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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:1) manajemen merupakan alat untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, 

daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. 

Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari : man, money, methode, 

machines, materials, dan market, disingkat 6M. 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, timbul 

pertanyaan tentang: apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, 

siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya. 

1. Yang diatur adalah semua unsur manajemen, yakni 6M. 

2. Tujuannya diatur adalah agar 6M lebih berdaya guna dan berhasil guna 

mewujudkan tujuan. 

3. Harus diatur agar 6M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegrasi 

dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi. 

4. Yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya yaitu pimpinan 

puncak,  manager, dan supervisi. 

5. Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urut-urutan fungsi 

manajemen tersebut. 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Pengertian manajemen menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:1) adalah 

sebagai berikut : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 
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2.1.2 Bidang-bidang Manajemen 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:4) dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia, dalam manajemen terdapat beberapa bidang didalamnya, 

antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen Operasional  

2. Manajemen Pemasaran 

3. Manajemen Keuangan 

4. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Manajemen Operasional 

Menurut Pandji Anoraga (2009), dalam bukunya Manajemen Bisnis, 

mendefinisikan bahwa Manajemen Operasional adalah seluruh aktivitas untuk 

mengatur dan mengkoordinir faktor-faktor produksi efektif dan efisien untuk 

dapat menciptakan dan menambah nilai dan benefit dari produk (barang dan jasa) 

yang dihasilkan oleh sebuah organisasi. 

2. Manajemen Pemasaran 

Menurut Subarno dan Sutarso (2009:28), dalam bukunya Marketing In 

Practice, mendefinisikan bahwa manajemen pemasaran adalah seluruh aktivitas 

mengatur dan mengkoordinir faktor-faktor produksi secara efektif dan efisien 

untuk dapat menciptakan dan menambah nilai dan benefit dari produksi (barang 

atau jasa) yang dihasilkan oleh sebuah organisasi. 

3. Manajemen Keuangan  

Menurut Darsono Prawironegoro (2007) dalam bukunya, manajemen 

keuangan, mendefinisikan bahwa manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik 

dan manajemen perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya 

dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk 

menghasilkan laba. 
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4. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:10) dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia, mendefinisikan bahwa Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu perusahaan, 

karena suatu aktifitas  prusahaan, dalam mencapai tujuannya yaitu menghasilkan 

suatu produk yang berkualitas yang mampu bersaing dipasar serta penggunaan 

sumber daya lainnya seperti money, material, machine, dan sebagainya baru dapat 

terlaksana apabila ada unsur manusia semua itu dikarenakan manusia merupakan 

faktor penting dari seluruh proses administrasi dan manajemen. 

Unsur manusia ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang 

disebut Manajemen Sumber Daya Manusia atau disingkat MSDM yang 

merupakan terjemahan dari power management. Manajemen yang mengatur unsur 

manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen 

personalia (personnel management).  

Perbedaan antara Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dengan 

manajemen personalia, yaitu: 

1. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dikaji secara makro, sedangkan 

manajemen personalia dikaji secara mikro. 

2. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menganggap bahwa karyawan 

adalah kekayaan (asset) utama organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. 

Manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi, 

jadi harus dimanfaatkan secara produktif. 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pendekatannya secara modern, 

sedangkan manajemen personalia pendekatannya secara klasik. 
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Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)  adalah suatu bidang manajemen 

yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi 

perusahaan. Unsur Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah manusia 

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

dipelajari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) ini hanyalah masalah yang 

berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi. 

Karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan 

organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun 

alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah bagian dari manajemen. 

Oleh karena itu, teori-teori manajemen umum menjadi pembahasannya. 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) lebih memfokuskan pembahasannya 

mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. 

Pengaturan ini meliputi masalah perencanaan (human resources planning), 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian 

tenaga kerja untuk membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. Jenis Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) mengatur tenaga 

kerja manusia sedemikian rupa sehingga terwujud tujuan perusahaan, kepuasan 

karyawan, dan masyarakat. 

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Malayu S.P. 

Hasibuan (2012:10) adalah : 

“MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan 

tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. 
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Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian. 

Tujuannya ialah agar perusahaan mendapatkan rentabilitas laba yang lebih besar 

dari persentase tingkat bunga bank. Karyawan bertujuan mendapatkan kepuasan 

dari pekerjaannya. Masyarakat bertujuan memperoleh barang atau jasa yang baik 

dengan harga yang wajar dan selalu tersedia dipasar, sedangkan pemerintah selalu 

berharap mendapatkan pajak. 

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Flippo yang 

dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012:11) adalah : 

“Personnel management is the planning, organizing, directing and 
controlling of the procurement, compensation, integration, maintenance, 
and separation of human resources to that individual, organization and 
societal objectives are accomplished”. 

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Yoder yang 

dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012:11) adalah : 

“Personned management is the provision of leadership and direction of 

people in their working or employment relationship”. 

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Sikula yang 

dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012:11) adalah : 

“Personnel administration is the implementationof human resources    

(man power) by and within an enterprise”. 

Implementasi tenaga kerja manusia adalah pengadaan, pemeliharaan, 

penempatan, indoktrinasi latihan dan pendidikan sumber daya manusia (human 

resources atau man power). 

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut B. Miner dan G. 

Miner yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012:11) adalah : 

“personned management many be defined as the process of developing, 

applying and evaluating policies, procedures, method, and program 

relating to the individual in the organization”. 
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Pengertian sumber daya manusia menurut Jucius yang dikutip oleh 

Malayu S.P. Hasibuan (2012:11) adalah : 

“Personnel management is the field of management which has to do 
with planning, organizing, and controlling various operative function of 
procuring developing, maintaining, and utilizing a labor force, such that 
the : 

1. Objectives for wich the company is established ae attained 
economycally and effectively. 

2. Objectives of all levels of personned are serped to the highest possible 
degree. 

3. Objectives of the community are duly considered and served. 
 

2.2.2 Komponen Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, 

dan pemimpin menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:1). 

1. Pengusaha  

Pengusaha adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk 

memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu 

tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. 

2. Karyawan  

Karyawan merupakan kekayaan utama untuk perusahaan, karena tanpa 

keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Karyawan 

berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang 

ingin dicapai. Lalu siapakah yang disebut karyawan itu? 

Karyawan adalah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) dan mendapatkan 

kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Mereka wajib dan 

terikat untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh 

kompensasi sesuai dengan perjanjian. Posisi karyawan dalam suatu 

perusahaan dibedakan atas karyawan operasional dan karyawan manajerial 

(pimpinan). 

a. Karyawan Operasional 

Karyawan operasional adalah setiap orang secara langsung harus mengerjakan 

sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan. 
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b. Karyawan Manajerial 

Karyawan manajerial adalah setiap orang yang berhak memerintah 

bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai 

dengan perintah. Mereka mencapai tujuannya melalui kegiatan-kegiatan orang 

lain. Karyawan manajerial ini dibedakan atas manajer lini dan manajer staf. 

1. Manajer lini 

Manajer lini adalah seorang pemimpin yang mempunyai wewenang lini (line 

authority), berhak dan bertanggung jawab langsung merealisasi tujuan 

perusahaan. 

2. Manajer staf  

Manajer staf adalah pemimpin yang mempunyai wewenang staf (staff 

authority) yang hanya berhak memberikan sasaran dan pelayanan untuk 

memperlancar penyelesaian tugas-tugas manajemen lini. 

2.2.3 Perananan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil 

tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti sumber daya manusia 

berperan penting dan dominan dalam manajemen. 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) mengatur dan menetapkan 

program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah menurut Malayu S.P. 

Hasibuan  (2012:14) sebagai berikut : 

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, 

job requitment, dan job evaluation. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas 

the right man in the right place and the right man in the right job. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang. 

5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 

perusahaan pada khususnya. 
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6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijakan 

pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian kinerja karyawan. 

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 

10. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya. 

Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) diakui sangat 

menentukan bagi terwujudnya tujuan, tetapi untuk memimpin unsur manusia ini 

sangat sulit dan rumit. Tenaga kerja ini selain mampu, cakap, dan terampil, juga 

tidak kalah pentingnya kemauan dan kesungguhan mereka untuk bekerja efektif 

dan efisien. Kemampuan dan percakapan kurang berarti jika tidak diikuti moral 

kerja dan kedisiplinan karyawan dalam mewujudkan tujuan. 

2.2.4 Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) didorong 

oleh kemajuan peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing 

produksi barang dan jasa yang dihasilkan. 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sudah beda sejak adanya 

kerja sama dan pembagian kerja diantara dua orang atau lebih dalam mencapai 

tujuan tertentu. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) ini pada mulanya 

terpadu dalam manajemen atau belum menjadi ilmu yang berdiri sendiri. 

Para ahli pada abad ke-20 mengembangkan Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) menjadi suatu bidang studi yang khusus mempelajari peranan 

dan hubungan manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Peranan Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) didorong oleh masalah-masalah ekonomi, 

politik-politik, dan sosial. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:15) masalah-masalah ekonomi 

meliputi hal-hal berikut : 

1. Semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar sumber daya 

manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien. 

2. Semakin disadari bahwa sumber daya manusia paling berperan dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 
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3. Karyawan akan meningkatkan moral kerja, kedisiplinan, dan kinerjanya jika 

kepuasan diperolehnya dalam pekerjaannya. 

4. Terjadinya persaingan yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang 

berkualitas diantara perusahaan. 

5. Para karyawan semakin menuntut keamanan ekonominya pada masa depan. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:16) masalah-masalah politik meliputi 

hal-hal berikut : 

1. Hak manusia semakin mendapat perhatian dan kerja paksa tidak 

diperkenankan lagi. 

2. Organisasi buruh semakin banyak dan semakin kuat mengharuskan perhatian 

yang lebih baik terhadap sumber daya manusia. 

3. Campur tangan pemerintah dalam mengatur perburuhan semakin banyak. 

4. Adanya persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja. 

5. Emansipasi wanita yang menuntut kesamaan hak dalam memperoleh 

pekerjaan. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:15) masalah-masalah sosial meliputi 

hal-hal berikut : 

1. Timbulnya pergeseran nilai di masyarakat akibat pendidikan dan kemajuan 

teknologi. Misalnya, anggapan anak dapat memberikan jaminan hidup dimasa 

tua berubah menjadi uang pensiun yang akan menjamin masa tuanya. 

2. Berkurangnya rasa kebanggaan terhadap hasil pekerjaan, akibat adanya 

spesialisasi pekerjaan yang mendetail. Misalnya, dahulu mendesain, 

mengerjakan hingga selesai dikerjakan sendiri dan hasil akhirnya dapat dilihat, 

sekarang hanya mengerjakan satu suku cadang saja dan hasil akhirnya tidak 

diketahui. 

3. Semakin banyak pekerja wanita yang pada kodratnya perlu mendapat 

pengaturan dengan perundang-undangan. 

4. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam, material dan non material yang 

harus dipenuhi oleh perusahaan. Misalnya, masalah status sosial dan 

kesehatan. 
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Manajemen sumber manusia ini akan terus berkembang sesuai dengan 

kemajuan peradaban, teknologi, dan perundang-undangan negara-negara didunia. 

Persaingan yang ketat diantara perusahaan dan semakin besarnya perhatian 

tentang hak asasi manusia akan mendorong timbulnya pendekatan-pendekatan 

yang lebih modern dan manusiawi dalam perburuhan. Pemerintah pun akan jauh 

lebih besar campur tangannya dalam mengatur pemanfaatan sumber daya manusia 

untuk melindungi kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tidak 

dilakukan sewenang-wenang oleh pemilik perusahaan. 

2.2.5 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

pengintegrasian, kompensasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. 

1. Perencanaan  

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga kerja 

secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam 

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan mentapkan 

program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 

Program kepegawaian yang akan membantu tercapainya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan 

dengan menentapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi, dan koordinasi dalam bagan (organization chart). Organisasi hanya 

merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan 

membantu terwujudnya tujuan secara efrektif. 
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3. Pengarahan 

Pengarahan (Directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan tugas 

dengan baik. 

4. Pengendalian  

Pengendalian (Controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, 

agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan perbaikan 

dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, 

kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi 

lingkungan pekerjaan. 

5. Pengadaan  

Pengadaan (Procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan. 

6. Pengembangan  

Pengembangan (Development) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi  

Kompensasi (Compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct) 

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

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah 

adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerja, layak diartikan 

dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah 

minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 
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8. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (Integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan kegiatan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan 

saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat 

memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal 

yang penting dan sulit dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), 

karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (Mainteneance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

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

tetap bekerja sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan 

program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan 

serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik 

sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan 

kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma 

sosial. 

11. Pemberhentian  

Pemberhentian (Separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab 

lainnya. 

2.3 Pengertian Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) 

2.3.1 Pengertian Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi kinerja dari individu tenaga kerja diantaranya, 

skill, motivasi, disiplin kerja, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, 

imbalan atau insentive, hubungan mereka dengan organisasi dan masih banyak 

lagi faktor lainnya. Organisasi atau perusahaan, kinerjanya lebih tergantung pada 

kinerja dari individu tenaga kerja. Ada banyak cara untuk memikirkan tentang 
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jenis kinerja yang dibutuhkan para tenaga kerja untuk suatu perusahaan agar dapar 

berhasil diantaranya dengan mempertimbangkan tiga elemen yaitu produktivitas, 

kualitas dan pelayanan. 

Menurut Veithzal Rivai (2008:309) menyatakan bahwa : 

“Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. 
Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki 
derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kinerja karyawan 
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk 
mencapai tujuannya”. 

 
2.3.2 Jenis-Jenis Penilaian Kinerja 

Jenis-jenis penilaian kinerja menurut Veithzal Rivai (2008:323) : 

1. Penilaian hanya oleh atasan, dapat dilakukan secara cepat dan langsung, dapat 

mengarah kedistorsi karena pertimbangan-pertimbangan pribadi. 

2. Penilaian oleh kelompok lini: atasan dan atasannya lagi bersama-sama 

membahas kinerja dari bawahannya yang dinilai. Objektivitasnya lebih akurat 

dibandingkan kalau hanya oleh atasan sendiri dan individu yang dinilai tinggi 

dapat mendominasi penilaian. 

3. Penilaian oleh kelompok staf: atasan meminta suatu atau lebih individu untuk 

bermusyawarah dengannya, atasan langsung yang membuat keputusan akhir 

seperti penilaian gabungan yang masuk akal dan wajar. 

4. Penilaian melalui keputusan komite: sama seperti pola sebelumnya kecuali 

bahwa manajer yang bertanggung jawab tidak lagi mengambil keputusan 

akhir, hasilnya didasarkan pada plilihan mayoritas misalnya memperluas 

pertimbangan yang ekstrim dan memperlemah integritas manajer yang 

bertanggung jawab. 

5. Penilaian berdasarkan peninjauan lapangan: sama seperti pada kelompok staf, 

namun melibatkan wakil dari pinjaman wakil dari pimpinan pengembangan 

atau departemen sumber daya manusia yang bertindak sebagai peninjau yang 

independent misalnya membawa satu pikiran yang tetap kedalam suatu 

penilaian lintas sektor yang besar. 

6. Penilaian oleh bawahan dan sejawat, mungkin terlalu subjektif dan mungkin  

digunakan sebagai tambahan pada metode penilaian yang lain. 
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2.3.3 Metode Penilaian Kinerja 

Metode untuk melakukan pengukuran kinerja karyawan menurut Veithzal 

Rivai (2008:324) yaitu pendekatan yang berorientasi pada : 

1. Metode Penilaian Berorientasi Pada Masa Lalu 

Ada beberapa metode untuk menilai prestasi kinerja di waktu yang lalu, dan 

hampir semua teknik tersebut merupakan suatu upaya untuk meminimumkan 

berbagai masalah tertentu yang dijumpai dalam pendekatan-pendekatan ini. 

Teknik-teknik penlaian ini melputi:  

a) Skala Peringkat (rating Scale) 

Merupakan metode yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam 

penilaian prestasi, dimana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian 

yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, 

mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. 

b) Daftar pertanyaan (checklist) 

Penilaian berdasarkan metode ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang 

menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. 

Penilai tinggal memilih kata atau pernyataan yang menggambarkan 

karakteristik dan hasil kerja karyawan. 

c) Metode dengan pemilihan terarah (Forced Choice Methode) 

Metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi 

subjektivitas dalam penilaian. Salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini 

adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah 

penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan 

deskriptif yang kelihatannya mempunyai nilai yang sama. 

d) Metode Peristiwa Kritis (Critical Incident Methode) 

Metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan  kritis 

penilai atas perilaku karyawan, seperti sangat baik atau sangat buruk di dalam 

melaksanakan pekerjaan. 
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e) Metode Catatan Prestasi 

Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan 

penyempurnaan, yang banyak digunakan terutama oleh para professional. 

Misalnya penampilan, kemampuan berbicara, peran kepemimpinan, dan 

aktivitas lain yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku (behaviorally anchored 

ratingscale=BARS). 

Metode ini merupakan suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk satu 

kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi 

kerja dengan perilaku tertentu. 

f) Metode peninjauan lapangan (Field Review Methode) 

Disini penyelia turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari Sumber 

Daya Manusia. Spesialis Sumber Daya Manusia mendapat informasi dari 

atasan langsung perihal prestasi karyawannya, lalu mengevaluasi berdasarkan 

informasi tersebut. 

g) Tes dan observasi prestasi kerja (Performance Test and Observation) 

Karena berbagai pertimbangan dan keterbatasan penilaian prestasi dapat 

didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan, berupa tes tertulis dan 

peragaan, syaratnya tes harus valid (sahih) dan reliable (dapat dipercaya). 

h) Pendekatan evaluasi komparatif  (Comparative Evaluation Approach). 

Metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang dengan 

karyawan lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis. 

2.3.4 Tujuan dan Kegunaan Penilaian Kinerja 

Tujuan dari penilaian kinerja karyawan pada perusahaan menurut Efendi 

Hariandja (2005:195) adalah : 

1. Perbaikan untuk kerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk 

mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja melalui 

feedback yang diberikan organisasi. 

2. Penyesuaian gaji dapat dipakai sebagai informasi untuk mengkompensasi 

karyawan secara layak sehingga dapat memotivasi mereka. 
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3. Keputusan untuk penempatan yaitu dapat dilakukannya penempatan karyawan 

sesuai dengan keahliannya. 

4. Pelatihan dan pengembangan yaitu melalui penilaian akan diketahui 

kelemahan-kelemahan dari karyawan sehingga dapat dilakukan program 

pelatihan dan pengembangan yang efektif. 

5. Perencanaan karir, yaitu organisasi dapat memberikan bantuan perencanaan 

karir bagi karyawan dan menyelesaikannya dengan kepentingan organisasi. 

6. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses penempatan, yaitu 

untuk kerja yang tidak baik menunjukan adanya kelemahan dalam 

penempatan sehingga dapat dilakukan perbaikan. 

7. Dapat mengidentifikasi adanya kekurangan dalam desain pekerjaan, yaitu 

kekurangan kinerja yang akan menunjukan adanya kekurangan dalam 

perencanaan jabatan.  

8. Meningkatkan adanya perlakuan kesempatan yang sama pada karyawan, yaitu 

dengan dilakukannya penilaian yang objektif berarti meningkatkan perlakuan 

yang adil bagi karyawan. 

9. Dapat membantu karyawan mengatasi masalahyang bersifat eksternal, yaitu 

dengan penilaian unjuk kerja atasan akan mengetahui apa yang menyebabkan 

terjadinya unjuk kerja yang tidak baik sehingga atasan dapat membantu 

menyelesaikannya. 

10. Umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu 

dengan diketahui unjuk kerja karyawan dengan secara keseluruhan, ini akan 

menjadi informasi sejauh mana fungsi manajemen sumber daya manusia 

berjalan dengan baik atau tidak. 

2.3.5 Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja 

Ruang lingkup pengukuran kinerja menurut MalayuS.P. Hasibuan 

(2008:88) merumuskan sebagai berikut, 5W + 1H, yaitu : 

1. Who (Siapa) 

Pertanyaan ini mencakup 

a. Siapa yang baru dinilai? Yaitu seluruh tenaga kerja yang ada dalam 

organisasi dari jabatan yang tertinggi sampai yang terendah. 
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b. Siapa yang harus menilai? Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh atasan 

langsung ataupun tidak langsung atau penilaian kinerja dapat dilakukan 

oleh orang tertentu yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan karena dinilai 

memiliki keahlian dalam bidangnya. 

2. What (Apa) 

Apa yang harus dinilai yaitu :  

a. Objek atau materi yang dinilai, antara lain hasil kerja kemampuan sikap 

kepemimpinan kerja dan motivasi kerja. 

b. Dimensi waktu yaitu kinerja yang dicapai pada saat ini dan potensi yang 

didapat dikembangkan pada waktu yang akan datang. 

3. Why (Mengapa) 

Mengapa penilaian kinerja itu harus dilakukan? Hal ini untuk : 

a. Memelihara potensi. 

b. Menentukan kebutuhan pelatihan kinerja.  

c. Dasar pengembangan karir. 

d. Dasar promosi jabatan. 

4. When (Bilamana) 

Waktu pelaksanaan penilaian kinerja dapat dilakukan dengan cara : 

a. Formal, yaitu dilakukan dengan cara periodik, setiap bulan kwartal, 

triwulan, ataupun tiap bulan. 

b. Informal, yaitu dilakukan dengan cara terus menerus dan setiap saat atau 

setiap hari kerja. 

5. Where (Dimana) 

Penilaian kinerja karyawan dapat dilakukan pada 2 alternatif, yaitu : 

a. Ditempat kerja (on the job appraisal). Pelaksanaan penilaian kinerja 

ditempat kerja karyawan yang bersangkutan atau di tempat lain yang masih 

dalam lingkungan organisasinya sendiri. 

b. Di luar tempat kerja (off the job appraisal). Pelaksanaan penilaian kinerja 

dapat dilakukan diluar organisasi dengan cara meminta bantuan konsultan. 
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6. How (Bagaimana) 

Bagaimana penilaian kinerja dilakukan yaitu dengan cara menggunakan 

ratting call dan employee comparaison sedangkan metode modern antara lain 

Management By Objective (MBO) dan assesment center. 

2.3.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor ability 

(kemampuan) dan faktor motivation (motivasi). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Davis yang dikutip oleh Prabu Mangkunegara (2005:13) yang merumuskan 

bahwa : 

Human performance  = Ability + Motivation 

Ability    = Knowledge + Skill 

Motivation    = Attitude + Situtation  

 Faktor kemampuan secara psikologis terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (Knowledge + Skill) artinya karyawan yang memiliki 

kemampuan diatas rata-rata (IQ110-120). Dengan pendidikan yang memadai 

untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari maka ia 

akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, karyawan 

perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the man in the 

right place, the man in right job). 

2.3.7 Sumber Kesalahan Dalam Penilaian Kinerja 

Sumber kesalahan dalam penilaian kinerja menurut Veithzal Rivai     

(2008: 345) adalah : 

1. Kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja dapat bersumber dari: 

a) Bentuk penilaian kinerja yang dipakai  

b) Penilai  

2. Dapat pula terjadi dalam bentuk penilaian kinerja  ditemukan aspek-aspek 

yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan keberhasilan seorang 

karyawan. Misalnya: ciri inisiatif, ternyata pekerjaannya dan pelaksanaanya 

tidak atau kurang sekali memerlukan inisiatif. 
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3. Hal lain yang dapat timbul dalam penilaian kinerja adalah jika aspek-aspek 

yang harus dinilai tidak jelas batasannya (definisinya) atau berdwiarti 

(ambiguous). Kedwiartian dari aspek-aspek memberi kemungkinan pada 

penilai untuk mempergunakan kriteria atau standar yang berbeda-beda 

dalam penilaian. 

4. Kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan karena penilaian dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Kesalahan hallo (hallo error); penilai dalam menilai aspek-aspek yang 

terdapat dalam formulir (barang) penilaian kinerja dipengaruhi oleh satu 

aspek yang dianggap menonjol dan yang telah dinilai oleh penilai. 

b. Kesalahan konstan (constant error); kesalahan yang dilakukan oleh 

penilai secara konstan setiap kali menilai orang lain. Ada tiga macam 

kesalahan konstan. 

c. Berbagai prasangka, misalnya prasangka terhadap karyawan yang masa 

kerjanya telah lama, prasangka kesukuan, agama, jenis kelamin, 

pendidikan dan sebagainya. 

2.3.8 Masalah-masalah Dalam Penilaian Kinerja 

Permasalahan biasanya terjadi dalam pelaksanaan penilaian kinerja 

menurut Mathis dan Jackson (2002:101:107) adalah :  

1. Permasalahan  dari standar yang berbeda-beda 

Ketika menilai seorang karyawan manager harus menghindari pemakaian 

standar dengan harapan yang berbeda terhadap para karyawan, yang 

mengerjakan pekerjaan yang sama. Persoalan seperti ini kemungkinan terjadi 

ketika kriteria yang ambigu dan pembobotan yang subjektif oleh atasan 

digunakan dalam penilaian. 

2. Efek Resensi 

Efek Resensi ini terjadi ketika nilai memberikan bobot yang lebih besar untuk 

kejadian yang memang baru terjadi pada kinerja karyawan. Efek Resensi ini 

merupakan kesalahan penilai yang dapat dimengerti. Beberapa karyawan 

mungkin mencoba mengambil keuntungan dari Efek Resensi ini dengan 
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memberikan bantuan-bantuan kepada atasannya begitu penilaian akan 

dilakukan. 

3. Bias dari penilai 

Bias dari penilai terjadi ketika nilai-nilai dari si penilai mempengaruhi 

penilaian. Bias Penilai ini mungkin saja secara tidak sadar atau malah 

disengaja, jika seorang manager sangat tidak suka dengan suatu bangsa 

tertentu, agama, usia, jenis kelamin, maka Bias ini cenderung mengganggu 

informasi penilaian untuk beberapa orang. 

4. Efek Halo 

Penilaian yang subjektif diberikan kepada pegawai, baik yang bersifat positif 

maupun yang bersifat negatif berlebihan karena dilihat dari penampilan 

karyawan. 

5. Kesalahan Kontras 

Penilaian harus dilakukan dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan. 

Kesalahan Kontras adalah kecenderungan untuk menilai orang-orang secara 

relatif terhadap orang lain bukannya dibandingkan dengan suatu standar kerja. 

2.3.9 Solusi Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penilaian Kinerja 

Karyawan 

Menurut Marwansyah dan Mukaram (2000:11) dalam bukunya, yang 

berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia untuk mengatasi permasalahan 

yang sering muncul dalam penilaian kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pelatihan kepada penilai 

Memberikan pelatihan ini maksdunya memberikan pelatihan khusus 

terhadap para penilai kinerja karyawan, agar dapat memberikan penilaian 

yang baik dan benar terhadap karyawan. 

2. Penilaian yang Cakap 

Tanggung jawab untuk menilai kinerja karyawan hendaknya dibebankan 

kepada seorang atau sejumlah orang, yang secara langsung mengamati 

paling tidak sampel yang respresentative dari kinerja itu. Untuk menjamin 

konsisten si penilaian, para penilai harus mendapatkan pelatihan yang 

memadai. 
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3. Kriteria yang Terkait dengan Pekerjaaan 

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. 

4. Sesuai Standarisasi Penilaian Kinerja 

Pekerjaan dalam kategori pekerjaan yang sama dan berada dibawah 

organisasi yang sama harus dinilai dengan menggunakan instrument yang 

sama dan sesuai dengan kriteria penilaian kinerja yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




