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BAB II

TIJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata management (Bahasa Inggris), berasal

dari kata “to manage” yang artinya mengurus atau tata laksana. Sehingga

manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing dan

memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang

dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak ahli

yang memberikan definisi tentang manajemen, diantaranya:

Menurut Mulayu S.P. Hasibuan mengatakan bahwa,

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan

sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan

efisien untuk mencapai satu tujuan.”

Menurut Dr. Sp. Siagian Pengertian Manajemen dapat di definisikan sebagai

berikut

“Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil

dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain”

Sementara itu menurut Henry Fayol Menyebutkan ada lima fungsi manajemen,

yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan.

Sedangkan fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada

dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer

dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.
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Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan

dari para pakar atau ahli manajemen diatas bahwa manajemen adalah suatu proses

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan dan pemberian bimbingan.

2.1.1 Fungsi Manajemen

Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya.

Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik d an teratur, dimana

manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses

tertentu dalam fungsi yang terkait. Maksudnya adalah serangkaian tahap kegiatan

mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan

kegiatan atau pekerjaan. Pembagian fungsi manajemen menurut beberapa ahli

manajemen, di antaranya yaitu :

1 Menurut Dalton E.M.C. Farland (1990) dalam “Management Principles

and Management”, fungsi manajemen terbagi menjadi :

• Perencanaan (Planning).

• Pengorganisasian (Organizing).

• Pengawasan (Controlling).

2 Menurut George R. Ferry (1990) dalam “Principles of Management”,

proses manajemen terbagi menjadi :

• Perencanaan (Planning).

• Pengorganisasian (Organizing).

• Pengawasan (Controlling).

• Pelaksanaan (Activating).
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3 Menurut H. Koontz dan O’Donnel (1991) dalam “The Principles of

Management”, proses dan fungsi manajemen terbagi menjadi :

• Perencanaan (Planning).

• Pengorganisasian (Organizing).

• Pengawasan (Controlling).

• Pengarahan (Directing).

2.1.2 Pengertian Fungsi - Fungsi manajemen

Berdasarkan teori dari beberapa para ahli dan pakar manajemen yang telah

dikemukakan diatas, kita bisa lihat bahwa fungsi manajemen terdiri dari beberapa

aspek. Berikut merupakan penjelasan dari aspek-aspek dari fungsi-fungsi

manajemen tersebut.

l) Fungsi perencanaan

Pada hakekatrya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang

merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan/tindakan-tindakan ekonomis dan efektif

pada waktu yang akan datang. Pross ini memerlukan pemikiran tentmg apa yang

perlu dikerjakan, bagaimana dan di mana suatu kegiatan perlu dilakukan serta

siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya.

2) Fungsi pengorganisasian

Fungsi Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan

hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, personalia dan faktor fisik agar

kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada

pencapaian tujuan bersam
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3)Fungsi pengarahan

Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan-tindakan

agar betul-betul dilaksanakan. Oleh karena tindakan-tindakan itu dilakukan oleh

orang, maka pengarahan meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada

personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut.

4)Fungsi pengkoordinasi

Suatu usaha yang terkoordinir ialah di mana kegiatan karyawan itu harmonis.

terarah dan diintergrasikan menuju tujuan-tujuan bersama. Koordinasi dengan

demikian sangat diperlukan dalam organisasi agar diperoleh kesatuan bertindak

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

5)Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan

persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana. Sehingga pengawasan

membawa kita pada fungsi perencanaan. Makin jelas. lengkap serta terkoordinir

rencana-rencana makin lengkap pula pengawasan.

2.2 Gaya Kepemimpinan

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu

sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan

manfaat bagi kesejahteraan manusia. Kepemimpinan memegang peranan yang

sangat penting dalam manajemen organisasi. Kepemimpinan dibutuhkan manusia

karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia. Dari sinilah
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timbul kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Kepemimpinan didefinisikan ke

dalam ciri-ciri individual, kebiasan, cara mempengaruhi orang lain, interaksi,

kedudukan dalam oragnisasi dan persepsi mengenai pengaruh yang sah. Ada

banyak pengertian yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang

masing-masing, definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya beberapa

kesamaan.

Kata “memimpin” menurut Wahjosumidjo mempunyai arti memberikan

bimbingan, menuntun, mengarahkan, dan berjalan di depan (precede). Pemimpin

berperilaku untuk membantu organisasi dengan kemampuan maksimal dalam

mencapai tujuan (2010: 104). Pemimpin tidak berdiri sendiri di samping,

melainkan mereka memberikan dorongan dan memacu, berdiri di depan yang

memberikan kemudahan untuk kemajuan serta memberikan inspirasi organisasi

dalam mencapai tujuan. Menurut Miftah Thoha (2010: 9) kepemimpinan adalah

kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku

manusia baik perorangan maupun kelompok.

Menurut Koontz dan Donnel yang dimaksud kepemimpinan secara

umum, merupakan pengaruh, seni atau proses mempengaruhi sekelompok orang,

sehingga mereka mau bekerja dengan sungguhsungguh untuk meraih tujuan

kelompok. Sedangkan kepemimpinan menurut E. Mulyasa dapat diartikan

sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan untuk

pencapaian tujuan bersama atau organisasi Sobri dkk (2009:72).

Pemimpin adalah merupakan inspirator, motivator, stimulator,

dinamisator, dan inovator dalam organisasi (Kartono 2006:10). Menurut Terry
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dan Frankin mendefinisikan pemimpin dengan hubungan dimana seseorang

(pemimpin) mempengaruhi orang untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas–

tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan organisasi atau

kelompok (Yuli, 2005:166). Menurut C. Turney (1992) dalam Martinis Yamin

dan Maisah (2010: 74) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu group

proses yang dilakukanoleh seseorang dalam mengelola dan menginspirasikan

sejumlah pekerjaanuntuk mencapai tujuan organisasi melalui aplikasi teknik-

teknik manajemen.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di defenisikan kepemimpinan dari

sudut pandang perspektif sebagai konsep manajemen dan dapat dirumuskan

sebagai seseorang yang mendukung orang lain untuk mau bekerja sama.

Kepemimpinan menurut Kartono (2006:10) merupakan kekuatan aspirasional,

kekuatan semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi

para anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka menjadi sesuai dengan

keinginan pemimpinn kepemimpinan adalah kemampuan atau kecerdasan

mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerjasama dalam

melaksanakan kegiatan – kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Sedangkan

menurut Sutarto (2006: 8) Kepemimpinan adalah kemampuan untuk

mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan

tertentu pada situasi tertentu.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan

adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain dan memotivasi
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individu-individu supaya bekerjasama dibawah pimpinannya sebagai suatu tim

untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan.

2.2.2 Pengertian Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu

perwuju dan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut

kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk

suatu pola atau bentuk tertentu. Menurut Veithzal Rivai & Deddy Mulyadi

(2011: 42)

“Gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang digunakan

pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi

tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpianan

adalah pola perilaku dan strategi yang dikuasi dan sering diterapkan

oleh seorang pemimpin”.

Gaya kepemimpinan adalah dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan.

Dimana gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu yang mementingkan

pelaksanakan tugas, yang mementingkan hubungan kerja sama, dan yang

mementingkan hasil yang dapat dicapai. Adapun gaya kepemimpinan menurut

Tampubolon (2007) adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari

falsafah, ketrampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin

ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.

Menurut Tjiptono (2006:161) gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang

digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Sementara itu,
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pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku

(kata-kata dan tindakan-tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh

orang lain (Hersey, 2004:29). Sedangkan menurut Miftah Thoha (2010: 49)

“Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan

oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi

perilaku orang lain seperti yang ia lihat”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan

adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak

maupun yang tidak tampak oleh bawahannya.

2.2.3 Jenis Gaya Kepemimpinan

Menurut Miftah Thoha (2006: 50), menyatakan bahwa

“Ada tiga style kepemimpinan, yakni: otokrasi, demokasi dan Laissez-

Faire”.

Ketiga gaya kepemimpinan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemimpin otokrasi, pemimpin yang bertindak sangat otoriter, selalu

memberikan perintah dan tidak memberikan kesempatan untuk timbulnya

partisipasi. Kepemimpinan seperti ini cenderung memberi perhatian

individual ketika memberikan pujian dan kritik, tetapi berusaha untuk

lebih bersikap impersonal dan berkawan dibandingkan dengan

bermusuhan secara terbuka.
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2. Pemimpin yang demokratis mendorong kelompok diskusi dan pembuat

keputusan, lebih bersikap objektif dari dalam pemberian pujian dan kritik,

serta menjadi satu dengan kelompok dalam hal memberikan spirit.

3. Pemimpin yang bergaya laissez-faire (bebas), Gaya kepemimpinan ini

pada dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasi mampu mandiri

dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya masing-masing,

cenderung memberikan kebebasan yang mutlak kepada kelompok. Dalam

gaya kepemimpinan ini, pemimpin praktis tidak memimpin.

Adapun gaya kepemimpinan yang lain menurut Bass dan Avolio (1996)

dikutip dan diterjemahkan oleh Tertio Kunto Dewo (2008: 7)

“Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memiliki

karakteristik yang menunjukkan perilaku karismatik, memunculkan

motivasi inspirasional, memberikan stimulasi intelektual dan

memperlakukan kayawan dengan member perhatian terhadap individu”.

Dengan demikian perilaku kepemimpinan akan tercermin dari gaya

kepemimpinan yang muncul pada saat memimpin bawahannya. Dalam

mempengaruhi kinerja bawahannya diperlukan gaya kepemimpinan yang efektif.

Dalam praktiknya, dari beberapa gaya kepemimpinan tersebut berkembang

beberapa tipe kepemimpinan; di antaranya adalah sebagian berikut (Siagian:

2010).
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1. Tipe Otokratis

Seorang pemimpin yang otokratis ialah pemimpin yang memiliki kriteria atau ciri

sebagai berikut:

a. Menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi;

b. Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi; menganggap bawahan

sebagai alat semata-mata;

c. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat;

d. Terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya;

e. Dalam tindakan penggerakkannya sering mempergunakan pendekatan yang

mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum.

2. Tipe Militeristis

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang pemimpin

tipe militerisme berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang

pemimpin yang bertipe militeristis ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-

sifat berikut :

a. Dalam menggerakan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan;

b. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan

jabatannya;

c. Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan;

d. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan;

e. Sukar menerima kritikan dari bawahannya;

f. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

3. Tipe Paternalistis
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Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paternalistis ialah

seorang yang memiliki ciri sebagai berikut :

a. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa; bersikap terlalu

melindungi (overly protective);

b. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil

keputusan;

c. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif

d. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan

daya kreasi dan fantasinya;

e. Sering bersikap maha tahu.

4. Tipe Karismatik

Hingga sekarang ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab-sebab

mengapa seseorang pemimpin memiliki karisma. Umumnya diketahui bahwa

pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya

pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya yang sangat besar,

meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka

menjadi pengikut pemimpin itu. Karena kurangnya pengetahuan tentang sebab

musabab seseorang menjadi pemimpin yang karismatik, maka sering hanya

dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (supra

natural powers). Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan

sebagai kriteria untuk karisma.
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5. Tipe Demokratis

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin

yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern. Hal ini terjadi

karena tipe kepemimpinan ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa

manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia;

b. Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan

kepentingan dan tujuan pribadi dari pada bawahannya;

c. Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya;

d. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork dalam usaha

mencapai tujuan;

e. Ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk

berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat

kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain;

f. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya;

g. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

Sedangkan menurut Robinss (2006) mengidentifikasi empat jenis gaya

kepemimpinan antara lain:

1. Gaya kepemimpinan kharismatik, Para pengikut terpacu kemampuan

kepemimpinan yang heroik atau yang luar biasa ketika mereka mengamati
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perilaku-perilaku tertentu pemimpin mereka. Terdapat lima karakteristik pokok

pemimpin kharismatik:

a. Visi dan artikulasi. Dia memiliki visi ditujukan dengan sasaran ideal

yang berharap masa depan lebih baik daripada status quo, dan mampu

mengklarifikasi pentingnya visi yang dapat dipahami orang lain.

b. Rasio personal. Pemimpin kharismatik bersedia menempuh risiko

personal tinggi, menanggung biaya besar, dan terlibat ke dalam

pengorbanan diri untuk meraih visi.

c. Peka terhadap lingkungan. Mereka mampu menilai secara realistis

kendala lingkungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat

perubahan.

d. Kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Pemimpin kharismatik

perseptif (sangat pengertian) terhadap kemampuan orang lain dan

responsif terhadap kebutuhan dan perasaan mereka.

e. Perilaku tidak konvensional. Pemimpin kharismatik terlibat dalam

perilaku yang dianggap baru dan berlawanan dengan norma.

2. Gaya kepemimpinan transaksional, Pemimpin transaksional merupakan

pemimpin yang memandu atau memotivasi para pengikut mereka menuju sasaran

yang ditetapkan dengan memperjelas persyaratan peran dan tugas. Gaya

kepemimpinan transaksional lebih berfokus pada hubungan pemimpin-bawahan

tanpa adanya usaha untuk menciptakan perubahan bagi bawahannya. Terdapat

empat karakteristik pemimpin transaksional:
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a. Imbalan kontingen: kontrak pertukaran imbalan atas upaya yang

dilakukan, menjanjikan imbalan atas kinerja baik, mengakui pencapaian.

b. Manajemen berdasar pengecualian (aktif): melihat dean mencari

penyimpangan dari aturan dan standar, menempuh tindakan perbaikan.

c. Manajemen berdasar pengecualian (pasif): mengintervensi hanya jika

standar tidak dipenuhi.

d. Laissez-Faire: melepas tanggung jawab, menghindari pembuatan

keputusan.

3. Gaya kepemimpinan transformasional, Pemimpin transformasional

mencurahkan perhatian pada hal-hal dan kebutuhan pengembangan dari masing-

masing pengikut, Pemimpin transformasional mengubah kesadaran para pengikut

akan persoalan-persoalan dengan membantu mereka memandang masalah lama

dengan cara-cara baru, dan mereka mampu menggairahkan, membangkitkan, dan

mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra demi mencapai

sasaran kelompok. Terdapat empat karakteristik pemimpin transformasional:

a. Kharisma: memberikan visi dan rasa atas misi, menanamkan

kebanggaan, meraih penghormatan dan kepercayaan.

b. Inspirasi: mengkomunikasikan harapan tinggi, menggunakan symbol

untuk memfokuskan pada usaha, menggambarkan maksud penting secara

sederhana.

c. Stimulasi intelektual: mendorong intelegensia, rasionalitas, dan

pemecahan masalah secara hati-hati.
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d. Pertimbangan individual: memberikan perhatian pribadi, melayani

karyawan secara pribadi, melatih dan menasehati.

4. Gaya kepemimpinan visioner, Kemamuan menciptakan dan mengartikulasikan

visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi atau

unit organisasi yang tengah tumbuh dan membaik dibanding saat ini. Visi ini jika

diseleksi dan diimplementasikan secara tepat, mempunyai kekuatan besar

sehingga bisa mengakibatkan terjadinya lompatan awal ke masa depan dengan

membangkitkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya.

2.3 Kinerja Karyawan

Landasan yang sesungguhnya dalam suatu organisasi adalah kinerja. Jika

tidak ada kinerja maka seluruh bagian organisasi, maka tujuan tidak dapat

tercapai. Kinerja perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemimpin atau

manajer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dan diterjemahkan

oleh Hadari Nawawi (2006: 63) mengatakan bahwa

“Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan,

kemampuan kerja”.

Definisi lain mengenai kinerja menurut Hadari Nawawi (2006: 63) adalah

“Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas

tertentu”.

Menurut Henry Simamora dikutip dan diterjemahkan oleh Dina Nurhayati

(2008: 7)
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“Kinerja karyawan adalah tingkat dimana para karyawan mencapai

persyaratan-persyaratan pekerjaan”.

Sementara menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006: 94) menjelaskan bahwa

“Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan

atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta waktu”.

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance).

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005: 67) bahwa istilah kinerja

berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau

prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

Menurut Hayadi dan Kristiani (2007) kinerja merupakan gambaran

tingkat suatu pelaksanaan kegiatan atau program dalam usaha mencapai tujuan,

misi, dan visi organisasi. Istilah kinerja sering dipakai untuk menyebut prestasi

atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Pengukuran kinerja

merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang

mempuyai tujuan strategis organisasi. Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja

sebagai dasar bagi pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja periode

berikutnya.
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Sedangkan kinerja menurut Wibowo (2007:7)

“Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai

dari pekerjaan tersebut. Dan kinerja adalah tentang apa yang

dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja

karyawan adalah kemampuan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan,

dimana suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak

melampui batas waktu yang disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan

moral maupun etika perusahaan. Dengan demikian kinerja karyawan dapat

memberikan kontribusi bagi perusahaan tersebut. Penilaian kinerja karyawan

memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam

menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar kinerja serta kinerja serta

memotivasi karyawan di waktu berikutnya. Penilaian kinerja karyawan

memberikan dasar bagi keputusan keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi,

pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi kondisi kepegawaian lainnya.
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2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006: 94) mengungkapkan bahwa

“Kinerja merupakan gabungan tiga faktor penting, yaitu kemampuan

dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas

penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi pekerja”.

Apabila kinerja tiap individu atau karyawan baik, maka diharapkan kinerja

perusahaan akan baik pula. Adapula menurut Rivai (2005: 324) dalam menilai

kinerja seorang pegawai, maka diperlukan berbagai aspek penilaian antara lain

pengetahuan tentang pekerjaan, kepemimpinan inisiatif, kualitas pekerjaan,

kerjasama, pengambilan keputusan, kreativitas, dapat diandalkan, perencanaan,

komunikasi, inteligensi (kecerdasan), pemecahan masalah, pendelegasian, sikap,

usaha, motivasi, dan organisasi.

Menurut Darma (2005) bahwa faktor-faktor tingkat kinerja staf meliputi

mutu pekerjaan, jumlah pekerjaan, efektifitas biaya dan inisiatif. Sementara

karakteristik individu yang mempengaruhi kinerja meliputi: umur, jenis kelamin,

pendidikan, lama kerja, penempatan kerja dan lingkungan kerja (rekan kerja,

atasan, organisasi, penghargaan dan imbalan).

Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu

dalam organisasi menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2005:16) adalah

sebagai berikut:

1. Faktor Individu Secara psikologis,
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Individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang

tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan

adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu

tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini

merupakanmodal utama individu manusia untu mampu mengelola dan

mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan

kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Faktor Lingkungan Organisasi

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam

mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud

antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja

yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis,

iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang

relatif memadai.

Berdasarkan beberapa faktor diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

faktor yang mempengaruhi kinerja terbagi atas faktor dari dalam (internal) dan

faktor dari luar (eksternal). Faktor tersebut patutntya menjadi perhatian bagi para

pemimpin dan juga perusahaan agar kinerja para karyawannya tidak menurun

terlebih agar dapat terus meningkat.
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2.3.2 Penilaian Kinerja

Menurut Suyadi Prawirosentono (2008: 27), kinerja dapat dinilai atau diukur

dengan beberapa indikator yaitu:

1. Efektifitas

Efektifitas yaitu bila tujuan kelompok dapat dicapai dengan kebutuhan

yang direncanakan.

2. Tanggung jawab

Merupakan bagian yang tak terpisahkan atau sebagai akibat kepemilikan

wewenang.

3. Disiplin

Yaitu taat pada hukum dan aturan yang belaku. Disiplin karyawan adalah

ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja

dengan perusahaan dimana dia bekerja.

4. Inisiatif

Berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk suatu ide yang

berkaitan tujuan perusahaan. Sifat inisiatif sebaiknya mendapat perhatian

atau tanggapan perusahaan dan atasan yang baik. Dengan perkataan lain

inisiatif karyawan merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya akan

mempengaruhi kinerja karyawan.

Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya personel dalam suatu

organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan

proses yang berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja personel dan usaha untuk
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mempertinggi kerja personel dalam organisasi. Penilaian kinerja adalah proses

penelusuran kegiatan pribadi personel pada masa tertentu yang menilai hasil karya

yang ditampilkan terhadap pencapaian sasaran sistem manajemen Prihadi (2004)

Menurut Rivai (2005: 324), dalam menilai kinerja seorang pegawai, maka

diperlukan berbagai aspek penilaian antara lain pengetahuan tentang pekerjaan,

kepemimpinan inisiatif, kualitas pekerjaan, kerjasama, pengambilan keputusan,

kreativitas, dapat diandalkan, perencanaan, komunikasi, inteligensi (kecerdasan),

pemecahan masalah, pendelegasian, sikap, usaha, motivasi, dan organisasi.

Selanjutnya, dari aspek-aspek penilaian kinerja yang dinilai tersebut selanjutnya

dikelompokkan menjadi :

A. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan,

metode, teknik, dan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan tugas

serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya.

B. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami

kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-

masing ke bidang operasional perusahaan secara menyeluruh. Pada intinya

setiap individu atau karyawan pada setiap perusahaan memahami tugas,

fungsi serta tanggungjwabnya sebagai seorang karyawan.

C. Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain kemapuan

untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan

negosiasi, dan lain-lain.

Hasil penilaian kinerja bermanfaat sebagai dasar bagi evaluasi regular

terhadap kinerja anggota organisasi. Apakah seorang karyawan dinilai kompeten
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atau tidak kompeten, efektif atau tidak efektif, dapat dipromosikan atau tidak, dan

seterusnya adalah didasarkan pada informasi yang dihasilkan oleh sistem

penilaian kinerja. Selain itu, organisasi sering mencoba mempengaruhi motivasi

dan kinerja mendatang dengan mengaitkan berbagai pemberian imbalan, seperti :

kenaikan gaji dan promosi Sofyandi (2008: 128).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kinerja memiliki peranan

penting dalam perkembangan sebuah perusahaan, untuk itu pemimpin yang baik

dan yang dirasa cocok sangat diperlukan dalam memimpin sebuah perusahaan.

Dengan adanya pemimpin yang baik dan kinerja yang optimal bukan tidak

mungkin jika perusahaan dapat berkembang dengan pesat.


