual, motivasi, dan lain -lain yang bersifat psikologis. Penilaian ini

biasanya dilakuakan melalui serangkaian tes psikologi seperti tes kecerdasan emosional , dan

tes kepribadian, yang dilakukan melalui wawancara atau tes -tes tertulis.

j. Assessment Centre

Assessment Centre atau pusat penilaian adalah penilaian yang dilakukan melalui

serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi

sesorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar.

Proses pelaksanaannya dilakukan dengan wawancara mendalam, tes psikologi,

pemeriksaan latar belakang, penilaian rekan kerja, diskusi terbuka, dan menyimulasikan

pekerjaan dalam bentuk pengambilan keputusan dari suatu masalah untuk mengetahui

kekuatan-kekuatan, kelemahan-kelemahan, dan potensi seseorang.

Assessment centre biasanya dilaku kan di suatu tempat yang terpisah dari tempat kerja

dan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

2.2.6. Penilai dalam Penilaian Prestasi Kerja

Penilai dalam penilaian prestasi kerja adalah:

1. Penyelia (Atasan) Langsung

Penyelia langsung bekerja erat dengan karyawan yang dievaluasi dan merupakan

orang yang seharusnya memiliki perspektif yang paling lengkap dari kinerja sehari -hari

seorang karyawan.

2. Penyelia (Atasan) yang Lebih Tinggi

Di dalam banyak organisasi, seorang penyelia tingkat atas akan mem eriksa dan

melengkapi evaluasi yang dibuat oleh penyelia langsung si karyawan .

3. Rekan Sejawat



Rekan sejawat dan kolega sering mampu mengevaluasi faset tertentu dari kinerja

karyawan yang tidak dapat dievaluasi oleh penyelia. Kontribusi terhadap pekerjaan pa da

proyek kelompok, efektifitas antar pribadi, kemampuan berkomunikasi, reabilitas, dan

inisiatif merupakan faktor-faktor yang dapat dinilai oleh rekan karyawan. Kedekatan

hubungan kerja dan banyaknya kontak pribadi acapkali rekan sejawat dalam suatu posis i

untuk membuat penilaian kinerja yang akurat.

4. Bawahan

Penilaian oleh bawahan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pengembangan

penyelia langsung. Bawahan mengetahui dari sumber pertama tingkat pendelegasian yang

sesungguhnya oleh penyelia, kemampuan be rkomunikasi, gaya kepemimpinan yang paling

digemari, dan tingkat perencanaan dan pengorganisasian para bawahannya.

5. Klien Yang Dilayani

Dalam situasi tertentu, konsumen dari seorang individu atau jasa organisasi dapat

memberikan sesuatu yang perspektif atas kinerja pekerjaanya.

2.2.7. Masalah-masalah Penilaian Prestasi Kerja

Dalam setiap langkah penilaian prestasi dapat timbul masalah -masalah. Sebagian

upaya penilaian gagal karena bawahan tidak diberitahu sebelumnya tentang hal yang

sesungguhnya manajer harapkan dari mereka dalam kaitannya dengan prestasi yang baik.

Upaya penilaian lain gagal karena masalah -masalah yang timbul dari penggunaan format atau

prosedur untuk menilai prestasi secara aktual; misalnya, supervisor yang toleran boleh jadi

memberikan harkat “tinggi” bagi seluruh bawahan, meskipun banyak yang sebenarnya

berprestasi tidak memuaskan. Masalah -masalah lain juga dapat timbul dalam sesi wawancara,

yang antara lain meliputi perdebatan dan komunikasi yang buruk. Untuk lebih jelasnya inilah

beberapa masalah yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam penilaian prestasi kerja, yaitu:



a. Standar yang tidak jelas: Skala penilaian yang terlalu terbuka terhadap interpretasi.

b. Efek halo: Dalam penilaian kinerja, masalah muncul ketika peringkat yang dib erikan

oleh atasan kepada bawahan untuk satu ciri tertentu, bias dengan peringkat orang

tersebut pada ciri lainnya.

c. Kecenderungan terpusat: kecenderungan untuk menilai semua karyawan sama, seperti

menilai mereka semua rata-rata.

d. Masalah longgar atau ketat: masalah yang terjadi ketika seorang atasan memiliki

kecenderungan untuk menilai semua bawahannya tinggi atau rendah.

e. Bias: kecenderungan untuk membuat perbedaan individual seperti us ia, ras dan jenis

kelamin mempengaruhi peringkat penilaian yang diterima oleh karyawan.

Bagaimana menghindari masalah penilaian kinerja bagi para penilai untuk mencapai

efektifitas penilaian kinerja, berikut ini beberapa faktor yang harus diperhatikan: Pelajari dan

pahami potensi masalah dan solusi untuk setiap masalah.

Gunakan perangkat penilaian yang benar

Latihlah atasan untuk mengurangi kesalahan peringkat sep erti efek halo, kelonggaran

dan kecenderungan terpusat.

Menyimpan catatan harian seimbang dengan usahanya.

2.2.8. Efektifitas Penilaian Prestasi Kerja

Efektivitas kerja pegawai yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan

atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah

ditentukan. Adapun pengertian efektivitas menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

Sondang P. Siagian (2001:24) memberikan definisi sebagai berikut : “Efektivitas

adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang

dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang

telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi

efektivitasnya.



Sementara itu Abdurahmat (2003:92) “Efektivitas adalah pemanpaatan sumber daya,

sarana dan prasarana dalam jumlah tertesntu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan

dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan

dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.


