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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu 

manajemen, yang berarti  merupakan suatu usaha untuk mengarahkan dan 

mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau perusahaan agar 

mampu berfikir dan bertindak sebagaimana yang diharapkan organisasi atau 

perusahaan. Organisasi atau perusahaan yang maju tentu dihasilkan oleh 

personil/karyawan yang dapat mengelola organisasi atau perusahaan tersebut ke 

arah kemajuan yang diinginkan organisasi atau perusahaan, sebaliknya tidak 

sedikit organisasi atau perusahaan yang hancur dan gagal karena 

ketidakmampuannya dalam mengelola sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia sangat berperan besar bagi kesuksesan suatu 

organisasi atau perusahaan. Banyak organisasi atau perusahaan menyadari bahwa 

unsur manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat memberikan 

keunggulan bersaing. Mereka membuat sasaran, strategi, inovasi dan mencapai 

tujuan organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya manusia 

merupakan salah satu unsur vital dalam suatu organisasi atau perusahaan.  

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas lagi mengenai pengertian 

manajemen sumber daya manusia, maka penulis akan mengemukakan definisi 

manajemen sumber daya manusia dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya : 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:8), manajemen sumber daya manusia 

adalah sebagai rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk 

memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai 

tujuan-tujuan organisasional, tugas manajemen sumber daya manusia adalah 

untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas 

akan pekerjaannya.  

Menurut Gary Dessler (2008:2), dalam bukunya yang berjudul Human 

Resource Management mengemukakan bahwa Human Resource Management 

ialah : 
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“The policies and practices involved in carrying out the “people” or 

human resource aspects of a management position, including recruiting, 

screening, training, rewarding, and appraising”. 

Yang mempunyai arti dalam terjemahan bahasa Indonesia ialah: 

“Kebijakan dan praktek yang terlibat dalam melaksanakan "orang" atau 

aspek-aspek sumber daya manusia dari posisi manajemen, termasuk merekrut, 

skrining, pelatihan, penghargaan, dan penilaian”. 

Menurut Bambang Wahyudi (2007:10), manajemen sumber daya manusia 

adalah ilmu, seni dan proses memperolehkan, manajemen atau mengembangkan 

dan memelihara tanaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi. 

Menurut Sedarmayanti (2008:13), manajemen sumber daya manusia 

adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya 

manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, 

memberi penghargaan dan penilaian. 

Menurut Hadari Nawawi (2007:42), manajemen sumber daya manusia 

adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi 

agar potensi fisik dan psikis yang dimiliki berfungsi maksimal bagi tercapainya 

tujuan perusahaan.  

Dari beberapa pandangan mengenai pengertian sumber daya manusia 

seperti diuraikan di atas, maka dapat juga disimpulkan bahwa manajemen sumber 

daya manusia adalah ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia yang meliputi, suatu perencanaan, pengorganisasi atau perusahaan 

atau perusahaanan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, 

dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan atau perusahaan. 
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2.1.1 Fungsi Operasional Manajemen Sumber Daya Manusia 

  Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu organisasi atau 

perusahaan. Organisasi atau perusahaan dibuat berdasarkan berbagai visi untuk 

kepentingan sekelompok manusia yang dalam pelaksanaannya misi tersebut 

dikelola oleh sejumlah manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam 

semua kegiatan organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia 

berarti mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi atau 

perusahaan agar tujuan dan sasaran organisasi atau perusahaan dapat dicapai 

secara optimum.  Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa  manajemen sumber 

daya manusia mempunyai fungsi dominan dalam roda kegiatan sebuah organisasi 

atau perusahaan.  

  Fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia merupakan 

dasar dari pelaksanaan proses manajemen sumber daya manusia yang efektif dan 

efisien dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Penjelasan mengenai 

fungsi operasional manajemen sumber daya manusia dikemukakan oleh Susan 

Jackson (2008:45-46), yang membagi fungsi operasional dalam manajemen 

sumber daya manusia ke dalam 5 bagian, sebagai berikut : 

1. Fungsi Pengadaan 

 Fungsi pengadaan adalah proses penarikan ataupun perekrutan 

karyawan, meliputi seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk 

mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Adapun tujuan fungsi pengadaan dari manajemen sumber daya 

manusia adalah untuk mendapatkan persediaan sebanyak mungkin 

calon-calon karyawan, sehingga perusahaan akan mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan terhadap calon 

karyawan yang dianggap memenuhi standar kualifikasi perusahaan. 

Proses pengadaan berlangsung mulai dari saat mencari calon 

karyawan, penyimpanan data base calon karyawan sampai karyawan 

siap bekerja dalam perusahaan. 
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2. Fungsi Pengembangan 

 Fungsi pengembangan adalah proses peningkatan kemampuan dan 

keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, baik 

keterampilan  secara teknis, teoritis, konseptual dan moral, yang dalam 

implementasinya dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan 

pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Pendidikan dan pelatihan 

yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam 

perusahaan untuk masa kini maupun masa depan. 

3. Fungsi Kompensasi 

 Fungsi kompensasi adalah pemberian balas jasa dari perusahaan 

kepada karyawannya, yang dapat bersifat finansial maupun non 

finansial yang diberikan pada periode yang tetap. Sistem pemberian 

kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi 

karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, 

mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan. Bagi perusahaan, 

kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan 

upaya perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan 

kesejahteraan karyawannya. Pengalaman menunjukkan bahwa 

kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, 

motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan, bahkan dapat 

menyebabkan karyawan yang potensial keluar dari perusahaan.   

4. Fungsi Pengintegrasian 

 Fungsi pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, sehingga tercipta 

kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Dimana 

pengintegrasian adalah hal yang penting dan sulit dalam manajemen 

sumber daya manusia, karena mempersatukan dua aspirasi dan 

kepentingan yang bertolak belakang antara karyawan dan perusahaan. 

Untuk itu keselarasan para karyawan dalam melakukan perusahaan 

menuju arah dan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan menajdi 
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sangat penting dan menjadi perhatian serius bagi manajemen sumber 

daya manusia perusahaan.  

5. Fungsi Pemeliharaan 

 Fungsi pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan agar 

tercipta hubungan kerja jangka panjang. Pemeliharaan yang baik 

dilakukan dengan program K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). 

Hal ini penting diterapkan oleh manajemen sumber daya manusia 

perusahaan untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya, sehingga karyawan dapat 

bekerja dengan total tanpa ada kekhawatiran akan keselamatan dan 

masa depannya. Fungsi pemeliharaan oleh manajemen sumber daya 

manusia berperan sangat penting dalam mempertahankan karyawan 

dan menekan angka turn over karyawan yang dapat merugikan 

perusahaan.  
 

 

 Dari uraian mengenai fungsi operasional manajemen sumber daya manusia 

di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi operasional manajemen 

sumber daya manusia pada dasarnya diarahkan pada pemaksimalan dan 

pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan 

dalam merealisasikan pencapaian tujuan dengan memperhatikan keinginan dan 

kebutuhan dari karyawan, baik untuk aktualisasi dan pengembangan personal 

maupun tingkat kesejahteraan karyawan. 

 

2.2 Pengertian Kinerja 

 Dalam suatu organisasi atau perusahaan sumber daya manusia memegang 

peranan penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, 

untuk dapat tercapainya tujuan, setiap organisasi atau perusahaan selalu berusaha 

agar personil/karyawan senantiasa memiliki kemampuan, kecakapan dan 

keterampilan dalam bekerja. Sebab dengan memiliki kemampuan, kecakapan dan 

keterampilan dalam melakukan pekerjaannya diharapkan kinerja karyawan akan 

meningkat. Kinerja karyawan berbanding lurus dengan kinerja organisasi atau 
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perusahaan secara keseluruhan, artinya semakin meningkatnya kinerja karyawan 

maka kinerja organisasi atau perusahaan akan semakin meningkat pula. Kinerja 

adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang berupa suatu 

perbuatan, suatu prestasi ataupun suatu pameran keterampilan dalam penyelesaian 

pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Kinerja merupakan suatu 

kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk 

mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu organisasi atau perusahaan 

dihubungkan dengan visi yang dikembangkan organisasi atau perusahaan tersebut 

serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. 

 Manajemen maupun karyawan memerlukan umpan balik pada pekerjaan 

mereka agar dapat menghasilkan output pekerjaan yang bermutu tinggi. Secara 

sederhana, umumnya orang percaya bahwa kinerja individu merupakan fungsi 

gabungan dari kemampuan dan minat seseorang karyawan, kejelasan dan 

penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja dalam upaya mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan. Kinerja sebaiknya diberi batasan sebagai kesuksesan 

seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja juga dapat dikatakan 

sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang menurut yang berlaku untuk pekerjaan 

yang bersangkutan.  

  Pengertian mengenai kinerja dikemukakan oleh beberapa para ahli, 

diantaranya : Anwar Prabu Mangkunegara (2007:67), kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hasil akhir 

atau pencapaian seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab yang dibebankan kepadanya. Hasil kerja meliputi kualitas hasil pekerjaan 

dan kuantitas hasil pekerjaan dibandingkan dengan target penyelesaian atau 

standar organisasi. 

  Rachmawati (2008:85), kinerja lebih merupakan tingkat keberhasilan yang 

dicapai seseorang untuk mengetahui sejauh mana seseorang mencapai prestasi 

kerja yang diukur atau dinilai. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa 

hasil kerja merupakan sebuah ukuran berhasil atau tidaknya seorang karyawan 
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dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. hasil 

kerja karyawan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

  Lijan Poltak Sinambela (2006:142), kinerja adalah hasil kerja yang dicapai 

oleh seorang karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

  Hadari Nawawi (2007:236), kinerja adalah penilaian secara sistematis 

(teratur) tentang relevansi antara tugas-tugas yang diberikan dengan 

pelaksanaannya oleh seorang pekerja. Dari pengertian diatas jelas bahwa yang 

diskripsikan adalah tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh seorang pekerja 

untuk suatu tenggang waktu tertentu. Tugas yang dilaksanakan mengacu pada 

tugas-tugas yang diperintahkan atau dinyatakan sebagai tanggung jawab yang 

dipercayakan dalam jabatannya. 

  Bertitik tolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

kinerja karyawan merupakan kemampuan seseorang karyawan dalam mencapai 

hasil kerja yang dibebankan kepadanya yang pada umumnya dipengaruhi oleh 

kecakapan, keterampilan dan kesungguhan karyawan yang bersangkutan. Dengan 

demikian untuk meningkatkan kinerja karyawan perlu dilakukan secara terus 

menerus dan berkesinambungan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan karyawan 

secara tertib dan teratur agar kinerja karyawan dapat sejalan dengan rencana kerja 

dan obyek organisasi atau perusahaan. 

 

2.2.1  Pengertian Penilaian Kinerja 

  Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya merupakan faktor kunci guna 

mengembangkan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Karena 

dengan adanya penilaian kinerja karyawan, maka dapat diketahui bagaimana 

kinerja dan kontribusi karyawan yang sebenarnya terhadap upaya pencapaian 

sasaran dan tujuan organisasi atau perusahaan. Penilaian kinerja adalah suatu 

sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-

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

ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang 

karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang 
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akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya dapat 

memperoleh manfaat. 

Pengertian penilaian kinerja dikemukakan oleh beberapa para ahli, 

diantaranya : Bambang Wahyudi (2007:68), penilaian kinerja karyawan diartikan 

sebagai suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang 

bagaimana tingkat kinerja karyawan termasuk potensi pengembangannya. 

Achmad Ruky (2006:74-75), penilaian kinerja karyawan adalah proses 

dimana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai kinerja karyawan yang 

biasanya dilakukan secara rutin dan berkala. 

Leon C. Mengginson (1981:310), dalam Anwar Prabu Mangkunegara 

(2009:9-10), penilaian kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan 

untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

Andrew E. Sikula (1981:205), dalam Anwar Prabu Mangkunegara 

(2009:10), penilaian kinerja karyawan merupakan evaluasi yang sistematis dari 

pekerjaan karyawan dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian kinerja 

dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, kualitas atau status dari beberapa 

objek orang ataupun sesuatu hasil pekerjaan.  

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penilaian kinerja karyawan adalah penilaian yang dilakukan secara 

sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. 

Disamping itu juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan secara cepat dan tepat, 

memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik di masa mendatang serta sebagai dasar 

untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan ataupun penentuan imbal 

jasa. 

 

 

 

2.2.2  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

  Dalam upaya penciptaan sumber daya manusia yang handal serta 
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mempunyai kompetensi tinggi di tengah persaingan usaha yang semakin 

kompetitif, organisasi atau perusahaan perlu untuk memandang kinerja karyawan 

sebagai kinerja organisasi atau perusahaan. Maksudnya adalah kinerja organisasi 

atau perusahaan merupakan akumulasi dari kinerja karyawan per individu. 

Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa maju mundurnya, berhasil atau 

tidaknya organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh 

baik atau buruknya kinerja karyawan. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan agar kinerja karyawan 

senantiasa dalam kondisi baik dan meningkat sehingga tujuan organisasi atau 

perusahaan dapat tercapai. 

  Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan diungkapkan 

oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:13), sebagai berikut : 

1. Faktor Kemampuan (Ability) 

Secara psikologis faktor kemampuan (ability) karyawan terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan pendidikan (reality), artinya 

seorang karyawan yang memiliki kemampuan diatas rata-rata 

karyawan lainnya dan memiliki latar belakang pendidikan yang 

memadai untuk pelaksanaan dari tanggung jawab sesuai dengan 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan tugas pekerjaannya, maka 

kecenderungan orang tersebut akan lebih mudah untuk mencapai 

kinerja yang maksimal. 

2. Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (attitude) pimpinan dan 

karyawan terhadap situasi kerja (situation) di lingkungan 

organisasinya. Mereka yang berikap positif (pro) terhadap situasi 

kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi dan sebaliknya 

jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya, maka 

mereka akan menunjukkan motivasi kerja yang  rendah. Situasi kerja 

yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, 

iklim kerja, kebijakan pimpinan, kebijakan organisasi atau perusahaan, 

kompensasi yang diterima dan kondisi kerja. 
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 Adapun menurut Samsudin Sadili (2006:145-146), mengatakan bahwa 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu : 

 Faktor organisasional (perusahaan) meliputi sistem imbal jasa, kualitas 

pengawasan, beban kerja, nilai dan minat, serta kondisi fisik dari lingkungan 

kerja. Diantara berbagai faktor organisasional tersebut, faktor yang paling penting 

adalah faktor sistem imbal jasa, dimana faktor tersebut akan diberikan dalam 

bentuk gaji, bonus, ataupun promosi. Selain itu, faktor organisasional kedua yang 

juga penting adalah kualitas pengawasan (supervision quality), dimana seorang 

bawahan dapat memperoleh kepuasan kerja jika atasannya lebih kompeten 

dibandingkan dirinya. 

 Faktor personal meliputi ciri sifat kepribadian (personality trait), 

senioritas, masa kerja, kemampuan ataupun keterampilan yang berkaitan dengan 

bidang pekerjaan dan kepuasan hidup. Untuk faktor personal, faktor yang juga 

penting dalam mempengaruhi prestasi kerja adalah faktor status dan masa kerja. 

Pada umumnya, orang yang telah memiliki status pekerjaan yang lebih tinggi 

biasanya telah menunjukkan kinerja yang baik. Status pekerjaan tersebut dapat 

memberikannya kesempatan untuk memperoleh masa kerja yang lebih baik, 

sehingga kesempatannya untuk semakin menunjukkan kinerja yang optimal juga 

semakin besar. 

 

2.3  Tujuan Kegunaan dan Sasaran Penilaian Kinerja 

2.3.1  Tujuan Penilaian Kinerja  

 Tujuan dari penilaian kinerja karyawan adalah untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja karyawan secara individu dan meningkatkan kinerja 

organisasi secara keseluruhan. Secara spesifik tujuan-tujuan dari penilaian kinerja 

karyawan sebagaimana dikemukakan oleh Agus Sunyoto (1999:1), dalam Anwar 

Prabu Mangkunegara (2009:10-11), adalah sebagai berikut : 

 

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan 

kinerja. 
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2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga 

mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-

kurangnya berprestasi sama dengan kinerjanya yang terdahulu. 

3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya serta meningkatkan kepedulian terhadap 

karir atau terhadap pekerjaan yang sedang diembannya sekarang. 

4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, 

sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan 

potensinya. 

5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana pendidikan dan pelatihan, 

dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu 

diubah. 

 

2.3.2  Kegunaan Penilaian Kinerja 

Kegunaan penilaian kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Agus Sunyoto 

(1999:1), dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2009:11), adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

kinerja, pemberhentian dan besarnya balas jasa. 

2. Untuk mengukur sejauhmana seorang karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam 

perusahaan. 

4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan kefektifan 

jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, 

kondisi kerja dan pengawasan. 

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

karyawan yang berada dalam organisasi. 

6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga 

dicapai kinerja yang baik. 
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7. Sebagai alat untuk dapat melihat sekurangan atau kelemahan dan 

meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

8. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan. 

9. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

karyawan.   

10. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas 

karyawan (job description). 

 

2.3.3 Sasaran Penilaian Kinerja 

Sasaran penilaian kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Agus Sunyoto 

(1999:1), dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2009:11), adalah sebagai berikut : 

1. Membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara 

berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun 

kinerja organisasi. 

2. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui 

audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya. Atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan itu 

manajemen dapat menyelenggarakan program pelatihan secara tepat. 

3. Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan 

tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode 

selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu dan 

baku yang harus dicapai, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

4. Menemukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi dan 

kalau mendasarkan hasil diskusi antara karyawan dengan pimpinannya 

itu untuk menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak (merit 

system) dan sistem promosi lainnya, seperti imbalan balas jasa, yaitu 

reward system recommendation. 

 

2.4  Manfaat Penilaian Kinerja 
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Penilaian kinerja memberikan manfaat yang sangat besar bagi beberapa 

pihak, diantaranya bagi pihak karyawan, pihak penilai dan pihak organisasi atau 

perusahan. Hal ini senada dengan manfaat penilaian kinerja yang dikemukakan 

oleh Achmad Ruky (2006:85-86), manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak 

adalah agar bagi mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. Pihak-

pihak yang berkepentingan dalam penilaian adalah orang yang dinilai (karyawan), 

penilai (atasan, supervisor, pimpinan, manager, konsultan) dan perusahaan. 

Manfaat bagi karyawan yang dinilai (karyawan) dalam pelaksanaan 

penilaian kinerja adalah antara lain: 

1. Meningkatkan motivasi. 

2. Meningkatkan kepuasan hidup. 

3. Adanya kejelasan standard hasil yang diterapkan mereka. 

4. Umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif. 

5. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar. 

6. Pengembangan tantang pengetahuan dan kelemahan menjadi lebih 

besar, membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal 

mungkin. 

7. Adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke atas . 

8. Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi. 

9. Kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pekerjaan dan 

bagaimana mereka mengatasinya. 

10. Suatu pemahaman jelas dari apa yang diharapkan dan apa yang perlu 

untuk dilaksanakan untuk mencapai harapan tersebut. 

11. Adanya pandangan yang lebih jelas tentang konteks pekerjaan. 

12. Kesempatan untuk mendiskusikan cita-cita dan bimbingan apa pun 

dorongan atau pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi cita-cita 

karyawan. 

13. Meningkatkan hubungan yang harmonis dan aktif dengan atasan. 
  

Manfaat bagi penilai (atasan, supervisor, pimpinan, manager, konsultan) 

dalam pelaksanaan penilaian kinerja adalah antara lain: 
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1. Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan 

kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. 

2. Kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang 

pekerjaan individu dan departemen yang lengkap 

3. Memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik 

untuk pekerjaan manajer sendiri, maupun pekerjaan dari bawahannya. 

4. Identifikasi gagasan untuk peningkatan tentang nilai pribadi. 

5. Peningkatan kepuasan kerja . 

6. Pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan, tentang rasa takut, 

rasa grogi, harapan, dan aspirasi mereka. 

7. Meningkatkan kepuasan kerja baik terhadap karyawan dari para 

manajer maupun dari para karyawan. 

8. Kesempatan untuk menjelaskan tujuan dan prioritas penilai dengan 

memberikan pandangan yang lebih baik terhadap bagaimana mereka 

dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan. 

9. Meningkatkan rasa harga diri yang kuat diantara manajer dan juga para 

karyawan, karena telah berhasil mendekatkan ide dari karyawan 

dengan ide para manajer. 

10. Sebagai media untuk mengurangi kesenjangan antara sasaran individu 

dengan sasaran kelompok atau sasaran Departemen Sumber Daya 

Manusia atau sasaran perusahaan. 

11. Kesempatan bagi para manajer untuk menjelaskan pada karyawan apa 

yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan dari para karyawan 

sehingga para karyawan dapat mengukur dirinya, menempatkan 

dirinya, dan berjaya sesuai dengan harapan dari manajer. 

12. Sebagai media untuk menigkatkan interpersonal relationship atau 

hubungan antara pribadi antara karyawan dan manajer. 

13. Dapat sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan dengan lebih 

memusatkan perhatian kepada mereka secara pribadi. 
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14. Merupakan kesempatan berharga bagi manajer agar dapat menilai 

kembali apa yang telah dilakukan sehingga ada kemungkinan merevisi 

target atau menyusun prioritas kembali. 

15. Bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi atau perubahan 

tugas karyawan. 

Manfaat bagi organisasi atau perusahaan dalam pelaksanaan penilaian 

kinerja adalah antara lain: 

1. Perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan karena: 

a) Komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan 

nilai budaya perusahaan. 

b) Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas. 

c) Peningkatan kemampuan dan kemauan manajer untuk 

menggunakan keterampilan dan keahlian memimpinnya 

untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan kemauan dan 

keterampilan karyawan. 

2. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang 

dilakukan oleh masing-masing karyawan. 

3. Meningkatkan kualitas komunikasi. 

4. Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. 

5. Meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

6. Peningkatan segi pengawasan melekat dari setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh setiap karyawan. 

7. Harapan dan pandangan jangka panjang dapat dikembangkan. 

8. Untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang 

dibutuhkan. 

9. Kemampuan menemu kenali setiap permasalahan. 

10. Sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan itu dihargai oleh 

perusaha 
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2.4.1  Proses Penilaian Kinerja 

Proses penilaian kinerja menurut Gary Dessler (2006:15), terdiri dari tiga 

tahap, yaitu : 

1. Mendefinisikan pekerjaan, yang berarti memastikan bahwa anda dan 

bawahan anda sepakat tentang tugas-tugasnya dan jabatan. 

2. Menilai kinerja, yang berarti membandingkan kinerja aktual bawahan 

anda dengan standar-standar yang telah ditetapkan yang mencangkup 

beberapa jenis penilaian. 

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

dan rencana-rencana dibuat untuk perkembangan apa saja yang 

dimaksud. 

 

2.4.2 Syarat-Syarat Penilaian Kinerja 

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja oleh perusahaan dapat tercapai sesuai 

sesuai tujuan dan sasaran yang diinginkan, maka diperlukan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi dalam suatu sistem penilaian kinerja. Hal ini dikemukakan oleh 

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:147), bahwa dalam pelaksanaan penilaian 

kinerja syarat-sayarat yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

1. Relevansi 

 Suatu sistem penilaian kinerja hanya mengukur hal-hal yang 

berhubungan atau berkaitan langsung (relevan) pada perilaku dan 

sikap yang menentukan keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan 

dalam suatu jabatan tertentu.  

2. Akseptabel  

 Suatu sistem penilaian kinerja harus dapat diterima dan dimengerti 

baik oleh penilai maupun yang dinilai dalam hubungannya dengan 

kesuksesan dari pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi. 

3. Reliabilitas 

 Sistem penilaian kinerja harus dapat dipercaya serta mempunyai alat 

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

ukur tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika digunakan 
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oleh penilaian lain untuk mengukur objek yang sama, maka akan 

memberikan hasil penilaian yang sama pula. 

4. Praktis  

 Syarat ini menghendaki agar suatu sistem penilaian kinerja harus 

praktis dan mudah dilaksanakan, handal, dan memberikan informasi 

tentang perilaku yang kritikal yang menentukan keberhasilan dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Sehingga sistem penilaian dapat mendukung 

secara langsung untuk tercapainya tujuan organisasi. 

 

2.4.3   Metode Penilaian Kinerja 

Metode penilaian kinerja dikemukakan oleh Werther dan Davis 

(1996:350), dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2009:58), mengemukakan bahwa 

metode dalam penilaian kinerja yang bisa dipergunakan secara garis besar dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu:  

1. Penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu  

 Adalah penilaian kinerja atas kinerja seseorang dari pekerjaan 

yang telah dilakukannya. Kelebihannya adalah jelas dan mudah diukur, 

terutama secara kuantitatif. Kekurangannya adalah kinerja yang diukur 

tidak dapat diubah sehingga kadang-kadang justru salah menunjukkan 

seberapa besar potensi yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, metode 

ini kadang-kadang sangat subyektif dan banyak biasnya. 

2. Penilaian kinerja yang berorientasi ke masa depan 

 Adalah penilaian kinerja dengan menilai seberapa besar potensi 

karyawan dan mampu untuk menetapkan kinerja yang diharapkan pada 

masa datang. Metode ini juga kadang-kadang masih 

menggunakan past method. Catatan kinerja juga masih digunakan 

sebagai acuan untuk menetapkan kinerja yang diharapkan. Kekurangan 

dari metode ini adalah keakuratannya, karena tidak ada yang bisa 

memastikan 100% bagaimana kinerja seseorang pada masa datang. 
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Selanjutnya Lijan Poltak Sinambela (2006:126), mengemukakan 

pendapatnya mengenai metode penilaian kinerja karyawan. Metode penilaian 

kinerja karyawan terdiri dari beberapa  metode dengan dasar penilaian yang 

berbeda, yaitu sebagai berikut : 

1. Skala Peringkat (Rating scale) 

 Metode ini merupakan metode tertua dan paling banyak digunakan 

dalam penilaian kinerja.  

 Cara penggunaannya ialah : 

a) Pada lembaran penilaian terdapat kolom-kolom yang berisikan 

faktor-faktor yang dinilai seperti kesetiaan, prakarsa, kerajinan, 

ketekunan, sikap, kerjasama, kepemimpinan, kejujuran, ketelitian, 

kecermatan, dan kerapihan. 

b) Pada kolom lain dari lembaran penilaian terdapat kategori 

penilaian yang diisi oleh penilai yang dinyatakan dengan amat 

baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kelebihannya adalah 

mudah mempersiapkannya dan dapat digunakan untuk menilai 

banyak karyawan sekaligus. Sedangkan kelemahannya terletak 

pada subyektivitas penilai, nilai yang diberikan dapat diartikan 

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

belum tentu berkaitan langsung dengan tugas pekerjaan seseorang. 

2. Checklist 

 Pada metode ini formulir isian mengandung nama karyawan yang 

dinilai bagian karyawan bekerja, nama, dan jabatan penilai. Kelebihan 

metode ini adalah pemberian bobot yang berbeda untuk berbagai faktor 

dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan yang lain, selain itu penilaian 

benar-benar terkait dengan tugas dan pekerjaan seseorang. 

Kelemahannya adalah kecenderungan penilai yang bersifat subjektif, 

interprestasi yang tidak tepat tentang faktor yang dinilai dan cara 

pembobotan yang kurang tepat.   
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3. Critical Insiden  

 Peristiwa tertentu yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas 

seseorang karyawan yang menggambarkan perilaku karyawan yang 

bersangkutan, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Berbagai 

peristiwa tersebut harus dicatat oleh penilai secara kontinue selama 

periode evaluasi terhadap setiap karyawan yang dinilai. Kelebihannya 

adalah peristiwa kritis sangat bergunu dalam memberikan umpan balik 

kepada karyawan dan mengurangi kesalahan kesan terakhir. 

Kelemahannya yaitu penilai hanya mencatat insiden yang baru saja 

terjadi dengan rapi  dan lengkap karena masih segar dalam ingatan 

penilai yang bersangkutan yang biasanya dilakukan apabila masa 

penilaian sudah dekat. 

4. Evaluasi Lapangan 

 Penggunaan metode ini meletakkan tanggung jawab utama dalam 

melakukan penilaian pada para ahli itu turun kelapangan melakukan 

penilaian atas kinerja  para karyawan. Hasil penilaian yang telah 

dilakukan kemudian disampaikan kepada atasan langsung karyawan 

yang dinilai untuk diteliti, diubah atau disetujui dan kepada karyawan 

yang bersangkutan sendiri untuk dibicarakan. 

 

2.4.4 Hambatan dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja  

Menurut Marwansyah dan Mukaram dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Sumber Daya Manusia (2006;10), masalah yang berkaitan dengan 

penilaian kinerja adalah: 

1. Kesalahan Penilaian 

Proses penilaian tentu saja dilakukan oleh manusia yang tidak luput 

dari kesalahan, yang dapat diakibatkan keterbatasan manusia dalam 

melihat sesuatu. Adapun kesalahan penilaian yang harus diperhatikan, 

yaitu : 
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a) Hallo effect adalah penyimpangan yang terjadi karena pendapatan 

pribadi penilaian mempengaruhi penilaian unjuk kerja. 

b) The error of central tendency adalah penilaian tidak senang 

memberikan penilaian jelek atau baik kepada karyawan, sehingga 

cendrung menilai secara rata-rata. 

c) Personal prejudice adalah penilaian didasarkan atau dipengaruhi 

oleh prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap suatu 

kelompok organisasi, misalnya suku atau jenis kelamin dari 

karyawan tersebut berasal. 

d) The recency effect adalah penilaian mendasarkan penilaiannya pada 

perilaku-perilaku kerja yang paling akhir terjadi. 

2. Ketidaksiapan Penilai 

Penilai sering sekali tidak siap dalam melakukan tugasnya, hal ini 

dapat mengakibatkan : 

a) Penilai kurang percaya diri 

b) Keterbatasan pengetahuan dalam pekerjaan 

c) Kurang waktu untuk melakukan penilaian 

3. Terlalu “longggar” / terlalu “ketat” 

Penilai terlalu “longggar” (leniency) kecenderungan memberi nilai 

tinggi kepada yang tidak berhak, penilai memberi nilai lebih tinggi dari 

seharusnya. Penilai terlalu “ketat” (strictness) terlalu kritis atas kinerja 

seorang pekerja (terlalu “ketat” dalam memberikan nilai). Penilaian 

yang terlalu ketat biasanya terjadi bila manajer tidak mempunyai 

definisi atau batasan yang akurat tentang berbagai faktor penilaian. 

4. Kecenderungan memberikan nilai tengah  

Kecenderungan memberi nilai tengah (central tendency), terjadi bila 

pekerja di beri nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah-tengah 

skala penilaian, Biasanya, penilai memberi nilai tengah karena ingin 

menghindari kontroversi atau kritik.  
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5. Bias perilaku terbaru 

Bias perilaku terbaru (recent behavior bias) , perilaku atau kinerja 

yang paling akhir akan lebih mudah diingat daripada perilaku yang 

telah lama. Penilai cenderung lebih banyak menilai kinerja yang 

tampak menjelang atau pada saat proses penilaian dilakukan. 

Seharusnya penilaian kinerja mencakup periode waktu tertentu. 

6. Bias pribadi (stereotype) 

Penyelia yang melakukan penilaian bisa saja memiliki bias yang 

berkaiatan dengan karakteristik pribadi pekerja seperti suku, agama, 

gender atau usia. Meskipun ada peraturan atau undang-undang yang 

melindungi pekerja, diskriminasi tetap menjadi masalah dalam 

penilaian kinerja. 

 

2.4.5 Solusi Mangatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja  

Menurut Marwansyah dan Mukaram dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Sumber Daya Manusia (2000;111), untuk mengatasi permasalahan 

yang sering muncul dalam penilaian kinerja karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan Pelatihan Kepada Penilai 

Memberikan pelatihan ini maksudnya memberikan pelatihan khusus 

terhadap para penilaian kinerja karyawan, agar dapat memberikan 

penilaian yang baik dan benar terhadap karyawan, supaya dapat 

mengurangi kesalahan dalam penilaian. 

2. Penilaian yang Cakap 

Tanggung jawab untuk menilai kinerja karyawan hendaknya 

dibebankan kepada seorang atau sejumlah orang, yang secara langsung 

mengamati paling tidak sample yang representative dari kinerja itu. 

untuk menjamin konsitensi penilaian, para penilain harus mendapatkan 

latihan yang memadai. 
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3. Kriteria yang Terkait Dengan Pekerjaan 

Kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan harus 

berkaitan dengan pekerjaan/valid. penilai cenderung lebih banyak 

menilai kinerja yang tampak atau baru atau pada saat proses penilaian 

dilakukan. seharusnya penilaian kinerja mencakup periode waktu 

tertentu. 

4. Sesuai Standardisasi Penilaian Kinerja 

Pekerja dalam kategori pekerjaan yang sama dan berada di bawah 

organisasi yang sama harus dinilai dengan menggunakan instrumen 

yang sama. Dan sesuai dengan kriteria penilaian kinerja yang baik. 


