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BAB II

TINJAUAN  PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu perusahaan atau organisasi didirikan dengan maksud

untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah mencapai

tujuan yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan

manajemen sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan Perusahaan, Disamping

itu manajemen sangat bermanfaat untuk mengatur sumber daya, baik sumber daya

manusia, sumber daya produksi hingga sumber daya lainnya, manajemen berguna

untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk

mencapai tujuan dari suatu organisasi atau individu.

Keberhasilan perusahaan dalam pencapaian tujuannya tidak terlepas dari

adanya proses manajemen. Tanpa manajemen berbagai aktivitas perusahaan jelas

tidak akan berjalan dengan optimal. Manajemen merupakan proses yang khas, yang

terdiri atas proses perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran melalui pemanfaatan sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya.

Pengertian manajemen menurut T. Hani Handoko (2011:8) mendefinisikan

bahwa “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
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dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengunaan sumber

daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan.”

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2012:1) mendefinisikan bahwa :

“Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan

sumber daya manusia lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu

tujuan tertentu.”

2.1.1 Fungsi-Fungsi manajemen

Manajemen sebagai suatu proses serangkaian metode sistematis dan aktivitas-

aktivitas yang saling terkait untuk mencapai tujuan. Pada umumnya ada empat (4)

fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan

(planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (directing) dan

fungsi pengendalian (controlling).

Dibawah ini akan dijelaskan arti definisi masing-masing fungsi manajemen:

1. Perencanaan (Planning)

Aktivitas penentuan tujuan atau sasaran yang akan dicapai dan menentukan

bagaimana cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang

tersedia dan apa yang harus dilakukan.
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2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengaturan dan alokasi pekerjaan serta sumber daya diantara para anggota

organisasi untuk menjalankan rencana sehingga mereka dapat mencapai

tujuan perusahaan.

3. Pengarahan (Directing)

Tindakan untuk membimbing dan mengusahakan agar semua anggota

organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan kearah tercapainya

suatu tujuan untuk memotivasi, memimpin, dan mengembangkan komunikasi.

4. Pengendalian (Controlling)

Memastikan pencapaian tujuan, membandingkan hasil pelaksanaan dengan

tujuan atau rencana semula kemudian mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

2.1.2 Bidang-Bidang Manajemen

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

Daya Manusia, dalam manajemen terdapat beberapa bidang didalamnya, antara lain

adalah sebagai berikut

1. Manajemen Oprasional

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

3. Manajemen Pemasaran

4. Manajemen Keuangan
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Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen Operasional

Manajemen Operasional adalah bentuk pengelolaan secara menyeluruh dan

optimal pada masalah tenaga kerja, barang–barang seperti mesin, peralatan

bahan–bahan mentah, atau produk apa saja yang sekiranya bisa dijadikan

sebuah produk barang dan jasa yang biasa dijual belikan. Dalam manajemen

sumber daya manusia pembahasan difokuskan pada unsur manusia pekerja.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan

dan peranan tenaga kerja, agar efektif dan efisien membantu terwujudnya

tujuan. Hal-hal pokok yang dipelajari dalam MSDM ini adalah perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan,

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian

karyawan.

3. Manajemen Pemasaran

Menurut Suharno dan Sutarso (2009:28), dalam bukunya marketing in

practice, mendefinisikan bahwa manajemen pemasaran adalah seluruh

aktivitas untuk mengatur dan mengkoordinir faktor-faktor produksi secara

efektif dan efisien untuk dapat menciptakan dan menambah nilai dan benefit

dari produk (barang atau jasa) yang dihasilkan oleh sebuah organisasi

.
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4. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan bisa diartikan sebagai manajemen dana baik yang

berkaitan dengan pengalokasikan dana dalam berbagai bentuk investasi secara

efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau

pembelanjaan secara efisien.

2.1.3 Pengertian Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakaan bagian integral dari

setiap perusahaan atau setiap organisasi besar yang bisa anda temukan sehari–hari,

manajemen sumber daya manusia di sisi lain, merujuk kepada departemen yang

menaungi kerja sistem hubungan antar pekerja di sebuah perusahaan atau organisasi

jadi intinya, departemen ini terlibat dalam segala hal yang berkaitan dengan

kesejahteraan, pendidikan karyawan, perekrutan tenaga kerja, dan analisis terhadap

kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan karyawan.

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang definisi manajemen sumber daya

manusia diantara lain :

Menurut Veithzal Rivai (2009:1) Manajemen SDM merupakan salah satu bidang

manajemen umum yang meliputi segi–segi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengendaliaan. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang

produksi, pemasaraan, keuangan, maupun kepegawain. Karena sumber daya manusia

(SDM) di anggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan,
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Maka berbagai pengalaman dan hasil penelitiaan dalam bidang SDM di kumpulkan

secara sistematis dalam apa yang disebut Manajemen Sumber Daya Manusia.

Menurut Sadili Samsudin (2010:22) menyatakan bahwa : “Manajemen

Sumber Daya Manusia merupakan suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia

sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis”.

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.

2.1.4 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Ada empat tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sadeli

Samsudin  (2010:30)

1. Tujuan Sosial

Agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis

terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak

negatifnya

2. Tujuan Organisasional

Sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya

3. Tujuan Fungsional
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Tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen sumber daya manusia

pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Tujuan Individual

Tujuan pribadi dari setiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak

dicapai melalui aktivitasnya melalui organisasi.

2.1.5 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Veithzal Rivai ( 2009:13) fungsi-fungsi manajemen sumber daya

manusia terdiri dari :

A. Perencanaan ( Planning)

Segala sesuatu yang dilakukan untuk menentukan berbagai hal yang

berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang yang berkaitan

dengan kebutuhan, pengadaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia.

B. Pengorganisasian (Organizing)

Proses menyusun dan mendesain struktur untuk mengetahui adanya hubungan

tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh karyawan.

C. Pengarahan (Directing)

Kegiatan memberikan petunjuk ahli pada semua karyawan agar mau

bekerjasama seefektif mungkin dalam membantu tercapainya tujuan

perusahaan, karyawan dan masyarakat.
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D. Pengendalian (Controlling)

Melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan

standar-standar yang telah ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja.

2.2 Penilaian Kinerja

2.2.1 Pengertian Penilaian Kinerja

Pengertian penilaian kinerja Menurut Veithzal Rivai (2009:549) adalah

sebagai berikut :

“Penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang

digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang

berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk potensi

ketidakhadiran”.

Penilaian prestasi kinerja secara umum dapat diartikan sebagai suatu evaluasi

yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja/jabatan ( Job

Performance) seorang karyawan, termasuk potensi pengembangannya. (Dr.

Bambang Wahyudi:2009:101)

Menurut Mejia yang dikutip oleh Donni Juni Priansa dalam bukunya yang

berjudul Manajeman Penilaian Kinerja (2011:197) sebagai berikut :

“Penilaian Kinerja merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran

dan manejemen, hal ini dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik dan

pembinaan untuk meningkatkan kinerja karyawan.”
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2.2.2 Bentuk-Bentuk Penilaian Kinerja

Menurut Veithzal Rivai (2008:323) bentuk-bentuk penilaian kinerja antara

lain :

1. Penilaian hanya oleh atasan

Dapat dilakukan secara cepat dan langsung, dapat mengarah karena

pertimbangan-pertimbangan pribadi.

2. Penilaian oleh kelompok

Atasan dengan atasannya lagi bersama-sama membahas kinerja dari

bawahannya yang dinilai objektivitasnya lebih akurat dibandingkan oleh

atasan sendiri dan individu yang dinilai tinggi dapat mendominasi penilaian.

3. Penilaian oleh kelompok staff

Atasan meminta satu atau lebih individu untuk bermusyawarah dengan atasan

langsung yang membuat keputusan akhir seperti penilaian gabungan yang

masuk akal dan wajar.

4. Penilaian melalui keputusan komite

Sama seperti pola sebelumnya bahwa manajer yang bertanggung jawab tidak

lagi mengambil keputusan akhir, hasilnya di dasarkan pada pilihan mayoritas

misalnya memperluas pertimbangan yang ekstrim dan manajer yang

bertanggung jawab.
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5. Penilaian berdasarkan peninjauan lapangan

Sama seperti kelompok staff , namun melibatkan wakil dari pinjaman, wakil

pimpinan pengembangan atau departemen SDM yang bertindak sebagai

peninjau yang independent misalnya membawa satu pikiran yang tetap ke

dalam suatu penilaian lintas sektor yang besar.

2.2.3 Metode-Metode Penilaian Kinerja

Menurut Veithzal Rivai (2008:324-339) bahwa 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 penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu yaitu :

1. Skala Peringkat (Rating scale)

Merupakan metode yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam

penilaian prestasi, dimana para penilai diharuskan melalukan suatu penilaian

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

mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.
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2. 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 mengambarkan

karakteristik dan hasil kerja karyawan.

3. 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.

4. Metode Peristiwa Kritis (Critical Incident Methods)

Metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan kritis

penilai atas prilaku karyawan, seperti sangat baik atau sangat jelek di dalam

melaksanakan pekerjaan.

5. Metode Catatan Prestasi

Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis yaitu, catatan

penyempurnaan yang banyak digunakan terutama oleh para profesional.

6. Metode Peninjauan Lapangan (Field Review Methode)

Disini penyelia turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM.

Spesialis SDM mendapat informasi dari atasan langsung perihal prestasi

karyawan, lalu mengevaluasi berdasarkan informasi tersebut.
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7. 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 tulis dan

peragaan.

8. Pendekatan Evaluasi Komperatif (Comparative Evaluation Approach)

Metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang dengan

karyawan lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis.

Teknik-teknik penilaian kinerja yang berorientasi pada masa depan :

Metode penilaian berorientasi masa depan menggunakan asumsi bahwa

karyawan tidak lagi sebagai objek penilaian yang tunduk dan tergantung pada

penyelia, tetapi karyawan dilibatkan dalam proses penilaian. Metode ini meliputi :

1. Penilaian Diri Sendiri (Self Appraisal)

Penilaian diri sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri

dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan-kekuatan

dan kelemahannya sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku

kerja.

2. Manajemen Berdasarkan Sasaran (Management By Objective)

Manajemen berdasarkan sasaran, artinya satu bentuk penilaian dimana

karyawan dan penyelia bersama-sama mendapatkan tujuan dan sasaran

pelaksanaan kerja.



21

3. Penilaian Secara Psikologis

Proses penilaian yang dilakuka oleh para ahli psikologi untuk mengetahui

potensi seseorang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti

kemampuan intelektual dan motivasi.

4. Pusat Penilaian

Penilaian yang dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan di lakukan

oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seseorang dalam melakukan

tanggung jawab yang lebih besar.

2.2.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi dalam penilaian kinerja karyawan

Faktor – faktor yang harus diperhatikan dalam penilaian kinerja karyawan

seperti yang diuraikan oleh Handoko (2008:144) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pegawai staff :

a. Kemampuan Teknis

 Penguasaan pengetahuan sesuai dengan fungsi yang diemban.

 Penguasaan keterampilan teknis sesuai dengan fungsi yang diemban.

 Kemampuan bekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

 Kemampuan mengembangkan wawasan baru sesuai dengan fungsi

yang diemban.



22

b. Kemampuan Manajerial

 Perencanaan.

 Kemampuan mengatur pekerjaan (mengukur prioritas).

 Kemampuan menyediakan sarana pendukung dalam rangka mengatur

pekerjaan.

c. Mengorganisasi

Kemampuan menerima tugas sesuai dengan sasaran kelompok.

d. Koordinasi

 Kemampuan menyajikan informasi secara akurat kepada atasan.

 Kemampuan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan

tugasnya

e. Pengendalian

 Kualitas dan kuantitas hasil kerja.

 Kemandirian (campur tangan atasan/pihak lain dalam menyelesaikan

pekerjaannya).

f. Sikap

 Ketaatan terhadap peraturan/prosedur yang berlaku di perusahaan.

 Keandalan dalam melaksanakan tugas.

 Kemampuan menentukan prioritas antara kepentingan perusahaan

dengan kepentingan keluarga/pribadi untuk mencapai hasil yang

maksimal.
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 Kemampuan menjaga citra perusahaan.

 Tanggung jawab menggunakan wewenang secara proporsional untuk

kepentingan perusahaan.

2. Pegawai Manajerial

a. Kemampuan Teknis

 Penguasaan dan pengembangan keahlian dibidangnya.

 Inovasi dan kemampuan meningkatkan kualitas di unit kerjanya.

b. Kemampuan Manajerial

 Perencanaan.

 Memikirkan dan memprogramkan perbaikan.

 Penyesuaian dan pengembangan gagasan baru.

 Menguasai cara memperoleh data yang diperlukan dan bisa

mendapatkannya.

 Memadukan dan menganalisa data informasi yang bermanfaat.

 Merencanakan sasaran/target dan menentukan program/cara terbaik

dalam mencapai sasaran.

c. Mengorganisasi

 Kemampuan memanfaatkan kecakapan/kemampuan bawahan secara

maksimal.
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 Kemampuan melimpahkan tugas dan wewenang (yang seharusnya

dilimpahkan pada bawahan) sehingga sasaran dibidangnya

tercapai.

 Gaya dan efektivitas kepemimpinan yang diperlukan.

d. Koordinasi

 Kemampuan menyelenggarakan pengarahan atau rapat untuk

mencapai sasaran yang direncanakan.

 Kemampuan menggerakan bawahan untuk mencapai hasil/sasaran.

 Kemampuan membina bawahan.

 Kemampuan menyelenggarakan hubungan dengan pihak luar yang

terkait dengan lingkup tugasnya.

e. Pengendalian

 Kemampuan mengendalikan dan pengawasan sehingga tercapai

sasaran biaya, mutu dan waktu.

 Kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi

sehingga tercapai sasaran biaya, mutu dan waktu.

 Pengawasan aspek bisnis di bidangnya

 Ketaatan terhadap peraturan/prosedur yang berlaku di perusahaan.

 Keandalan dalam pelaksanaan tugas.

 Kemampuan memperjuangkan kepentingan perusahaan untuk

mencapai hasil yang maksimal.
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 Rasa tanggung jawab terhadap perusahaan.

 Kemampuan menjaga citra perusahaan.

 Kemampuan menggunakan wewenang secara proporsional untuk

kepentingan perusahaan.

3. Penilaian Pegawai Profesional/Fungsional

a. Kemampuan Teknis

 Penguasaan keahlian teknis sesuai dengan keahliannya.

 Kemampuan bekerja sesuai dengan persyaratan yang diperlukan.

 Kemampuan mengembangkan wawasan baru sesuai dengan

fungsi/keahliannya.

b. Kemampuan Manajerial

 Perencanaan

1) Kemampuan membuat rencana kegiatan.

2) Kemampuan menyediakan saran pendukung dalam rangka

pengaturan pekerjaan.

 Mengorganisasi

Kemampuan mengatur tugas sesuai dengan fungsi.

 Pengendalian

1) Kualitas dan kuantitas hasil kerja.

2) Kemandirian (campur tangan atasan pihak lain dalam

menyelesaikan pekerjaannya).
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c. Sikap

 Ketaatan terhadap peraturan/prosedur yang berlaku di perusahaan.

 Keandalan dalam melaksanakan tugas.

 Kemampuan memperjuangkan kepentingan perusahaan.

 Kemampuan memiliki prioritas antara kepentingan perusahaan dengan

kepentingan keluarga/pribadi.

 Kemampuan menjaga citra perusahaan.

 Kemampuan menggunakan kewenangan secara proporsional untuk

kepentingan perusahaan.

2.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

2.3.1. Tujuan Penilaian Kinerja

Veithzal Rivai (2009:192) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya

Manusia Untuk Perusahaan (Dari Teori KePraktik)”, tujuan penilaian kinerja

karyawan meliputi:

1) Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini.

2) Pemberian imbalan yang serasi, (kenaikan gaji berkala, gaji pokok, dan

insentif uang).

3) Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan.

4) Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lain.
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5) Pengembangan SDM.

6) Meningkatkan motivasi kerja.

7) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan SDM.

8) Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai untuk

mencapai hasil yang baik secara menyeluruh.

9) Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja

menjadi baik.

Veithzal Rivai (2009:193) membedakan tujuan penilaian kinerja karyawan

menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu, yang bertujuan untuk :

a) Mengendalikan perilaku karyawan dengan menggunakannya sebagai

instrumen untuk memberikan ganjaran, hukuman dan ancaman.

b) Mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji dan promosi.

c) Menempatkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu.

2. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa depan, dirancang secara tepat

agar sistem penilaian ini dapat membantu, yakni :

a) Membantu tiap karyawan untuk semakin banyak mengerti tentang

perannya dan mengetahui secara jelas fungsi-fungsinya.

b) Merupakan instrumen dalam membantu tiap karyawan mengerti

kekuatan dan kelemahan sendiri yang dikaitkan dengan peran dan fungsi

dalam perusahaan.
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c) Menambah adanya kebersamaan antara masing-masing karyawan

dengan penyelia yang mendorong motivasi serta kontribusi kerja pada

perusahaan.

d) Merupakan instrumen bagi karyawan untuk mengevaluasi diri serta

mengembangkan diri dalam perencanaan karir.

e) Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada

jenjang yang lebih tinggi.

f) Membantu dalam berbagai keputusan SDM dengan memberikan data

tiap karyawan secara berkala.

2.3.2 Manfaat Penilaian Kinerja

Manfaat penilaian kinerja menurut Sedamayanti (2009:265) adalah sebagai

berikut:

1. Perbaikan kinerja

2. Penyesuaian kompensasi

3. Keputusan penempatan

4. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan

5. Perencanaan dan pengembangan karir

6. Kekurangan dalam proses penyusunan pegawai

7. Kesempatan kerja yang sama

8. Tantangan dari luar
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9. Umpan balik terhadap sumber daya manusia

Dengan adanya penilaian kinerja terhadap karyawan dapat diketahui secara

tepat apa yang sedang dihadapi dan target apa yang harus dicapai. Melalui penilaian

kinerja karyawan dapat disusun rencana, strategi dan menentukan langkah–langkah

yang perlu diambil sehubungan dengan pencapaian tujuan karir yang diinginkan.

Berdasarkan manfaat di atas dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja yang

dilakukan secara tidak tepat akan sangat merugikan karyawan dan

perusahaan/organisasi. Karyawan dapat menurun motivasi kerjanya karena hasil

penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan hasil kerjanya. Dampak motivasi

karyawan yang menurun adalah ketidakpuasan kerja yang pada akhirnya akan sangat

mempengaruhi produktivitas kinerja perusahaan. Bagi perusahaan, hasil penilaian

kinerja yang tidak tepat akan mempengaruhi pengambilan keputusan stafffing yang

tidak tepat, misalnya promosi. Mempromosikan karyawan yang tidak tepat untuk

menduduki level manajemen, akan menurunkan kualitas perusahaan tersebut.

Kualitas yang menurun pada akhirnya akan mempengaruhi hasil pencapaian prestasi

serta jauh dari tujuan dan menghambat visi misi perusahaan tersebut.

2.4 Hambatan dalam Penilaian Kinerja

Menurut Veithzal Revai (2008:345-346) :

mengemukakan beberapa hambatan dan solusi yang terdapat dalam proses

penilaian kinerja, diantaranya adalah sebagai berikut:
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1. Kesalahan-kesalahan dalam penilaian kinerja dapat bersumber dari :

a. Bentuk penilaian kinerja yang dipakai

b. Penilai (penyelia)

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

yang sebenernya tidak ada sangkut pautnya dengan keberhasilan seseorang

karyawan. Misalnya : ciri inisiatif, ternyata pekerjaannya dalam

pelaksanaanya tidak atau kurang sekali memerlukan inisiatif.

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 di bedakan

menjadi :

a. Kesalahan hallo (hallo error)

Penilai dalam menilai aspek-aspek yang tedapat 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
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c. Berbagai prasangka

Misalnya prasangka terhadap karyawan yang masa kerjanya telah lama,

prasangka kesukuan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.

2.4.1 Solusi untuk mengatasi hambatan dalam penilaian kinerja

Untuk mengatasi hambatan dalam penilaian kinerja sebaiknya dikaji terlebih

dahulu permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan sehingga dalam menentukan

solusi perusahaan tidak salah mengambil keputusan yang dapat berdampak buruk

terhadap perusahaan itu sendiri. Ada beberapa langkah dalam menentukan solusi,

yaitu :

a) Langkah 1 : Pelajari dan pahami potensi masalah dan solusi (seperti

klarifikasi standar) untuk setiap masalah. Pemahaman terhadap masalah dapat

membantu kita menghindarinya.

b) Langkah 2 : Gunakan perangkat penilaian yang benar. Setiap perangkat

memiliki pro dan kontra masing-masing. Misalnya, metode peringkat

menghindari kecenderungan terpusat tapi dapat menyebabkan perasaan tidak

enak ketika kinerja karyawan pada kenyataannya “tinggi” seluruhnya; dan

metode peringkat dan distribusi buatan keduanya memberikan peringkat

relatif tidak absolut.

c) Langkah 3 : Latihlah penilai untuk mengurangi kesalahan peringkat seperti

efek hallo, kelonggaran, dan kecenderungan terpusat.
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d) Langkah 4 : Menyimpan catatan harian dengan melaksanakan program

pelatihan khusus mengenai penyimpanan catatan harian. Program ini

menjelaskan peran kejadian kritis, dan bagaimana para penilai dapat

menyusun kejadian ini kedalam suatu catatan harian atau file kejadian, untuk

menggunakannya kemudian sebagai referensi untuk penilaian bawahan. Lalu

sesi praktik, diikuti dengan umpan balik dan diskusi kelompok ditujukan

untuk menegaskan pentingnya catatan kejadian positif maupun negatif.

2.1 Penelitian Sebelumnya

No Nama Peneliti Judul Jurnal Hasil Penilaian
1. Yulia Rohmawati Laksono,

2010
Tinjauan
pelaksanaan
penilaian kinerja
karyawan pada
PT. Bank Jabar
cabang
tamansari
Bandung

Observasi yang penulis
lakukan melalui
Pengamatan dan
Wawancara penulis
dengan beberapa
narasumber, pelaksanaan
penilaian kinerja
karyawan pada PT. Bank
Jabar Cabang Tamansari
Bandung telah memenuhi
syarat dan kriteria suatu
penilaian kerja dan telah
berjalan dengan baik
karena dalam
pelaksanaannya pegawai
dinilai oleh atasannya
sendiri, selain itu dengan
diadakannya pelatihan
penilaian kinerja
karyawan untuk para
atasan atau penilai
membuat mereka lebih
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dapat memahami cara -
cara dan kriteria - kriteria
yang akan dinilai
sehingga tidak terjadi
kekeliruan dan penilaian
lebih bersifat objektif.

2. Sinta Ristadewi, 2011 Analisis
penilaian kinerja
karyawan pada
PT Inti
(Persero), Tbk
Bandung

Hasil penelitian penulis,
Divisi Sumber Daya
Manusia pada PT. INTI
(PERSERO) telah
melaksanakan kegiatan
penilaian kinerja pegawai
dengan cukup baik
mengenai pelaksanaan
penilaian kinerjannya,
tujuan, metode yang
digunakannya. Adapun
metode yang digunakan
dalam penilaian adalah
metode rating scale,
Check List, Critical
Incident

3 Siti Kholijah Ritonga, 2013 Sistem
informasi
penilaian kinerja
karyawan
mengunakan
metode
technique for
others reference
by similarity to
ideal solution

Sebanyak 6 kriteria
untuk dilakukan
membuat metriks
keputusan, pembobotan,
akan mentukan metriks
ideal yang positif dan
negatif. Jarak antar
alternatif dengan metriks
solusi positif dan negatif
akan membuat kedekatan
setiap alternatif terhadap
solusi ideal.


