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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Secara umum manajemen dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan 

tentang proses untuk memperoleh tujuan organisasi melalui upaya bersama dengan 

sejumlah orang atau sumber yang dimiliki organisasi. Dalam hal ini manajemen 

dibedakan menjadi 3 bentuk karakteristik, diantaranya adalah: 

 Sebuah proses atau seri dari aktivitas yang berkelanjutan dan berhubungan.   

 Melibatkan dan berkonsentrasi untuk mendapatkan tujuan organisasi.   

 Mendapatkan sebuah hasil dengan berkerja sama dengan sejumlah orang dan 

memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi tersebut. 

Dari pengertian mengenai manajemen diatas, terdapat pula pengertian mengenai 

manajemen menurut para ahli, diantaranya: 

Menurut G.R. Terry: 

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau 

pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau 

maksudmaksud yang nyata. 
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Menurut Hilman: 

Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan 

mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. 

Menurut Ricky W. Griffin: 

Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 

dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan 

efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, 

sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, 

terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 

Menurut Drs. Oey Liang Lee: 

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, 

pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Menurut William H. Newman: 

Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan memperoleh hasil tertentu 

melalui orang lain. 

Menurut Renville Siagian: 

Manajemen adalah suatu bidang usaha yang bergarak dalam bidang jasa pelayanan 

dan dikelola oleh para tenaga ahli terlatih serta berpengalaman. 
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Menurut Prof. Eiji Ogawa: 

Manajemen adalah Perencanaan, Pengimplementasian dan Pengendalian kegiatan-

kegiatan termasuk system pembuatan barang yang dilakukan oleh organisasi usaha 

dengan terlebih dahulu telah menetapkan sasaran-sasaran untuk kerja yang dapat 

disempurnakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang berubah. 

Menurut Federick Winslow Taylor: 

Manajemen adalah Suatu percobaan yang sungguh-sungguh untuk menghadapi setiap 

persoalan yang timbul dalam pimpinan perusahaan (dan organisasi lain) atau setiap 

system kerjasama manusia dengan sikap dan jiwa seorang sarjana dan dengan 

menggunakan alat-alat perumusan. 

Menurut Henry Fayol: 

Manajemen mengandung gagasan lima fungsi utama yaitu, merancang, 

mengorganisasi, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. 

Lyndak F. Urwick: 

Manajemen adalah Forecasting (meramalkan), Planning Organizing (perencanaan 

Pengorganisiran), Commanding (memerintahklan), Coordinating (pengkoordinasian) 

dan Controlling (pengontrolan). 
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2.1.1 Fungsi Manajemen 

Ditinjau dari segi fungsinya, manajemen memiliki 4 fungsi dasar manajemen yang 

menggambarkan proses manajemen, semuanya terangkum sebagai berikut:    

Perencanaan 

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, 

membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas 

kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi 

manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana dapat berupa rencana 

informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis 

dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana 

formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan  suatu organisasi dalam 

jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota 

korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. 

Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman 

tentang apa yang harus dilakukan. 
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Kegiatan dalam Fungsi Perencanaan 

 Menetapkan tujuan dan target bisnis  

 Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut 

 Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan 

 Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan 

target bisnis. 

Pengorganisasian 

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam 

perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, 

sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua 

pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian 

tujuan organisasi. Kegiatan dalam Fungsi Pengorganisasian, diantaranya: 

 Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan 

menetapkan prosedur yang diperlukan 

 Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan 

dan tanggung jawab 

 Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia/tenaga kerja 

 Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. 
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Pengarahan 

Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam 

organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan 

tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. 

Kegiatan dalam Fungsi Pengarahan dan Implementasi : 

 Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian 

motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien 

dalam pencapaian tujuan 

 Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan 

 Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. 

Pengendalian 

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah 

direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan 

target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia 

bisnis yang dihadapi. 
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Kegiatan dalam Fungsi Pengawasan dan Pengendalian, diantaranya: 

 Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai 

dengan indikator yang telah ditetapkan 

 Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin 

ditemukan. 

 Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait 

dengan pencapaian tujuan dan target bisnis  

2.1.2 Unsur-Unsur Manajemen 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (tools). 

Tools merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Tools 

tersebut dikenal dengan 6M, yaitu men, money, materials, machines, method, dan 

markets. 

· Man (SDM) 

Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang 

membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. 

Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah 

makhluk kerja. 
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· Money (uang) 

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat 

tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah 

uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (tools) 

yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan 

secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan 

untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta 

berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi. 

· Materials (bahan) 

Materi terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi. Dalam dunia 

usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam 

bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu 

sarana. Sebab materi dan manusia tidaki dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan 

tercapai hasil yang dikehendaki. 

· Machines (mesin) 

Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan 

membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta 

menciptakan efesiensi kerja. 
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· Methods (metode) 

Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang 

baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode daat dinyatakan sebagai 

penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai 

pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan 

penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode 

baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai 

pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama 

dalam manajemen tetap manusianya sendiri. 

· Market (pasar) 

Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang 

diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses 

kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti 

menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar 

pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera 

konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen. 

Unsur- unsur manajemen menjadi hal mutlak dalam manajemen karena sebagai 

penentu arah perusahaan dalam melakukan kegiatan perusahaan. 
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2.1.3 Macam-Macam Manajemen 

Terdapat berbagai macam manajemen, diantaranya: 

1. Manajemen Pemasaran ( Marketing Management ) 

Manajemen Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

perusahaan guna mempertahankan dan meningkatkan perusahaannya untuk mencapai 

target laba yang diinginkan. 

Menurut Hasan (2013:4), pemasaran adalah proses mengidentifikasi, menciptakan 

dan mengkomunikasikan nilai, serta memelihara hubungan yang memuaskan 

pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. 

2. Manajemen Keuangan (  Financial Management ) 

Manajemen keuangan adalah suatu  proses perencanaan, pengalokasian, 

penganggaran, pengawan atas biaya serta  penetapan kebijakan harga yang bertujuan 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

3. Manajemen Produksi ( Management Product ) 

Manajemen Produksi  salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai 

peran dalam mengoordinasi kan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk 

mengatur kegiatan ini, perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan 

usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai 

dengan apa yang direncanakan. 
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4. Manajemen Administrasi ( Administrative Management ) 

Manajemen administrasi bertujuan mengatur  serta merencanakan serta 

mengendalikan dan mengarahkan sistem administrasi dalam sebuah perusahaan 

5. Manajemen Sumber Daya Alam ( Management of natural Resources ) 

Sumber daya Alam seperti air, tanah, tumbuhan dan hewan merupakan salah satu 

kekayaan alam yang ada dalam perut bumi ini. SDA sangat berkaitan erat dengan 

manajemen dalam proses perencanaan, pengelolaan sumber daya alam untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan. 

6. Manajemen Sumber Daya Manusia ( Management Of  Human Resources ) 

Manajemen Sumber daya manusia (SDM) adalah suatu cara bagaimana mengatur 

serta mengimplementasikan sistem perencanaan terhadap kebutuhan akan sumber 

daya manusia, seperti, tenaga kerja ataupun keahlian sehingga organisasi atau 

perusahaan dapat mengambil langkah atas dasar SDA yang telah ada tersebut guna 

mencapai tujuan yang di harapkan. 
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2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai 

masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja 

lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sdm adalah 

departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau 

human resource department. Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia 

adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu 

organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada 

posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. 

Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain sistem 

perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, 

evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. 

Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik 

manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya.  
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Dari pengertian tersebut, terdapat pengertian  mengenai manajemen sumber 

daya manusia menurut beberapa para ahli, diantaranya: 

1. Menurut Melayu SP. Hasibuan. 

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

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. 

2. Menurut Henry Simamora 

MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan 

jasa dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok bekerja. 

MSDM juga menyangkut desain dan implementasi system perencanaan, penyusunan 

personalia, pengembangan karyawan, pengeloaan karir, evaluasi kerja, kompensasi 

karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus. 

3. Menurut Achmad S. Rucky 

MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses akusis, 

pendayagunaan, pengemebangan dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah 

organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya 

manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. 
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4. Menurut Mutiara S. Panggabean 

MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan 

pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi 

pekerjaan, pengadaan, pengembngan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan 

kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dari definisi di atas, menurut Mutiara S. Panggabaean bahwa, kegiatan di 

bidang sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi 

pekerjaan dan dari sisi pekerja. Dari sisi pekerjaan terdiri dari analisis dan evaluasi 

pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerja meliputi kegiatan-kegiatan pengadaan tenaga 

kerja, penilaian prestasi kerja, pelatihan dan pengembangan, promosi, kompensasi 

dan pemutusan hubungan kerja. Dengan definisi di atas yang dikemukakan oleh para 

ahli tersebut menunjukan demikian pentingnya manajemen sumber daya manusia di 

dalam mencapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.  
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2.2.1 Model Manajemen Sumber Daya Manusia 

Di dalam memahami berbagai permasalahan pada manajelen sumber daya manusia 

dan sekaligus dapat menentukan cara pemecahannya perlu diketahui lebih dahulu 

model- model yang digunakan oleh perusahaan kecil tidak bias menerapkan model 

yang biasa digunakan oleh perusahaan besar. Demikian pula sebaliknya. Dalam 

perkembangan model- model ini berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi serta 

tuntutannya. Untuk menyusun berbagai aktifitas manajemen sumber daya manusia 

ada 6 (enam) model manajemen sumber daya manusia yaitu: 

1. Model Klerikal 

Dalam model ini fungsi departemen sumber daya manusia yang terutama adalah 

memperoleh dan memelihara laporan, data, catatan-catatan dan melaksanakan tugas-

tugas rutin. Fungsi departemen sumber daya manusia menangani kertas kerja yang 

dibutuhkan, memenuhi berbagai peraturan dan melaksanakan tugas-tugas 

kepegawaian rutin. 

2. Model Hukum 

Dalam model ini, operasi sumber daya manusia memperoleh kekutannya dari 

keahlian di bidang hukum. Aspek hukum memiliki sejarah panjang yang berawal dari 

hubungan perburuhan, di masa negosiasi kontrak, pengawasan dan kepatuhan 

merupakan fungsi pokok disebabkan adanya hubungan yang sering bertentangan 

antara manajer dengan karyawan. 
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3. Model Financial 

Aspek finansial manajemen sumber daya manusia belakangan ini semakin 

berkembang karena para manajer semakin sadar akan pengaruh yang besar dari 

sumber daya manusia ini meliputi biaya kompensasi tidak langsung seperti biaya 

asuransi kesehatan, pension, asuransi jiwa, liburan dan sebagainya, kebutuhan akan 

keahlian dalam mengelola bidang yang semakin komplek ini merupakan penyebab 

utama mengapa para manajer sumber daya manusia semakin meningkat. 

4. Model Manjerial 

Model manajerial ini memiliki dua versi yaitu versi pertama manajer sumber daya 

manusia memahami kerangka acuan kerja manajer lini yang berorientasi pada 

produktivitas. Versi kedua manajer ini melaksanakan beberapa fungsi sumber daya 

manusia. Departemen sumber daya manusia melatih manajer lini jdalam keahlian 

yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi kunci sumber daya manusia seperti 

pengangkatan, evaluasi kinerja dan pengembangan. Karena karyawan pada umumnya 

lebih senang berinteraksi dengan manajer mereka sendiri disbanding dengan pegawai 

staf, maka beberapa departemen sumber daya manusia dapat menunjukan manajer lini 

untuk berperan sebagai pelatih dan fasilitator. 
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5. Model Humanistik 

Ide sentral dalam model ini adalah bahwa, departemen sumber daya manusia 

dibentuk untuk mengembangkan dan membantu perkembangan nilai dan potensi 

sumber daya manusia di dalam organisasi. Spesialis sumber daya manusia harus 

memahami individu karyawan dan membantunya memaksimalkan pengembangan 

diri dan peningkatan karir. Model ini menggabarkan tumbuhnya perhatian organisasi 

terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan mereka 

6. Model Ilmu Perilaku 

Model ini menganggap bahwa, ilmu perilaku seperti psikologi dan perilaku organisasi 

merupakan dasar aktivitas sumber daya manusia. Prinsipnya adalah bahwa sebuah 

pendekatan sains terhadap perilaku manusia dapa diterpkan pada hampir semua 

permasalahan sumber daya manusia bidang sumber daya manusias yang didasarkan 

pada prinsip sains meliputi teknik umpan balik, evaluasi, desain program dan tujuan 

pelatihan serta manajemen karir. 

2.2.2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah usaha sadar dalam pengambilan keputusan yang telah 

diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan 

dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

dilakukan sebelumnya. 
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2. Rekrutmen 

Menurut Dewi Hanggraeni (2012) rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik 

pelamar-pelamar yang memiliki keahlian untuk menduduki posisi tertentu di dalam 

organisasi. Proses rekrutmen bertujuan untuk mengumpulkan kandidat-kandidat 

terbaik sebanyak-banyaknya (pool of talents) untuk dipilih yang paling baik dari yang 

terbaik.  

3. Seleksi 

Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari 

sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah 

menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup / cv / curriculum vittae 

milik pelamar. Kemudian dari cv pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang 

akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu 

berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian test tertulis, 

wawancara kerja / interview dan proses seleksi lainnya. 

4. Orientasi, Pelatihan dan Pengembangan 

Pelatihan menurut Gary Dessler (2009) adalah Proses mengajarkan karyawan baru 

atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan 

pekerjaan mereka”. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu 

sumber daya manusia dalam dunia kerja.  

 

 



41 
 

Karyawan, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan 

karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan 

kerja, strategi, dan lain sebagainya. Menurut pasal I ayat 9 undang-undang No.13 

Tahun 2003. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 

memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 

disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai 

dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.  

Pengembangan (development) diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul 

tanggung jawab yang berbeda atau yang Iebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, 

lembaga atau instansi pendidikan.  Menurut Sedarmayanti (2010: 164), menyatakan 

bahwa berdasarkan pengertian pelatihan dan pengembangan terdapat beberapa 

perbedaan, yaitu sebagai berikut: 

 Pelatihan bertujuan mempersiapkan karyawan yang akan segera diberi tugas 

mengerjakan pekerjaan yang telah ada dalam lembaga (proses pendidikan 

jangka pendek) 

 Pengembangan diperlukan untuk mempersiapkan karyawan mengerjakan 

pekerjaan di masa yang akan datang (proses pendidikan jangka panjang) 
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5. Evalauasi Kinerja 

Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan 

pengendalian. Terkadang fungsi monitoring dan fungsi evaluasi, sulit untuk 

dipisahkan. Penyusunan sistem dalam organisasi dan pembagian tugas, fungsi serta 

pembagian peran pihak-pihak dalam organisasi, adakalanya tidak perlu dipisah-pisah 

secara nyata. Fungsi manajemen puncak misalnya, meliputi semua fungsi dari 

perencanaan sampai pengendalian.  

Oleh karena itu, evaluasi sering dilakukan oleh pimpinan organisasi dalam suatu rapat 

kerja, rapat pimpinan, atau temu muka, baik secara reguler maupun dalam 

menghadapi kejadian-kejadian khusus lainnya. Sebagai bagian dari fungsi 

manajemen, fungsi evaluasi tidaklah berdiri sendiri. Fungsi-fungsi seperti fungsi 

pemantauan dan pelaporan sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Di 

samping untuk melengkapi berbagai fungsi di dalam fungsi-fungsi manajemen, 

evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama 

setiap kali. 

6. Kompensasi 

Pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada 

karyawan sebagai imbal jasa (output) yang diberikannya kepada perusahaan. Prinsip 

kompensasi adalah adil dan layak sesuai prestasi dan tanggung jawab. 
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7. Pengintegrasian 

Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, 

sehingga tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. 

8. Pemeliharaan 

Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas 

karyawan agar tercipta kerjasama yang panjang. 

9. Pemberhentian 

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal 

tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan 

pengusaha. Sedangkan menurut Moekijat mengartikan bahwa Pemberhentian adalah 

pemutusan hubungan kerjas seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. 

2.2.3. Tujuan  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Empat tujuan manajemen SDM adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Sosial 

Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau 

perusahaan bertanggungjawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan 

masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. 

b. Tujuan Organisasional 

Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi 

mencapai tujuannya. 
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c. Tujuan Fungsional 

Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen 

sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

d. Tujuan Individual 

Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan 

yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. 

2.2.4 Perkembangan Sumber Daya Manusia 

Perkembangan Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia bagian yang berhubungan dengan keputusan 

organisasi yang berdampak pada angkatan kerja atau angkatan kerja potensial 

perusahaan. Organisasi membutuhkan kemampuan manajerial dari sumber daya 

manusia, dan menerapkan prosedur yang optimal untuk tujuan kepuasan konsumen. 

Idealnya, manajer sumber daya manusia harus ditempatkan pada posisi manajemen 

lini dari pada hanya sekadar staf, karena dengan demikian mereka dapat melakukan 

pengambulan keputusan-keputusan dari pada hanya sebagai penasihat. Manajemen 

sumber daya manusia harus membantu manajemen dalam kegiatan mengintegrasi dan 

mengkoordinasi kepentingan unsur-unsur pokok organisasi, dengan memutuskan 

untuk mempertinggi posisi persaingan organisasi melalui produktifitas yang lebih 

tinggi dan kualitas produk dan jasa yang lebih tinggi yang akhirnya akan 

mempertinggi kepuasan konsumen.  
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Kegiatan manajemen sumber daya manusia adalah membangun keunggulan bersaing 

merupakan implementasi strategik, menciptakan suatu kapasitas untuk berubah, dan 

membangun kesatuan strategik. 

Untuk melaksanakan ketiga hal tersebut, manajemen sumber daya manusia dapat  

menggunakan 6 bidang kegiatan, yaitu ; 

 Desain organisasional 

Desain organisasional meliputi perencanaan tugas pekerjaan berdasarkan pada 

interaksi orag-orang, tekhnologi, dan tugas-tugas untuk mencapai misi, tujuan, dan 

rencana strategik organisasi.  

 Staffing 

Staffing harus dilakukan dengan aliran orang ke, melalui, dan dari organisasi. 

Penarikan tenaga kerja, orientasi karyawan, seleksi, promosi merupakan beberapa 

fungsi yang menjadi wewenang manajemen sumber daya manusia, staffing 

tampaknya paling dipengaruhi oleh hukum.  

 Komunikasi dan hubungan masyarakat 

Komunikasi dan hubungan masyarakat adalah mengenai penyebaran informasi 

diantara pekerja, manajemen, pelangga, dan lembaga di luar organisasi lainnya. 

Sistem informasi, riset karyawan. Sikap survey, dan publikasi perusahaan juga 

termasuk dalam bidang komunikasi dan hubungan masyarakat.  
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 Kinerja/performance manajemen 

Aktifitas kinerja manajemen meliputi penilaian individu, unit atau tingkat kinerja 

keseluruhan untuk siukur dan ditingkatkan kinerja kerjanya.  

 Sistem reward, benefit dan pemenuhan 

Sistem reward, benefi dan pemenuhan harus dilakukan dengan beberapa tipe reward 

atau benefit yang mungkin tersedia bagi pekerja seperti kompensasi, pembayaran 

jasa, pembagian profit, pemeliharaan kesehatan, vaksin dan pension.  

 Pemanfaatan Sumber Tenaga Kerja dan Kompensasi 

Program kompensasi karyawan dirancang : 

 Menarik karyawan yang cakap ke dalam organisasi 

 Memotivasi karyawan mencapai prestasi unggul 

 Mencapai masa dinas yang panjang sesuai fungsinya, didalam perusahaan ada 

dua macam tenaga kerja : 

 Tenaga Eksekutif, mengambil keputusan dan melaksanakan fungsi organik 

manajemen 

 Tenaga Operatif, tenaga terampil, menguasai pekerjaan, sehingga tugas dapat 

dilaksanakan dengan baik. 
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2.3 Gaya Kepemimpinan 

Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, 

sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi 

kesejahteraan manusia. Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para pakar 

menurut sudut pandang masing-masing, definisi-definisi tersebut menunjukkan 

adanya beberapa kesamaan. 

Menurut Robbins & Judge (dalam Teguh Sriwidadi dan Oey Charlie, 2011) 

menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok guna mencapai sebuah visi atau serangkaian tujuan yang ditetapkan. 

Pendapat lain menurut Ordway Tead dalam buku Kartini Kartono (2010), 

kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja 

sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpnan merupakan 

kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, kemampuan 

mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan atau 

keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai 

tujuan organisasi atau kelompok 
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2.3.1 Macam-Macam Gaya Kepemimpinan 

1. Gaya Kepemimpinan Otoriter / Authoritarian 

Adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang 

diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung 

jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan 

hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. 

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis / Democratic 

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang 

secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan 

bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis 

pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para 

bawahannya. 

3. Gaya Kepemimpinan Bebas / Laissez Faire 

Pemimpin jenis ini hanya terlibat delam kuantitas yang kecil di mana para 

bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang 

dihadapi. 
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2.3.2 Empat Gaya Kepemimpinan dari Empat Macam Kepribadian 

Keempat gaya kepemimpinan berdasarkan kepribadian adalah : 

1. Gaya Kepemimpinan Karismatis 

2. Gaya Kepemimpinan Diplomatis 

3. Gaya Kepemimpinan Otoriter 

4. Gaya Kepemimpinan Moralis 

GAYA KEPEMIMPINAN KARISMATIS 

Kelebihan gaya kepemimpinan karismatis ini adalah mampu menarik orang. Mereka 

terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan semangat. Biasanya 

pemimpin dengan gaya kepribadian ini visionaris. Mereka sangat menyenangi 

perubahan dan tantangan. Mungkin, kelemahan terbesar tipe kepemimpinan model ini 

bisa di analogikan dengan peribahasa Tong Kosong Nyaring Bunyinya. Mereka 

mampu menarik orang untuk datang kepada mereka. Setelah beberapa lama, orang – 

orang yang datang ini akan kecewa karena ketidak-konsisten-an. Apa yang diucapkan 

ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta pertanggung jawabannya, si pemimpin akan 

memberikan alasan, permintaan maaf, dan janji. 
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GAYA KEPEMIPINAN DIPLOMATIS 

Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini ada di penempatan perspektifnya. 

Banyak orang seringkali melihat dari satu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya. Sisanya, 

melihat dari sisi keuntungan lawannya. Hanya pemimpin dengan kepribadian putih 

ini yang bisa melihat kedua sisi, dengan jelas. Apa yang menguntungkan dirinya, dan 

juga menguntungkan lawannya. Kesabaran dan kepasifan adalah kelemahan 

pemimpin dengan gaya diplomatis ini. Umumnya, mereka sangat sabar dan sanggup 

menerima tekanan. Namun kesabarannya ini bisa sangat keterlaluan. Mereka bisa 

menerima perlakuan yang tidak menyengangkan tersebut, tetapi pengikut-

pengikutnya tidak. Dan seringkali hal inilah yang membuat para pengikutnya 

meninggalkan si pemimpin. 

GAYA KEPEMIMPINAN OTORITER 

Kelebihan model kepemimpinan otoriter ini ada di pencapaian prestasinya. Tidak ada 

satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia 

memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah 

hasil. Langkah – langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Dingin dan sedikit 

kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian merah ini. Mereka sangat 

mementingkan tujuan sehingga tidak pernah peduli dengan cara. Makan atau dimakan 

adalah prinsip hidupnya. 
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GAYA KEPEMIMPINAN MORALIS 

Kelebihan dari gaya kepemimpinan seperti ini adalah umumnya Mereka hangat dan 

sopan kepada semua orang. Mereka memiliki empati yang tinggi terhadap 

permasalahan para bawahannya, juga sabar, murah hati Segala bentuk kebajikan ada 

dalam diri pemimpin ini. Orang – orang yang datang karena kehangatannya terlepas 

dari segala kekurangannya. Kelemahan dari pemimpinan seperti ini adalah emosinya. 

Rata orang seperti ini sangat tidak stabil, kadang bisa tampak sedih dan mengerikan, 

kadang pula bisa sangat menyenangkan dan bersahabat. 

2.3.3 Indikator Gaya Kepemimpinan 

Menurut (Horison: Bisnis, Manajemen, dan Sumberdaya Manusia; Tb. Sjafri 

Mangkuprawira; 2009). gaya kepemimpinan diukur dengan sebelas indikator, yaitu: 

1. Gaya direktif, dengan indikator-indikator:  

 memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengetahui apa yang 

diharapkan untuk dilakukannya,  

 menjadwalkan pekerjaan, dan  

 memberikan pedoman yang spesifik mengenai cara menyelesaikan tugas.  

2. Gaya suportif, dengan indikator-indikator:  

 menunjukkan sikap ramah kepada bawahan, dan  

 memberikan perhatian akan kebutuhan bawahan.  
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3. Gaya partisipatif atau demokratif, dengan indikator-indikator:  

 berkonsultasi dengan bawahan, dan 

 menggunakan saran yang diberikan bawahan sebelum mengambil keputusan. 

4. Gaya berorientasi pada prestasi, dengan indikator-indikator: 

 menetapkan sasaran yang menantang, dan 

 mengharapkan bawahan untuk berprestasi pada tingkat tertinggi.  

5. Gaya pendelegasian, dengan indikator-indikator: 

 memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengoptimalkan 

kemampuannya,  

 memberikan kepercayaan bawahan dalam pengambilan keputusan. 

6. Gaya Telling (memberitahukan), dengan indikator-indikator: 

 memberitahukan tentang apa yang menjadi tugas pekerjaan, 

 memberitahukan tentang bagaimana dan kapan pekerjaan dilakukan. 

7. Gaya Selling (menjual), dengan indikator-indikator:  

 memberikan instruksi yang jelas,  

 memberikan dukungan.  

8. Gaya kepemimpinan koersif, dengan indikator-indikator:  

 menuntut bawahan melakukan apa yang diperintahkan,  

 meninta bawahan untuk tidak meniru apa yang dilakukan.  
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9. Gaya kepemimpinan afiliatif, dengan indikator-indikator: 

 mengerjakan tugas-tugas yang sulit bersama bawahannya,  

 tidak menempatkan dirinya di atas para bawahannya.  

10. Gaya kepemimpinan penentu kecepatan (pacesetting), dengan indikator-

indikator: 

 membuat standar yang tinggi untuk diikuti,  

 menghendaki cara kerja bawahannya meniru cara kerjaan yang telah 

ditunjukkan pemimpin.  

11. Gaya kepemimpinan pelatihan atau pembinaan (coaching) dengan indikator-

indikator:  

 melakukan pembinaan,  

 meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para bawahannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

2.4 Kinerja Karyawan 

2.4.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

Menurut Wirawan, (2009:5) kinerja merupakan keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-

fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu 

tertentu. Pendapat lain mengatakan kinerja karyawan merupakan hasil sinergi dari 

sejumlah faktor-faktor yang terdiri dari faktor lingkungan organisasi, faktor 

lingkungan eksternal dan faktor internal pegawai atau karyawan (Wirawan, 2009:6). 

Karyawan sebagai sumber yang produktif dan terbina dapat diarahkan sebagai tenaga 

yang efektif dan efisien. Dalam pencapaian hasil kerja yang efektif dan efisien 

tersebut, peranan manajemen kinerja merupakan salah satu faktor yang menentukan 

kinerja yang diberikan akan menambah ketrampilan yang telah dimiliki oleh 

karyawan. Adapun ketrampilan tersebut mempengaruhi pelaksanaan tugas dan 

pekerjaan dan tinggi rendahnya kinerja karyawan (Kurniawan, 2009:5). Kinerja 

mengacu pada prestasi karyawan yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang 

ditetapkan perusahan.  

 

 

 

 

 

 



55 
 

Robbins (Moeheriono,2009:61) menyebut bahwa kinerja sebagai fungsi 

interaksi antara kemampuan atau ability (A), motivasi atau motivation (M), dan 

kesempatan atau opportunity (O), atau Performance merupakan fungsi dari 

Motivation, Ability dan Opportunity atau jika dirumuskan menjadi P= f(MxAxO). 

Jika organisasi menghendaki karyawannya berprestasi yang optimal, seharusnyalah 

manajemen memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk melakukan pekerjaan 

secara optimal pula. Untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, manajemen bisa 

merancang agar karyawannya dapat memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja, 

melalui pemberian kompensasi yang layak dan memberikan imbalan yang memadai 

atas prestasi kerja yang diperoleh karyawannya. Sedangkan untuk meningkatkan 

kemampuan kerja karyawannya, manajemen dapat meningkatkan kemampuan kerja 

karyawannya melalui pendidikan atau pelatihan yang relevan dengan bidang 

tugasnya. Agar upaya manajemen dapat optimal untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya, manajemen dapat merancang iklim organisasi pada suasana yang 

menyenankan bagi karyawannya, sehingga karyawan dapat bekerja bukan hanya 

semata-mata berharap imbalan dari organisasinya melainkan bekerja dengan penuh 

komitmen . 
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Pengertian kinerja atau performance menurut Moeheriono (2009:60) 

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program 

kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi 

yang dituangkan melalui perencaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui 

dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau 

standar keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja 

pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada 

tolok ukur keberhasilannya 

Selanjutnya Moeheriono menyebut bahwa Arti kinerja sebenarnya berasal dari 

kata-kata job performance dan disebut actual performance atau prestasi kerja atau 

prestasi sesungguhnya yang telah dicapai. Namun semuanya mempunyai beberapa 

kesamaan arti dan makna dari pengertian suatu proses penilaian tentang kemauan 

pekerjaan terhadap tujuan dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta 

efektifivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengukuran 

kinerja (performance measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian 

tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber 

daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termsuk informasi atas efisiensi 

serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi 
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Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja 

merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun 

kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami 

atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi 

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Berkaitan dengan individu karyawan Moeheriono (2009:61), menyampaikan bahwa 

kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu 

berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dam tingkat besaran imbalan yang 

diberikan, serta dipengaruhi oleh ketrampilan, kemampuan, dan sifat-sifat individu. 

Oleh karenanya, menurut model mitra-lawyer. Kinerja individu pada dasarnya dapat 

dipengaruhi oleh faktor:  

1. Harapan mengenai imbalan  

2. Dorongan  

3. Kemampuan  

4. Kebutuhan dan sifat  

5. Persepsi terhadap tugas  

6. Imbalan internal dan eksternal 

7. Persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. 
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Menurut Mangkunegara menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi kinerja 

antara lain : 

 a. Faktor kemampuan Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu 

pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlihannya.  

b. Faktor motivasi terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi (situation) kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk 

mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong 

seseorang untuk berusaha mencapai dengan pencapaian kerja”. Motif berprestasi 

dengan pencapaian kerja. Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik baiknya agar 

mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji. potensi kerja secara 

maksimal. 

Selanjutnya Mc. Clelland, mengemukakan 6 karakteristik dari seseorang yang 

memiliki motivasi yang tinggi yaitu :  

1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi 

2. Berani mengambil risiko  

3. Memiliki tujuan yang realistis  

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuan 
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5. Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang 

dilakukan  

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogamkan  

2.4.3 Indikator Kinerja Karyawan 

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan 

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mitchel dalam buku Sedarmayanti 

(2009:319) indicator kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas Kerja (Quality Of Work) 

Adalah kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan 

kesiapannya yang tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan 

kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan secara sistematis sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin berkembang pesat. 

2. Kehadiran dan ketepatan waktu (Promptness) 

Yaitu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan 

dengan target waktu yang direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk 

selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang  

lain. 
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3. Inisiatif (Initiative) 

Yaitu mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Bawahan atau pegawai dapat 

melaksanakan tugas tanpa harus bergantung terus menerus kepada atasan. 

4. Kemampuan (Capability) 

Yaitu diantara beebrapa factor yang mempengaruhi kinerja seseorang, 

ternyata yang dapat diintervensi atau diterapi melalui pendidikan dan latihan 

adalah factor kemampuan yang dapat dikembangkan. 

5. Komunikasi (Communication) 

Merupakan interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk 

mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. Komunikasi akan menimbulkan kerjasama yang lebih baik dan 

akan terjadi hubungan-hubungan yang semakin harmonis diantara para 

pegawai dan para atasan, yang juga dapat menimbulkan perasaan senasib 

sepenanggungan. 
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2.4.4 Pengertian Penilaian Kinerja 

Istilah penilaian kinerja (performance appraisal) dan evaluasi kinerja 

(performance evaluation) dapat digunakan secara bersamaan atau bergantian karena 

pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Penilaian kinerja digunakan 

perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya atau mengevaluasi hasil pekerjaan 

karyawan. Penilaian kinerja diartikan pula sebagai sebuah mekanisme yang baik 

untuk mengendalikan karyawan. Penilaian prestasi adalah merupakan hasil kerja 

karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya. Penilaian kinerja yang dilakukan 

dengan benar akan bermanfaat bagi karyawan, manajer departeman SDM dan 

akhirnya bagi perusahaan itu sendiri. Sasaran yang menjadi objek dalam penilaian 

kinerja adalah kecakap[an, kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara 

objektif dan dilakukan secar berkala. Kinerja merupakan hasil kerja konkret yang 

dapat diamati dan dapat diukur. 
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Dari pengertian diatas terdapat perbedaan yang mendasar tentang penilaian 

kinerja. Ada pengertian yang mengatakan memposisikan karyawan pada pihak 

subordinate dan dikendalikan, sebaliknya ada pemahaman bahwa karyawan dianggap 

sebagai faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif. Sedangkan pada 

pengertian bahwa karyawan diposisikan sebagia aset utama perusahaan, karyawan 

harus dipelihara dengan baik dan diberi kesempatan untuk berkembang. 

Instrument penilalian kinerja dapat digunakan untuk meriview kinerja, peringkat 

kinerja, penilaian kinerja, penilaian karyawan dan sekaligus evaluasi karyawan 

sehingga dapat diketahui mana karyawan yang mampu melksanakan pekerjaan secara 

baik, efesien, efektif dan produktif sesuai dengan tujuan perusahaan. 

2.4.5 Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan 

perusahaan dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian 

sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau 

penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai. 

Perusahaan melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu: 

1. Manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadapa kinerja karyawan pada 

masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM di masa 

yang akan datang. 
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2. Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu 

karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk perkembangan karier 

dan mempertahankan kualitas hubungan antar manajer yang bersangkutan 

dengan karyawannya. 

Selain itu penilaian kinerja dapat digunakan untuk : 

1. Mengetahui pengembangan, yang meliputi :  

 identifikasi kebutuhan pelatihan 

 umpan balik kinerja 

 menetukkan transfer dan penugasan 

 identifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. 

2. Pengambilan keputusan administrative, yang meliputi :  

 keputusan untuk menentukkan gaji, promosi, mempertahankan atau 

memberhentikan karyawan 

 pengakuan kinerja karyawan  

 pemutusan hubungan kerja  

 mengidentifikasi yang buruk 
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3. Keperluan perusahaan, yang meliputi : 

 perencanaan SDM 

 menentukkan kebutuhan pelatihan  

 evaluasi pencapaian tujuan perusahaan  

 informasi untuk identifikasi tujuan 

 evaluasi terhadap sistem SDM  

 penguatan terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan. 

4. Dokumentasi, yang meliputi :  

 criteria untuk validasi penelitian 

 dokumentasi keputusan-keputusan tentang SDM  

 membantu memenuhi persyaratan hukum 

2.4.6 Manfaat Penilaian Kinerja 

Manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar bagi mereka mengetahui 

manfaat yang dapat mereka harapkan. (Rivai & Basri, 2004:55). Pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam penilaian adalah: 

1. Orang yang dinilai (karyawan) 

2. Penilai (atasan, supervisor, pimpinan, manager, konsultan) 

3. Perusahaan. 
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2.4.6.1 Manfaat bagi karyawan yang dinilai 

Bagi karyawan yang dinilai, keuntungan pelaksanaan penilaian kinerja adalah 

(Rivai&Basri,2004 :58), antara lain: 

a. Meningkatkan motivasi. 

b. Meningkatkan kepuasan hidup. 

c. Adanya kejelasan standard hasil yang diterapkan mereka. 

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

e. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar. 

f. Pengembangan tantang pengetahuan dan kelemahan menjadi lebih besar, 

membangun kekuatan dan mengurangi kelemahan semaksimal mungkin. 

g. Adanya kesempatan untuk berkomunikasi ke atas . 

h. Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi. 

i. Kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan pekerjaan dan bagaimana 

mereka mengatasinya. 

j. Suatu pemahaman jelas dari apa yang diharapkan dan apa yang perlu untuk 

dilaksanakan untuk mencapai harapan tersebut. 

k. Adanya pandangan yang lebih jelas tentang konteks pekerjaan. 

l. Kesempatan untuk mendiskusikan cita-cita dan bimbingan apa pun dorongan 

atau pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi cita-cita karyawan. 

m. Meningkatkan hubungan yang harmonis dan aktif dengan atasan. 
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2.4.6.2 Manfaat bagi penilai (supervisor/manager/penyelia) 

Bagi penilai, manfaat pelaksanaan penilaian kinerja (Rivai&Basri, 2004 : 60) adalah: 

 Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan 

kinerja karyawan untuk perbaikan manajeman selanjutnya. 

 Kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang 

pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. 

 Memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik 

untuk pekerjaan manajer sendiri, maupun pekerjaan dari bawahannya. 

 Identifikasi gagasan untuk peningkatan tentang nilai pribadi. 

 Peningkatan kepuasan kerja . 

 Pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan, tentang rasa takut, 

rasa grogi, harapan, dan aspirasi mereka. 

 Menigkatkan kepuasan kerja baik terhadap karyawan dari para 

manajer maupun dari para karyawan. 

 Kesempatan untuk menjelaskan tujuan dan prioritas penilai dengan 

memberikan pandangan yang lebih baik terhadap bagaimana mereka 

dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan. 
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 Meningkatkan rasa harga diri yang kuat diantara manajer dan juga 

para karyawan, karena telah berhasil mendekatkan ide dari karyawan 

dengan ide para manajer. 

 Sebagai media untuk mengurangi kesejangan antara sasaran individu 

dengan sasaran kelompok atau sasaran departemen SDM atau sasaran 

perusahaan. 

 Kesempatan bagi para manajer untuk menjelaskan pada karyawan apa 

yang sebenarnya diingikan oleh perusahaan dari para karyawan 

sehingga para karyawan dapat mengukur dirinya, menempatkan 

dirinya, dan berjaya sesuai dengan harapan dari manajer. 

 Sebagai media untuk menigkatkan interpersonal relationship atau 

hubungan antara pribadi antara karyawan dan manajer. 

 Dapat sebagai sarana menimgkatkan motivasi karyawan dengan lebih 

memusatkan perhatian kepada mereka secara pribadi. 

 Merupakan kesempatan berharga bagi manajer agar dapat menilai 

kembali apa yang telah dilakukan sehingga ada kemungkinan merevisi 

target atau menyusun prioritas kembali. 

 Bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi atau perubahan 

tugas karyawan. 
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2.4.6.3 Manfaat bagi perusahaan 

Bagi perusahaan, manfaat penilaian adalah, (Rivai&Basri, 2004 : 62) antara lain: 

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

 Komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan 

nilai budaya perusahaan. 

 Peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas. 

 Peningkatan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan 

keterampilan dan keahlian memimpinnya untuk memotivasi karyawan 

dan mengembangkan kemauan dan keterampilan karyawan. 

 Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang 

dilakukan oleh masing-masing karyawan. 

 Meningkatkan kualitas komunikasi. 

 Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. 

 Meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

 Peningkatan segi pengawasan melekat dari setiap kegiatan yang 

dilakukan oleh setiap karyawan. 
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 Harapan dan pandangan jangka panjang dapat dikembangkan. 

 Untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang 

dibutuhkan. 

 Kemampuan menemu kenali setiap permasalahan. 

 Sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan itu dihargai oleh 

perusahaan. 

 Budaya perusahaan menjadi mapan. Setiap kelalaian dan 

ketidakjelasan dalam membina sistem dan prosedur dapat dihindarkan 

dan kebiasaan yang baik dapat diciptakan dan dipertahankan. Berita 

baik bagi setiap orang dan setiap karyawan akan mendukung 

pelaksanaan penilaian kinerja, mau berpartisipasi secara aktif dan 

pekerjaan selanjutnya dari penilaian kinerja akan menjadi lebih baik. 

 Karyawan yang potensil dan memungkinkan untuk menjadi pimpinan 

perusahaan atau sedikitnya yang dapat dipromosikan menjadi lebih 

mudah terlihat, mudah diidentifikasikan, mudah dikembangkan lebih 

lanjut, dan memungkinkan peningkatan tanggung jawab secara kuat. 

Jika penilaian kinerja ini telah melembaga dan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan menjadi lebih besar, penilaian kinerja akan 

menjadi salah satu sarana yang paling utama dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan. 
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