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BAB II 

LANDASAN TEORI & KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusia 

Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam suatu organisasi. 

Keberhasilan pengelola organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan 

sumber daya manusianya. Dibawah ini dirumuskan definisi manajemen sumberdaya 

manusia yang dikemukakan para ahli, yaitu : 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2007:10) : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni dalam mengatur 

proses hubungan dan proses tenaga kerja agar efektif dan efisien serta 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat”. 

 

Menurut Mangkunegara (2009:2) : 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, 

penilaian, dan pengelompokan individu, anggota organisasi atau kelompok 

pekerja dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan”. 

 

Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian manajemen 

sumber daya manusia secara garis besar sama yaitu bahwa manajemen sumber daya 
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manusia mendayagunakan tenaga kerja manusia untuk bekerja secara efektif dan 

efisien dengan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dalam mewujudkan 

tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Dengan tujuan tersebut, maka tenaga 

kerja akan termotivasi untuk bekerja sebaik mungkin. 

 

2.1.2 Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia sangat luas, hal ini disebabkan 

karena tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia yaitu mengelola 

unsur-unsur manusia dengan seefektif mungkin aar memiliki tenaga kerja yang 

memuaskan. Ditinjau dari segi fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

menurut Hasibuan (2007:21), yaitu : 

1. Perencanaa (Planning) 

Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan 

organisasi semua pegperusahaan. 

2. Pengorganisasian (Organization) 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua pegawai dengan 

menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi. 

3. Pengarahan (Directing) 

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua pegawai, agar membantu dan 

mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dalam membantu terciptanya 

tujuan perusahaan, pegawai dan masyarakat.  
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4. Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua pegawai, agar menaati 

peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana. Apabila terdapat 

penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan 

penyempurnaan rencana. 

5. Pengadaan (Pricurement) 

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi 

untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

6. Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. 

7. Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi adalah pemberian jasa langsung (direct) dan tidak langsung 

(indirect) berupa uang atau barang kepada pegawai berupa imbalan jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. 

8. Pengintegrasian (Integration) 

Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepantingan perusahaan 

dan kebutuhan pegawai, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling 

menguntungkan. Perusahaan mendapatkan laba, pegawai dapat memenuhi 

kebutuhan dari hasil pekerjaannya.  
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9. Pemeliharaan (Maintenance) 

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi 

fisik, mental dan loyalitas pegawai agar mereka tetap mau bekerja sama sampai 

pensiun. 

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit 

terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran 

untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. 

11. Pemberhentian (Sparation) 

Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan. 

Pemberhentian ini disebabkan atas keinginan pegawai, perusahaan, kontrak 

kerja berakhir, pension dan sebab-sebab lainnya secara sepihak. 

 

2.1.3 Program Pelatihan 

2.1.3.1 Pengertian Program Pelatihan 

Pelatihan sangat penting bagi pegawai baru maupun bagi pegawai yang 

sudah lama. Pelatihan juga sebagai bagian pendidikan yang menyangkut proses 

belajar untuk memperoleh dan meningkatkan kerterampilan di luar sistem pendidikan 

yang berlaku dalam waktu yang relative singkat dengan metode yang lebih 

mengutamakan pada praktek daripada teori. 

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas lagi mengenai pelatihan 

pegawai, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli, diantaranya: 
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Menurut Hasibuan (2010:69), “pelatihan adalah suatu usaha 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral pegawai 

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pelatihan”. 

 

Menurut Sofyandi (2010:165), “pelatihan adalah proses secara sistematis 

mengubah tingkahlaku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

Menurut Andrew F. Sikula (dalam mangkunegara, 2009:4), 

mendefinisikan pelatihan sebagai berikut : “Trainning is a short term 

educational process utilizing systematic and organize procedure by 

which non managerial personal learn technical knowledge and skill for 

a definite pyrpose”. (Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka 

pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, 

dimana pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan dan 

keterampilan teknis dalam tujuan terbatas). 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

a. Program pelatihan adalah suatu pendidikan jangka pendek untuk mengajarkan 

ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga pegwai memberikan konstribusi 

terhadap instansi maupun perusahaan. 
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b. Program pelatihan merupakan konsep yang terencana secara menyeluruh untuk 

mengubah kinerja yang tadinya jelek menjadi baik, maka dengan adanya kinerja 

yang baik diharapkan mampu menghadapi tuntutan-tuntutan situasi kerja yang 

selalu berubah. 

 

2.1.3.2 Manfaat dan Tujuan Pelatihan 

Manfaat Pelatihan 

Menurut Simamora (2007:7), mengatakan bahwa manfaat pelatihan yaitu : 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. 

b. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan pegawai agar mencapai standar-

standar kinerja yang dapat diterima. 

c. Menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. 

d. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kerja sama yang lebih menguntungkan. 

e. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 

f. Membantu pegawai dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. 
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Tujuan Pelatihan 

Menurut Mangkunegara (2009:49), mengatakan bahwa tujuan pelatihan yaitu : 

a. Meningkatakan penghayatan jiwa dan idiologi. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja. 

c. Meningkatkan kualitas kerja. 

d. Meningkatkan ketetapan perencanaan Sumber Daya Manusia. 

e. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. 

f. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu bekerja secara maksimal. 

g. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 

h. Meningkatkan keusangan. 

i. Meningkatkan perkembangan skill pegawai. 

 

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Pelatihan 

Faktor-faktor yang menunjang kearah keberhasilan pelatihan menurut 

Veithzal Rivai (2009:240), yaitu antara lain : 

a. Materi yang Dibutuhkan 

Materi disusun dari setimasi kebutuhan tujuan latihan, kebutuhan dalam bentuk 

pengajaran keahlian khusus, menyajikan pengetahuan yang diperlukan. 

b. Metode yang Digunakan 

Metode yang dipilih hendak disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan 

dilaksanakan. 

c. Kemampuan Instruktur Pelatihan 
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Mencari sumber-sumber informasi yang lain yang mungkin berguna dalam 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. 

d. Sarana atau Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Pedoman dimana proses belajar akan berjalan lebih efektif. 

e. Peserta Pelatihan 

Sangat penting untuk memperhitungkan tipe pekerja dan jenis pekerja yang 

akan dilatih. 

f. Evaluasi Pelatihan 

Setelah mengadakan pelatihan hendaknya di evaluasi hasil yang di dapat dalam 

pelatihan, dengan memperhitungkan tingkat reaksi, tingkat belajar, tingkat 

tingkah laku kerja, tingkat organisasi, dan nilai akhir. 

 

2.1.3.4 Indikator Dalam Pelatihan 

Metode pelatihan yang diterapkan perlu diukur apakah baik atau tidak. 

Metode bisa dikatakan baik apabila mencapai sasaran sesuai dengan yang diinginkan, 

yaitu dapat meningkatkan kualitas pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya. 

Menurut Mangkunegara (2009:47), mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa indikator yang dapat diukur dari metode-metode yang digunakan antara lain 

: 

1. Instruktur 

Mengingat pelatih umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka para 

pelatih yang dipilih untuk memberikan materi pelatihan harus benar-benar 

memiliki kualifikasi yang memadai sesuai bidangnya, personal dan kompeten. 
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Selain itu, pendidikan instruktur pun harus benar-benar baik untuk melakukan 

pelatihan.  

2. Peserta  

Peserta pelatihan tentunya diseleksi berdasarkan persyaratan tertentu dan 

kualifikasi yang sesuai, selain itu peserta juga harus memiliki semangat yang 

tinggi untuk mengikuti pelatihan. 

3. Materi  

Pelatihan sumber daya manusia merupakan materi atau kurikulum sesuai dengan 

tujuan pelatihan sumberdaya manusia yang hendak dicapai oleh perusahaan dan 

materi pelatihan pun harus update adar peserta dapat memahami masalah yang 

terjadi pada kondisi sekarang. 

4. Metode  

Metode pelatihan akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan 

sumberdaya manusia yang efektif apabila sesuai dengan jenis materi dan 

komponen peserta pelatihan. 

5. Tujuan  

Pelatihan merupakan tujuan yang ditentukan, khususnya terkait dengan 

penyusunan rencana aksi (action play) dan penetapan sasaran, serta hasil yang 

diharapkan dari pelatihan yang akan diselenggarakan, selain itu tujuan pelatihan 

pula harus disosialisasikan sebelumnya pada para peserta agar peserta dapat 

memahami pelatihan tersebut.  
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6. Sasaran  

Sasaran pelatihan harus ditentukan dengan kriteria yang terinci dan terukur 

(measurable). 

 

2.1.3.5 Metode Program Pelatihan 

Metode yang dipilih dalam program pelatihan hendaknya disesuaikan 

dengan jenis pelatihan yang dilaksanakan dan dapat dikembangkan oleh suatu 

perusahaan maupun organisasi 

Viethzal Rivai (2009:241), mengungkapkan beberapa metode yang dapat 

dipakai adalah sebagai berikut : 

1. On the job training 

On the job training (TO) atau disbutjuga dengan pelatihan instruksi pekerjaan 

sebagai suatu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau calon pekerja 

ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang riil. 

2. Rotasi  

Untuk pelatihan silang (cross-train) bagi pegawai agar mendapatkan variasi 

kerja, para pengajar memindahkan para peserta pelatihan dari tempat karja yang 

satu ketempat kerja yang lainnya. 

3. Magang  

Magang melibatkan pembelajaran dari pekerja yang lebih berpengalaman, dan 

dapat ditambah pada teknik off the job training.  
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4. Ceramah kelas dan Presentasi Video 

Ceramah dan teknik lain dalam off the job training tampaknya mengandalkan 

komunikasi dari pada memberi model. Televisi, film, slide dan film pendek sama 

dengan ceramah. 

5. Pelatihan Vestibule 

Agar pelatihan tidak mengganggu oprasional rutin, beberap perusahaan 

menggunakan pelatihan Vestibule. Wilayah atau vestibule terpisah dibuat dengan 

peralatan yang sama dengan yang digunakan dalam pekerjaan. 

6. Permainan Peran dan Model Perilaku 

Permainan peran adalah alat yang mendorong peserta untuk membayangkan 

identitas lain. Teknik ini juga untuk mengubah sikap membantu mengembangkan 

keterampilan interpersonal. 

7. Case Study 

Metode kasus adalah metode pelatihan yang menggunakan deskriptif tertulis dari 

suatu permasalahan riil yang dihadapi oleh perusahaan atau perusahaan lain. 

Dengan pempelajari suatu kasus, para peserta pelatihan mempelajari suatu 

keadaan yang bersifat riil. 

8. Simulasi  

Permainan simulasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu : 

a. Simulasi yang melibatkan simulator yang bersifat mekanik (mesin) yang 

mengandalkan aspek-aspek utama dalam suatu situasi kerja. 

b. Simulasi computer, untuk tujuan pelatihan dan pengembangan, metode ini 

sering berupa games atau permainan. 
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9. Belajar Mandiri dan Proses Belajar Terprogram 

Teknik belajar mandiri berkisar pada cara manual sampai kaset rekaman atau 

video. Dan bahan-bahan pembelajaran terprogram adalah bentuk lain dari 

pembelajaran mandiri, biasanya terdapat program komputer atau cetakan booklet 

yang berisi pertanyaan dan jawaban. 

10. Praktik Laboratorium 

pelatihan di laboratorium dirancang untuk meningkatkan keterampilan 

interpersonal. 

11. Pelatihan Tindakan (Action Learning) 

Pelatihan terjadi dalam kelomok kecil yang berusaha mencari solusi masalah 

nyata yang dihadapi oleh perusahaan, dibantu oleh fasilitator. 

12. Role Playing 

Role Playing adalah metode paletihan yang merupakan perpaduan antara metode 

kasus dan program pengembangan sikap. 

13. In-basket Technique  

Melalui metode In-basket Technique, para peserta diberikan materi yang 

berisikan berbagai informasi, seperti email khusus dari manager, dan daftar 

telepon. 

14. Management Games 

Management Games menekankan pada pengembangan kemampuan problem-

solving. 
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15. Behavior Modeling 

Behavior Modeling sebagai salah satu proses yang bersifat psikologis mendasar 

dimana pola-pola baru dari suatu perilaku dapat diperoleh sedangkan pola-pola 

yang sudah ada dapat dirubah. 

16. Outdor Oriented Programs 

Program ini biasanya dilakukan di suatu wilayah terpencil dengan malakukan 

kombinasi antara kemempuan diluar kantor dengan kemempuan diruang kelas. 

 

2.1.3.6 Evaluasi Program Pelatihan 

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pelatihan, perlu dilakukan 

evaluasi setelah program tersebut dilaksanakan. Tujian dari evaluasi ini adalah untuk 

mengetahui apakah pelatihan yang telah dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan. Bila masih terdapat kekurangan-kekurangan dari 

program tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga perusahaan 

dapat meningkatkan pelatihan dimasa yang akan datang. 

Berikut tujuan kegiatan-kegiatan evaluasi menurut Sastrohadiwiryo 

(2003:220) 

a. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta dalam suatu 

periode proses belajar mengajar tertentu. 

b. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan peserta dalam kelompoknya. Dengan 

evaluasi dapat diketahui bagaimana kedudukan peserta dalam kelompoknya, baik 

kelompok belajar kerja, maupun kelompok-kelompok tertentu. 
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c. Untuk mengetahui tingkat usaha yang telah dilakukan para peserta dalam 

kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

d. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh peserta telah merealisasikan 

kapasitasnya menjadi satu achivment melalui kegiatan pendidikan pelatihan. 

e. Untuk mengetahui efisiensi motode pendidikan dan pelatihan yang digunakan. 

Kegiatan evaluasi yang baik yaitu meliputi perencanaan, pengumpulan 

data, verifikasi data, pengolahan data, dan interpretasi data agar evaluasi tersebut 

dapat evektif dan sesuai dengan perencanaan perusahaan. 

 

2.1.3.7 Evektivitas Program Pelatihan 

Penyusunan suatu program pelatihan harus sesuai dengan yang akan 

diwujudkan, harus dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu dan 

sistematis. Menurut Bambang Wahyudi (2002:123) langkah-langkah 

pengorganisasian program pelatihan tersebut adalah : 

1. Penelitian dan Pengumpulan Data 

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data tersebut dapat diketahui kebutuhan 

akan pelatihan yang secara nyata dan actual diperlukan dalam organisasi. 

Langkah pertama ini sering pula dikatakan sebagai penentuan kebutuhan akan 

pelatihan (training need). 

2. Menentukan Materi 

Dengan mengetahui kebutuhan akan pelatihan, sebagai dari hasil langkah yang 

pertama dapat ditentukan materi pelatihan yang harus diberikan.  
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3. Menentukan Metode Pelatihan 

Sesuai dengan materi pelatihan yang dibutuhkan, maka ditentukan metode/cara 

penyajian yang tepat. Penentuan atau pemilihan petode pelatihan tersebut 

disamping didasarkan atas meteri yang akan disajikan, juga berkaitan dengan 

tingkatan tenaga kerja yang akan dilatih. 

4. Memilih Pelatih yang Ditentukan 

Langkah selanjutnya adalah memilih dan mempersiapkan tenaga pelatih 

(instruktur). Pemilihan seorang sebagai pelatih harus didasarkan pada keahlian 

dan kemampuannya untuk menginformasikan keahliannya tersebut kepada 

peserta pelatihan, tetapi juga mempersiapkan pelatih dalam arti apabila memang 

dibutuhakan diselenggarakan pelatih khusus bagi pelatih (training of trainers). 

5. Mempersiapkan Fasilitas yang Dibutuhkan 

Semua fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya pelatihan 

dan pengembangan seperti gedung/ruangan, alat tulis kantor, alat peraga, 

konsumsi, dukungan keuangan dan sebagainya, hendaknya dipersiapkan secara 

teliti. Pengadaan fasilitas ini tampaknya sangat mempengaruhi keberhasilan suatu 

program pelatihan. 

6. Memilih Para Peserta 

Agar program pelatihan dapat mencapai sasaran, hendaklah memilih para peserta 

yang benar-benar “siap dilatih”. Artinya tenaga kerja yang diikutsetrakan dalam 

pelatihan adalah mereka yang secara mentaltelah dipersiapkan untuk mengikuti 

program tersebut. Jumlah pesertanya pun perlu dibatasi sesuai dengan fasilitas 

yang mungkin disediakan, sehingga efektivitas program dapat tetap terjaga.  
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7. Melaksanakan Program 

Pada langkah ini harus selalu dijaga agar pelaksanaan kegiatan pelatihan benar-

benar mengikuti program yang telah ditetapkan. 

 

2.1.4 Kinerja 

2.1.4.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak 

memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu 

sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga 

perusahaan atau instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk 

organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya 

kinerja yang merosot. 

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas lagi mengenai kinerja 

pegawai, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli, diantaranya: 

Menurut Mangkunegara (2009:67), mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) 

adalah prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. 

Menurut Hasibuan (2007:87), juga mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu. 
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Menurut Viethzal Rifai (2009:309), kinerja merupakan perilaku yang nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai 

dengan perannya dalam perusahaan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik 

kesipmulan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil 

suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu instansi atau perusahaan 

serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. 

 

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2009:67), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja individu tenaga kerja yaiitu faktor kemampuan dan faktor motivasi. 

a. Faktor Kemampuan  

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) dan kemempuan reality (knowledge + skill). Artinya pegawai yang memiliki 

IQ diaras rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai  untuk 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan 

lebih mudah mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.  
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b. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai yang 

terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

 

2.1.4.3 Indikator Dalam Kinerja 

Berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh organisasi tersebut 

dipengaruhi oleh tingkat kinerja secara individual maupun secara kelompok. Dengan 

asumsi semakin baik kinerja pegawai maka mengharapkan kinerja organisasi akan 

semakin baik. Beberapa pendekatan untuk mengukur sejauh mana pegawai mencapai 

suatu kinerja secara individual menurut Bernadin (2003), adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas Kerja 

Yaitu yang meliputi kesesuaian produksi kegiatan dengan acuan ketentuan 

yang berlaku sebagai standar proses pelaksanaan kegiatan meupun rencana 

organisasi.  

b. Kuantitas Kerja 

Yaitu meliputi jumlah produksi kegiatan yang dihasilkan. 

c. Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan 

Yaitu pemenuhan kesesuaian waktu yang dibutuhkan atau diharapkan dalam 

pelaksanaan kegiatan.  
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d. Efektifitas 

Tingkat penggunaan sumber daya manusia organisasi dimaksimalkan dengan 

maksud menaikan keuntungan atau mengurangi kerugian dari setiap unit 

dalam penggunaan sumber daya. 

e. Kemandirian   

Tingkat dimana pegawai dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa minta 

bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas 

untuk menghindari hasil yang merugikan. 

 

2.1.4.4 Aspek-Aspek Standar Kinerja 

Adapun aspek-aspek standar kinerja menurut Mangkunegara (2009:18) 

terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. 

a. Aspek kuantitatif meliputi: 

1. Proses kerja dan kondisi pekerjaan. 

2. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan. 

3. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan 

4. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

b. Aspek kualitatif meliputi: 

1. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan. 

2. Tingkat kemempuan dalam bekerja. 

3. Kemempuan menganalisis data / informasi, kemempuan / kegagalan 

menggunakan mesin/peralatan. 

4. Kemempuan mengevaluasi. 
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2.1.4.5 Peningkatan Kinerja Pegawai 

Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai menurut Mangkunegara 

(2009:22) terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. 

2. Mengenal kekurangan dan tingkat keseriusan. 

3. Mengidentifikasi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, baik 

yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan pegawai 

itu sendiri. 

4. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggunalngi penyebab 

kekurangan tersebut. 

5. Melakukan rencana tindakan tersebut. 

6. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum. 

7. Mulai dari awal, apabila perlu. 

 

2.1.4.6 Jenis-Jenis Penilaian Kinerja 

Jenis-jenis penilaian kinerja menurut Veithzal Rivai (2009:323): 

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

mengarah kedistorsi karena pertimbangan-pertimbangan probadi. 

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

kinerja dari bawahannya yang dinilai. Objektivitasnya lebih akurat dibandingkan 

kalau hanya oleh atasan sendiri dan individu yang dinilai tinggi dapat 

mendominasi penilaian. 
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3. Penilaian oleh kelompok staf, atasan meminta satu atau lebih individu untuk 

bermusyawarah dengannya, atasan langsung yang membuat keputusan akhir, 

seperti penilaian gabungan yang masuk akal dan wajar. 

4. Penilaian memalui keputusan komite , sama seperti pola sebelumnya kecuali 

bahwa manajer yang bertanggungjawab tidak lagi mengambil keputusan akhir, 

hasilnya didasarkan pada pilihan mayoritas misalnya memperluas pertimbangan 

yang ekstrim dan memperlemah integritas manajer yang bertanggungjawab. 

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

namun melibatkan wakil dan pinjaman wakil dari pimpinan pengembangan atau 

departemen SDM yang bertindak sebagai peninjau yang independen misalnya 

membawa satu pikiran yang tetap kedalam suatu penilaian lintas sector yang 

besar. 

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

digunakan sebagai tambahan pada metode penilaian yang lain.  
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2.1.4.7 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja menurut Sedarmayanti (2007:196), merupakan 

proses mencatatdan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah mencapai 

misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.  

Setiap organisasi biasanya cenderung tertarik pada penguraian kinerja 

dalam aspek berikut : 

1. Aspek Finansial 

Meliputi anggaran suatu organisasi karena aspek finansial merupakan aspek 

penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja. 

2. Kepuasan Pelanggan  

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam 

penentuan strategi organisasi. 

3. Operasi Bisnis Internal 

Informasi operasi bisnis internal diperlikan untuk memastikan bahwa seluruh 

kegiatan organisasi sudah seirama untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi 

seperti yang tercantum dalam  rencana strategis. 

4. Kepuasan Pegawai 

Pegaqwai merupakan asset yang harus dikelola dengan baik, apalagi dalam 

organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sangat nyata.  

5. Kepuasan Komunitas 

Kegiatan instansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh 

kepentingan terhadap keberadaannya. 
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6. Waktu  

Ukuran waktu merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain 

pengukuran kinerja. 

 

2.1.4.8 Metode Penilaian Kinerja 

Metode untuk melakukan pengukuran kinerja pegawai menurut Viethzal 

Rivai (2009:234) yaitu pendekatan yang berorientasi pada: 

1. Metode Penilaian Berorientasi Pada Masa Lalu 

Ada beberapa metode untuk menilai prestasi kinerja diwaktu yang lalu, 

dan hampir semua teknik tersebut merupakan suatu upaya untuk meminimumkan 

berbagai masalah tertentu yang dijumpai dalam pendekatan-pendekatan ini. 

Teknik-teknik penilaian ini meliputi: 

a. Skala Peringkat (Rating Scale) 

Merupakan metode yang paling tua dan paling banyak digunakan dalam 

penilaian prestasi, di mana para penilai harus diharuskan melakukan suatu 

penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja pegawai dalam sekala-sekala 

tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. 

b. Daftar Pertanyaan (Checklist) 

Penilaian berdasarkan metode ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang 

menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. 

Penilaian tinggal memilih kata atau pernyataan yang menggambarkan 

karakteristikdan hasil kerja pegawai. 

c. Metode Dengan Pemilihan Terarah (Forced Choice Methode) 
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Metode ini dirancang untuk mengembangkan objektivitas dan mengurangi 

subjektivitas dalam penilaiansalah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini 

adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah 

penilaian dengan memaksakan satu pilihan antara pernyataan-pernyataan 

deskriptif yang kelihatannya mempunyai nilai yang sama. 

d. Metode Peristiwa Kritis (Critical Incident Methode) 

Metode ini merupakan pemilihan yang mendasarkan pada catatan kritis 

penilai atas perilaku pegawai, seperti sangat baik atau sangat jelek di dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

e. Metode Catatan Prestasi 

Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan 

penyempurnaan, yang banyak digunakan terutama oleh para profesional. 

Misalnya penampilan, kemempuan bicara, peran kepemimpinan, dan 

aktivitas lain yang berhubungan dengan pekerjaan. 

f. Skala Peringkat Dikaitkan Dengan Tingkahlaku (behaviourally anchored 

rating scale = BARS) 

Metode ini merupakan satu cara penilaian prestasi kerja pegawai untuk satu 

kurun waktu tertentu di masa lalu dengan meningkatkan skala peringkat 

prestasi kerja dengan perilaku tertentu. 
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g. Metode Peninjauan Lapangan (Field Review Methode) 

Disini penyelia turun kelapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM. 

Spesialis SDM mendapatkan informasi dari atasan langsung prihal prestasi 

pegawainya, lalu mengevaluasi berdasarkan informasi tersebut. 

h. Tes dan Observasi Prestasi Kerja (Performance Test and Observation) 

Karena berbagai pertimbangan dan keterbatasan penilaian prestasi dapat 

didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan, berupa tes tertulis dan 

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

i. Pendekatan Evaluasi Komperatif 

Metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang dengan 

pegawai lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis. 

2. Metode Penilaian Berorientasi Pada Masa Depan 

Metode penilaian berorientasi pada masa depanmenggunakan asumsi 

bahwa pegawai tidak lagi sebagai objek penilaian yang tunduk dan tergantung pada 

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

a. Penilaian diri sendiri (Self Appraisal) 

Penilaian diri sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh pegawai sendiri 

dengan harapan pegawai tersebut dapat lebih mengenal kekuatan-kekuatan dan 

kelemahannya sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja. 

b. Manajemen berdasarkan sasaran (Management By Objective) 

Management By Objective (MBO) yang berarti manajemen berdasarkan sasaran, 

artinya salah satu bentuk penilaian diman pegawai dan penyelia bersama-sama 

menetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan kerja. 
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c. Penilaian secara psikologis 

Penilaian secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli 

psikologi untuk mengetahui potensi seseorang yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual, motivasi dan lain-lain 

yang bersifat psikologis. 

d. Pusat penilaian (Assessment Center) 

Assessment Center atau pusat penilaian adalah penilaian yang dilakukan melalui 

serangkaian teknik penilaian dan dilakukan oleh sejumlah penilai untuk 

mengetahui potensi seseorang dalam melakukan tanggungjawab yang lebih 

besar. 

 

2.1.5 Hubungan Program Pelatihan dengan Kinerja 

Program pelatihan yang berhasil adalah program pelatihan yang disusun 

secara cermat dan sesuai rencana berdasarkan pada metode-metode ilmiah serta 

berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan oleh instasi yang bersangkutan 

untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam upaya pengembangan 

formal yang teraplikasi dalam bentuk program pelatihan ini dilaksanakan oleh setiap 

perusahaan atau instansi mengacu pada peningkatan teknis, teoritis, dan moral 

pegawai agar mampu menciptakan prestasi kerja yang baik dan mencapai hasil yang 

maksimal.  
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kinerja 

yang baik, maka salah satu upaya yang bisa dilakukan perusahaan adalah 

mengikutsertakan pegawai dalam program pelatihan. Pelatihan merupakan proses 

untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang dilakukan dalam waktu yang relatif 

singkat, baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama. Hal ini dilakukan 

perusahaan dengqan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan para 

pegawainnya secara terus-menerus. 

Pelatihan menurut Mangkunegara (2009:44), adalah suatu proses 

pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisisr 

dimana pegawai non manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilann teknis 

para pegawainya secara terus-menerus. 

Menurut Yuniarsih dan Suswanto (2009:133), pelatihan adalah 

penciptaan suatu lingkungan dimana para pegawai dapat memperoleh dan 

mempelajari sikap, kemempuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik 

yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Menurut Simmamora (2004:273), pelatihan merupakan proses 

pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap 

untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

Bahwa selain tingkat kemempuan yang ditingkatkan dengan kegiatan 

pelatihan, dorongan dalam diri pegawai juga perlu diberdayakan secara optimal 

sehingga memacu pegawai untuk bekerja dengan kemempuan yang tinggi menjadikan 

pegawai mampu meningkatkan kinerjanya. 
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Dalam pelatihan ini lebih menekenkan dorongan yang datang dari diri 

pegawai itu sendiri. Dorongan dalam diri pegawai perlu ditingkatkan karena dapat 

memacu pegawai untuk bekerja dengan segenap kemempuannya.  

Kinerja menurut Mangkunegara (2009:67) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Hasibuan (2007:87), juga mengemukakan bahwa kinerja 

(prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. 

Menurut Viethzal Rifai (2009:309), kinerja merupakan perilaku yang 

nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

pegawai sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

Kinerja pegawai pada dasarnya adalah merupakan hasil kerja pada 

periode waktu tertentu. Jika pegawai memiliki kemempuan dan keterampilan yang 

baik, maka dapat dipastikan bahwa kinerjanya akan memberikan kontribusi yang baik 

bagi perusahaan. 

Berdasarkan penelitian membahas tentang pengaruh pelatihan terhadap 

kinerja pegawai Maretha (2010) menunjukan bahwa pelatihan memberikan pengaruh 

positif terhadap kinerja pegawai. Tinggi rendahnya kinerja pegawai tergantung pada 

efektif atau tidaknya program pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang 

diberikan kepada pegawai.   
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dinyatakan swatu hipotesis, 

yaitu : “Pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai Bank BJB Cabang 

Tamansari Kota Bandung”. 

 


