
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pembahasan mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia tentunya tidak 

lepas dari manajemen secara umum. Untuk itu perlu diketahui pengertian 

manajemen yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan memandang 

sudut tertentu. Oleh karena itu menjadi tugas manajemen Sumber Daya Manusia 

untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai terobosan agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai.  

Organisasi merupakan suatu alat sosial dan teknologi yang sangat luas dan 

sangat kompleks untuk dilaksanakan oleh hanya satu orang saja. Organisasi bisa 

dipandang sebagai suatu unit yang merupakan bagian input yang akan diubah 

menjadi output yang sangat diperlukan oleh masyarakat.  

Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda dalam mendefenisikan 

Manajemen Sumber Daya Manusia. Namun demikian, secara umum, intisari 

pengertian yang dikemukakan oleh para ahli memiliki kesamaan tujuan.  

Manajemen sumber daya manusia menurut John B. Miner dan Mary Green 

Miner menjelaskan bahwa :  

”Manajemen sumberdaya manusia didefenisikan sebagai suatu proses 

pengembangan, menerapkan, dan menilai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, 

metode-metode, dan program-program yang berhubungan dengan individu 

karyawan dalam organisasi". 

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa manajemen sumber daya 

manusia merupakan ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari 

bagaimana merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengawasi tenaga 



 
 

kerja yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas organisasi atau perusahaan 

tertentu.  

Menurut Mangkuprawira (2003) menyatakan bahwa: “Sumber daya 

manusia merupakan unsur produksi yang unik dibandingkan dengan unsur 

produksi yang lain, disebut unik karena manusia memiliki unsur kepribadian yang 

aktif, memiliki emosi, responsif dan kritis terhadap setiap fenomena yang 

dihadapi”. 

Selain itu, Mangkuprawira (2003) juga mengatakan bahwa : “Manajemen 

sumber daya manusia merupakan penerapan pendekatan sumber daya manusia 

dimana secara bersama terdapat dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan 

perusahaan dan tujuan karyawan. Kepentingan dua tujuan tersebut tidak dapat 

dipisahkan dari kesatuan dan keutuhan kebersamaan”.  

Selanjutnya pengertian lain manajemen sumber daya manusia 

dikemukakan oleh Husein Umar (2005 : 3) adalah : “Manajemen sumber daya 

manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan 

diri pada unsur sumber daya manusia, yang bertugas mengelola unsur manusia 

secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya”.  

Berdasarkan pengertian di atas tampak bahwa sumber daya manusia 

dipandang sebagai aset perusahaan yang diperhatikan penanganannya. 

Manajemen sumber daya manusia dalam hal ini berfungsi bukan hanya untuk 

mencapai tujuan perusahaan tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan karyawan 

dalam mengembangkan aktualisasi diri. manjemen sumber daya manusia 

menekankan perhatian pada masalah personalia pada tiap perusahaan, oleh karena 

itu setiap perusahaan harus berusaha meningkatkan segala fasilitas yang 

mendukung aktivitas para pekerjaannya, sehingga umpan balik yang didapatkan 

oleh perusahaan adalah peningkatan produktivitas pekerja itu sendiri. 

2.2. Konsep Pelatihan 

2.2.1. Pengertian Pelatihan 



 
 

Pada dasarnya tujuan pelatihann yaitu ingin mengembangkan karyawan untuk 

terampil, terdidik, dan terlatih secara professional dan siap pakai dalam bidangnya 

masing-masing. Dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar 

suatu kegiatan dapat disebut sebagai suatu pelatihan, Hariandja (2002:169), ketiga 

syarat tersebut adalah:  

1. Pelatihan harus membantu pegawai menambah kemampuannya.  

2. Pelatihan harus menghasilkan perubahan dalam kebiasaaan bekerja dari 

pegawai dalam sikapnya terhadap pekerjaan, dalam informasi, dan 

pengetahuan yang diterapkan dalam pekerjaan sehari-harinya.  

 

3. Pelatihan harus berhubungan dengan pekerjaan tertentu. 

Pelatihan berhubungan dengan menambah pengetahuan keterampilan dan 

kecakapan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Istilah pelatihan ini digunakan 

untuk menunjukkan setiap proses keterampilan atau kecakapan dan kemampuan 

para pegawai, sehingga mereka lebih baik menyesuaikan dengan lingkungan kerja 

yang mereka geluti. 

Berikut beberapa pendapat tentang pengertian pelatihan dari para ahli: 

Selanjutnya pengertian pelatihan secara sederhana didefinisikan oleh Chrisogonus 

D. Pramudyo (2007 : 16) sebagai : “Proses pembelajaran yang dirancang untuk 

mengubah kinerja orang dalam melakukan pekerjaannya”. Yang dimaksud dalam 

hal ini adalah adanya empat hal yang harus diperhatikan. Yaitu proses pelatihan, 

kinerja, peserta pelatihan, 10 dan pekerjaan. Harus dipahami bahwa proses 

pelatihan mengacu kepada suatu perubahan yang harus terjadi pada peserta 

pelatihan. Dalam proses pelatihan, kinerja yang kurang baik dibenahi sedemikian 

rupa sehingga menjadi lebih baik. Sehingga sekumpulan tugas-tugas yang telah 

menanti dapat dikerjakan dengan baik oleh pekerja yang telah mengikuti 

pelatihan.  



 
 

Menurut Dessler (2006 : 280) bahwa : “Pelatihan merupakan proses mengajar 

ketrampilan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya”. 

Dari beberapa pengertian mengenai pelatihan tersebut, sekarang jelas bahwa 

pelatihan diadakan sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kinerja sumber 

daya manusia, yang merupakan suatu siklus yang harus dilakukan secara terus 

menerus. Karena perkembangan perusahaan harus diimbangi oleh kemampuan 

sumber daya manusianya. Seiring perkembangan bisnis, maka kinerja pekerja 

dalam suatu perusahaan harus terus menerus pula seirama dengan kemajuan dan 

perkembangan perusahaan. 

Pelatihan menurut Mangkuprawira (2002:135) menjelaskan bahwa : 

"Pelatihan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu 

serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung 

jawab dengan semakin baik, sesuyai dengan standar". 

Dari uraian ini menjelaskan bahwa pelatihan membantu karyawan dalam 

memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya dalam dunia kerja pada 

perusahaan demi meningkatkan produktivitas kerja dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan suatu organisasi perusahaan. Pelatihan juga merupakan motivasi bagi 

karyawan untuk bekerja lebih baik dan terarah. 

Proses kegiatan pelatihan sering dilaksanakan oleh suatu perusahaan setelah 

terjadi penerimaan karyawan sebab latihan hanya diberikan pada karyawan dari 

perusahaan yang bersangkutan. Latihan adakalanya diberikan setelah karyawan 

tersebut ditempatkan dan ditugaskan sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

Secara garis besarnya pelatihan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan karyawan agar dapat 

melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara 

efektif dan efisien. 

2.2.2. Tujuan Pelatihan 



 
 

Pelatihan adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. 

Pelatihan karyawan perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. 

Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu 

ditetapkan suatu program pelatihan karyawan. 

Program pelatihan karyawan hendaknya disusun secara cermat dan 

didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang 

dibutuhkan perusahaan saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Pelatihan 

harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan 

moral karyawan supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. 

Pimpinan perusahaan semakin menyadari bahwa karyawan baru pada 

umumnya hanya mempunyai kecakapan teoritis saja dibangku kuliah. Jadi perlu 

dikembangkan dalam kemampuan nyata untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. Pelatihan untuk pengembangan karyawan memang membutuhkan 

biaya cukup besar, tetapi biaya ini merupakan investasi jangka panjang bagi 

perusahaan di bidang personalia. Karena karyawan yang cakap dan terampil akan 

dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan hasil kerjanya lebih baik sehingga daya 

saing perusahaan akan semakin besar. Hal ini akan memberikan peluang yang 

lebih baik bagi perusahaan untuk memperoleh laba yang semakin besar sehingga 

balas jasa (gaji) karyawan dapat dinaikkan. 

Tujuan pelatihan menurut Mangkunegara (2006:52) antara lain :  

a. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideology 

b. Meningkatkan produktivitas kerja  

c. Meningkatkan kualitas kerja   

d. Meningkatkan perencanaan sumber daya manusia  

e. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja 

    Suatu organisasi perlu melibatkan sumber daya manusianya pada aktivitas 

pelatihan hanya jika hal itu merupakan keputusan yang terbaik dari manajer. 



 
 

Pelatihan diharapkan dapat mencapai hasil lain dari memodifikasi perilaku 

karyawan. Hal ini juga mendukung organisasi dan tujuan organisasi, seperti 

keefektifan produksi distribusi barang dan pelayanan lebih efisien, menekan biaya 

operasi, meningkatkan kualitas, dan menyelaraskan hubungan pribadi lebih 

efektif. 

   Pelatihan bagi seseorang dalam melaksanakan sesuatu tugas tertentu untuk 

mencapai tujuan. Dengan pengambangan melalui pelatihan akan terjamin 

tersedianya tenaga-tenaga dalam perusahaan yang mempunyai keahlian, terlatih 

dan terdidik, menjamin mempergunakan pikirannya dengan kritis. 

   Disamping hal tersebut latihan membantu stabilitas pegawai dan mendorong 

mereka untuk memberikan jasanya dalam waktu  yang lama. Bila pegawai-

pegawai dilatih untuk merealisasikan potensi dirinya, maka hal itu akan 

memperbaiki moral dan kerja karyawan.  

   Para pegawai akan berkembang lebih cepat dan lebih baik serta bekerja lebih 

efisien dan efektif, bila mereka sebelum bekerja menerima latihan dahulu di 

bawah pengawasan seorang pengawas dan instruktur ahli. Pelatihan perlu 

dilaksanakan secara sistematis demi memperoleh dan mencapai hasil pekerjaan 

yang lebih baik.  

   Menurut Carrel dalam Mangkuprawira mengemukakan tujuh tujuan utama 

program pelatihan (2002:136) antara lain:  

1. Memperbaiki kinerja  

2. Meningkatkan keterampilan karyawan  

3. Menghindari keusangan manajerial  

4. Memecahkan permasalahan  

5. Orientasi karyawan baru  

6. Persiapan promosi dan keberhasilan manajerial  



 
 

7. Memperbaiki kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personel  

8. Bila suatu badan usaha menyelenggarakan pelatihan bagi karyawannya, maka 

perlu terlebih dahulu dijelaskan apa yang menjadi sasaran dari pada pelatihan 

tersebut. Dalam pelatihan tersebut ada beberapa sasaran utama yang ingin 

dicapai.  

  Umar (2005:12) mengemukakan bahwa :"Program pelatihan bertujuan untuk 

memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja 

untuk kebutuhan sekarang". Pelatihan juga bertujuan agar peserta pelatihan cepat 

berkembang, sebab sulit bagi seseorang untuk mengembangkan diri hanya 

berdasarakan pengalaman tanpa adanya suatu pendidikan khusus. Ini 

membuktikan bahwa pengembangan diri akan lebih cepat melalui pelatihan. 

  Akhirnya, pelatihan ditujukan pula untuk menstabilkan pegawai sehingga 

dapat mengurangi adanya pergantian terus-menerus terhadap karyawan. Dengan 

pengembangan dan pelatihan maka pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan 

efesien. Sebab dengan pelatihan tersebut, diusahakan untuk dapat memperbaiki 

dan mengembangkan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan diri para 

karyawan sesuai dengan keinginan. 

  Mengingat pentingnya pelatihan, maka seorang manajer harus dapat 

mengembangkan program pelatihan yang efektif. Terdapat beberapa proses atau 

kegiatan yang harus dilakukan dalam upaya mengembangkan program pelatihan 

yang efektif ini menurut Hariandja (2002:174) yaitu:  

1. Menganalisa kebutuhan pelatihan organisasi  

2. Menentukan sasaran dan materi program pelatihan  

3. Menetukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan  

4. Mengevaluasi program pelatihan.  



 
 

    Dari uraian tersebut di atas mencerminkan manfaatnya sangat penting dari 

pelaksanaan pelatihan dalam upaya meningkatkan produktivitas kayrawan yang 

sekaligus akan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan.  

    Dengan pelaksanaan pelatihan terdapat manfaat lain bagi perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitasnya yaitu agar lebih menjamin tersedianya tenaga-tenaga 

terampil dalam perusahaan, sehingga kesalahan-kesalahan dapat dihindari serta 

mendorong karyawan untuk memberikan potensi yang dimilikinya untuk waktu 

yang lama. 

2.2.3. Pentingnya Pelatihan Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya 

Manusia  

        Pelatihan sumber daya manusia merupakan salah satu topik yang sangat 

penting dalam rangka manajemen sumber daya manusia. Pelatihan adalah salah 

satu aspek penting dalam usaha meningkatkan keunggulan bersaing organisasi 

perusahaan. Adanya perubahan-perubahan lingkungan bisnis, lingkungan kerja, 

menghendaki perusahaan harus melakukan pelatihan sumber daya  manusianya 

secara proaktif, demi mencapai produktivitas kerja yang lebih baik. 

         Melalui pelatihan, karyawan dapat terbantu mengerjakan dan menyelesaikan 

pekerjaan yang ada, dapat meningkatkan keseluruhan karier karyawan dan dapat 

membantu mengembangkan tanggung jawabnya pada saat ini maupun di masa 

mendatang. Sehingga ada beberapa alasan mengapa pelatihan harus dilakukan 

atau menjadi bagian yang sangat penting dari kegiatan manajemen sumber daya 

manusia 

 Menurut Mangkunegara (2006:55) alasan-alasan dilaksanakannya, 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Adanya pegawai baru: pegawai-pegawai baru sangat memerlukan pelaihan 

orientasi. Mereka perlu tujuan, aturanaturan, dan pedoman kerja yang ada pada 

organisasi perusahaan. Disamping itu, mereka perlu memahami 

kewajibankewajiban, hak dan tugasnya sesuai dengan pekerjaannya.  



 
 

2. Adanya penemuan-penemuan baru: Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern, banyak ditemukan peralatan-peralatan baru yang lebih canggih 

daripada peralatan kantor yang digunakan sebelumnya. Maka itu para pegawai 

perlu mendapatkan pelatihan agar dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. 

 Selanjutnya alasan mengapa pelatihan harus dilakukan dalam kegiatan 

manajemen sumber daya manusia yang dilakukan Hariandja (2002:169) adalah:  

1. Pegawai yang baru direkrut sering kali belum memahami secara benar 

bagaimana melakukan pekerjaan. 

 2. Perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Perubahan-

perubahan di sini meliputi perubahanperubahan dalam teknologi proses seperti 

munculnya teknologi baru atau munculnya metode kerja baru. Perubahan dalam 

tenaga kerja semakin beragamnya tenaga kerja yang memiliki latar belakang 

keahlian, nilai, dan sikap yang berbeda memerlukan pelatihan untuk menyamakan 

sikap dan perilaku mereka terhadap pekerjaan. 

 3. Meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas 

sebagaimana dipahami pada saat ini, daya saing perusahaan tidak bisa lagi hanya 

mengandalkan aset berupa modal yang dimiliki sebab modal bukan lagi kekuatan 

daya saing yang langgeng, sumber daya manusia merupakan elemen yang paling 

penting untuk meningkatkan daya saing sebab sumber daya manusia merupakan 

aspek penentu utama daya saing yang langgeng.  

4. Menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar 

pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah 

untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. 

2.2.4. Tahapan Pelatihan  

 Tahapan pelaksanaan pelatihan meliputi tahapan sebagai berikut : 

 a. Kegiatan Pra-pelatihan (Pre-Class Activities)  



 
 

Identifikasi dan analisis kebutuhan pembelajaran pencalonan peserta sesuai 

persyaratan dengan disertai justifikasi dan atau rencana pengembangan karir; 

seleksi calon peserta. 

 b. Pelaksanaan Pelatihan (in-Class Activities)  

Pelaksanaan proses belajar-mengajar sesuai desain program; penyampaian 

konsepsi tentang rencana penerapan/aplikasi hasil pelatihan di lingkungan kerja 

oleh peserta; pemberian sertifikat pada akhir program pelatihan kepada peserta 

pelatihan yang telah mengikuti program secara keseluruhan. 

 c. Kegiatan Pasca pelatihan (Post-Class Activities)  

Pembuatan laporan tertulis atau presentasi materi dan rencana penerapan hasil 

pelatihan oleh peserta; implementasi pengetahuan dan ketrampilan yang telah 

dipelajari di lingkungan kerja oleh peserta; dan dalam jangka waktu 3 - 6 bulan, 

informasi efektivitas implementasi hasil pelatihan diberikan oleh atasan yang 

selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pengembangan pelatihan. 

2.2.5. Metode Pelatihan  

 Setiap perusahaan yang menjalankan pelatihan, membutuhkan metode yang 

tepat agar isi pelatihan tersebut dapat dengan mudah diresap oleh para karyawan 

yang menjadi peserta pelatihan. Berikut inii merupakan bagan metode pelatihan 

yang ada : 

                                        Gambar 2.2 Bagan Metode Pelatihan  
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Sumber: DR. A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2006: 67) 

1. Metode Pekerjaan 

Hampir 90 persen dari pengetahuan pekerjaan diperoleh melalui metode 

ini. Prosedur metode ini informal, observasi sederhana, mudah, dan 

praktis. Karyawan mempelajari pekerjaannya dengan mengamati pekerja 

lain yang sedang bekerja, dan kemudian mengobservasi perilakunya. 

Aspek-aspek lain dari on the job training adalah lebih formal dalam 

format. Karyawan yang sudah lama bekerja di suatu perusahaan atau 

atasan memberikan pekerjaan kepada pekerja baru, kemudian atasan 

membantu atau membimbing pekerja tersebut. 

2. Metode Demonstrasi dan Contoh  

Suatu demonstrasi menunjukan dan merencanakan bagaimana suatu 

pekerjaan atau bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Metode ini melibatkan 

pemeragaan contoh-contoh. Misalnya, metode studi kasus. Studi kasus 

adalah uraian tertulis atau lisan tentang masalah yang ada. Peserta diminta 

untuk mengidentifikasi masalah dan 26 merekomendasikan 

pemecahannya. Metode ini membutuhkan analisis dan kemampuan dalam 

memecahkan masalah. 

3. Metode Apprenticeship  

Adalah suatu cara mengembangkan ketrampilan. Metode ini seolah-olah 

pekerja bekerja, tetapi sambil belajar. Metode ini mirip dengan metode on 

the job training. Tetapi istilah ini dikhususkan untuk ketrampilan, yang 

hanya mendapatkan bimbingan dan dapat langsung mengerjakan 

pekerjaannya. 

 Misalnya, metode konferensi. Merupakan suatu pertemuan formal tempat 

terjadinya diskusi atau konsultasi tentang sesuatu yang penting. 

Konferensi menekankan adanya diskusi kelompok kecil, materi pelajaran 

yang terorganisasi dan melibatkan peserta aktif. Pada metode konferensi, 



 
 

belajar didasarkan melalui partisipasi lisan dan interaksi antar peserta. 

Peserta dianjurkan memberikan gagasan-gagasan untuk didiskusikan. 

4. Metode Simulasi  

Yakni suatu metode yang membuat suatu situasi atau peristiwa 

menciptakan bentuk realitas atau imitasi dari realitas. Simulasi ini 

merupakan pelengkap sebagai teknik duplikat yang mendekati kondisi 

nyata pada pekerjaan. Misalnya, metode bermain peran. 27 Disini jelas 

terlihat suatu bentuk perilaku yang diharapkan. Peranan peserta disini 

adalah menjelaskan situasi dan masingmasing peran mereka yang harus 

diperankan dalam pemecahan suatu masalah. Dapat dikatakan ini 

merupakan latihan dalam menghadapi suatu masalah. Sehingga 

ketrampilan para peserta dapat dipraktekan saat metode ini berlangsung. 

Dan pengembangannya akan mudah dilakukan saat benar-benar dalam 

kondisi memecahkan suatu masalah. 

    5.     Metode Ruang Kelas  

Metode ini dipakai untuk menambah pengetahuan para pekerja. Metode ini 

lebih  mudah   dipelajari dalam ruangan, karena yang dibahas biasanya 

mengenai konsep-konsep, sikap, teori-teori, dan kemampuan memecahkan 

masalah harus dipelajari. Misalnya, metode bimbingan berencana. Terdiri 

dari serangkaian langkah yang berfungsi sebagai pedoman dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Meliputi langkah-langkah yang telah diatur 

terlebih dahulu mengenai prosedur yang berhubungan dengan penguasaan 

ketrampilan khusus atau pengetahuan umum. Dapat menggunakan buku 

pedoman dalam metode ini.  

2.3    Pengertian Kinerja 

 Keberhasilan Suatu Organisasi dipengaruhi oleh kinerja (job performance) 

Sumber daya manusia, untuk itu setiap perusahaan akan berusaha untuk 

meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi yang telah 



 
 

ditetapkan. Budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan 

mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Disisi lain, 

kemampuan pemimpin dalam menggerakan dan memberdayakan pegawainya 

akan mempengaruhi kinerja. Istilah kinerja dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Prestasi kerja pada umumnya dipengaruhi oleh kecakapan, 

keterampilan, pengalaman dan kesungguhan kerja dari tenaga kerja yang 

bersangkutan. 

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

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja dari 

kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang di capai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Lebih lanjut Mangkunegara 

(2007) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu 

kinerja individu dan kinerja organisasi. Nawawi (2004) menyatakan bahwa, 

“Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat/materil maupun 

non fisik/non materil. Menurut Simanjuntak (2005), Kinerja adalah tingkatan 

pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan 

kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran 

yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 

tertentu. Foster dan seeker (2001) menyatakan bahwa, Kinerja adalah hasil yang 

dicapai seseorang menurut ukuran yang akan berlaku untuk pekerjaan yang 

bersangkutan. 

 Kinerja Individu adalah hasil kerja pegawai baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja 

organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dan kinerja kelompok. 

 

 



 
 

2.3.1  Indikator Kinerja 

  Indikator kinerja menurut (Mathis dan Jackson, 2002) adalah : 

1. Kualitas kerja  

Bagi perusahaan baik yang bergerak dibidang manufaktur maupun jasa, 

menyediakan produk – produk yang berkualitas merupakan suatu tuntutan 

agar perusahaan dapat bertahan hidup dalam berbagai bentuk persaingan. 

Meningkatnya daya beli dan adanya dukungan konsumen terhadap 

keberadaan kualitas kerja yang ditawarkan, akan semakin meningkat 

keberlangsungan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

2. Kuantitas kerja 

Penguasaan pasar merupakan salah satu strategi pemasaran yang harus 

menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan, untuk itu kuantitas 

produksi akan menentukan kemampuan perusahaan guna menguasai pasar 

dengan menawarkan sebanyak mungkin produk yang mampu dihasilkan. 

Dengan kuantitas kerja yang dapat dihasilkan perusahaan diharapkan 

mampu memberi kesan positif terhadap posisi produk di dalam pasar. 

3. Waktu kerja  

Kemampuan perusahaan untuk menetapkan waktu kerja yang dianggap 

paling efisien dan efektif pada semua level dalam manajemen. Waktu kerja 

merupakan dasar bagi seorang karyawan dalam menyelesaikan suatu 

produk atau jasa yang menjadi tanggung jawabnya. 

4. Kerja sama dengan Rekan kerja  

Pada dasarnya kerjasama merupakan ikatan jangka panjang bagi semua 

komponen perusahaan dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis. 

Kerjasama merupakan tuntunan bagi keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan, sebab dengan adanya kerjasama yang 

baik akan memberikan kepercayaan (trust) pada berbagai pihak yang 



 
 

berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

perusahaan. Untuk mewujudkan kerjasama yang baik, perusahaan harus 

mampu membangun kondisi internal perusahaan yang konstruktif dengan 

diikuti komitmen dan konsistensi yang tinggi bagi semua azas manajemen. 

2.3.2   Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Menurut Davis dalam Karyantoro (2004), faktor – faktor yang 

mempengaruhi kinerja     adalah : 

1. Faktor kemampuan (Ability) Secara psikologis, kemampuan karyawan 

terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality, artinya 

pegawai yang memiliki IQ di atas rata – rata dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan keterampilan dalam mengerjakan 

pekerjaan, maka ia lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 

2. Faktor Motivasi (Motivation)  

Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

karyawan yang 21 terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam 

hal ini ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan 

pencapaian kinerja. 

2.3.3   Penilaian Kinerja 

Menurut Larry D. Stout dalam Hessel Nogi (2005 : 174) mengemukakan 

bahwa pengukuran atau penilaian kinerja organisasi merupakan proses 

mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah 

pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil yang ditampilkan 

berupa produk, jasa ataupun suatu proses. 

Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bastian (2001 

: 330) dalam Hessel Nogi (2005 : 173) bahwa pengukuran dan 

pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong pencapaian 14 tujuan 



 
 

organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan 

secara terus menerus. Secara rinci, Bastian mengemukakan peranan 

penilaian pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut : 

a.Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan 

untuk pencapaian prestasi,  

b.Memastikan tercapaianya skema prestasi yang disepakati, 

c.Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema 

kerja dan    pelaksanaanya,  

d.Memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif atas prestasi 

pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem pengukuran yang 

telah disepakati,  

e.Menjadikanya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan 

dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi,  

f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi,  

g.Membantu proses kegiatan organisasi, 

 h.Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara 

objektif,  

i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan, 

 j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi, 

Begitu pentingnya penilaian kinerja bagi keberlangsungan 

organisasi dalam mencapai tujuan, maka perlu adanya indikatorindikator 

pengukuran kinerja yang dipakai secara tepat dalam organisasi tertentu. 

Menurut Agus Dwiyanto (2006 : 49 ) penilaian kinerja birokrasi publik 

tidak cukup dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada 

birokrasi itu, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus dilihat dari 

indikatorindikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan 



 
 

pengguna jasa, akuntabilitas dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi 

pengguna jasa menjadi sangat penting karena birokrasi 15 publik juga 

muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali bukan hanya 

memiliki stakeholder yang banyak dan memiliki kepentingan yang sering 

berbenturan satu sama lainya menyebabkan birokrasi publik mengalami 

kesulitan untuk merumuskan misi yang jelas. Akibatnya, ukuran kinerja 

organisasi publik di mata para stakeholder juga berbeda-beda. 

2.3.4   Tujuan Penilaian Kinerja 

 Penilaian Kinerja merupakan suatu alat yang manfaatnya tidak hanya 

untuk mengevaluasi kinerja seorang pegawai akan tetapi juga memngembangkan 

serta memotivasi pegawai. Penilaian tersebut juga akan memberikan dampak yang 

positif dan semangat dalam diri pegawai untuk lebih berkualitas dan 

menghasilkan kinerja yang optimal. Wibowo (2007), menyatakan, “Penilaian 

kinerja seharusnya menciptakan gambaran akurat dari kinerja perorangan. 

Penilaian tidak dilakukan hanya untuk mengetahui kinerja buruk. Hasil-hasil yang 

baik dan dapat diterima harus data diidentifikasikan sehingga dapat dipakai 

sebagai dasar penilaian hal lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, sistem penilaian 

hendaknya terkait dengan pekerjaan dan praktis, temasuk standar, dan 

menggunakan ukuran-ukuran yang terukur”. 

 Menurut Sedarmayanti (2007), tujuan dari penilaian kinerja adalah sebagai 

berikut :  

1. Untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai.  

2. Sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khusunya penyempurnaan 

kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja.  

3. Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin, 

sehingga    dapat diarahkan jenjang/ rencana karirnya, kenaikan pangkat dan 

kenaikan jabatan.  



 
 

4. Mendorong terciptanya hubungan timbal baik yang sehat antara atasan dan 

bawahan. 

 5. Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian 

khususnya kinerja pegawai dalam bekerja. 

 6. Secara pribadi, pegawai mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga 

dapat memacu perkembangannya. Bagi atasan yang menilai akan lebih 

memperhatikan dan mengenal bawahan dan pegawainya, sehingga dapat lebih 

memotivasi pegawai.  

7. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan 

pengembangan di bidang kepegawaian. 

 Menurut Rivai (2006), kegunaan penilaian kinerja ditinjau dari berbagai 

perspektif pengembangan perusahaan,khususnya manajemen Sumber Daya 

Manusia (SDM) adalah : 

 1. Posisi Tawar Untuk memungkinkan manajemen melakukan negosiasi yang 

objektif dan rasional dengan serikat buruh (kalau ada) atau langsung dengan 

pegawainya. 

 2. Perbaikan Kinerja Umpan balik pelaksanaan kerja yang bermanfaat bagi 

karyawan dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

3. Penyesuaian Kompensasi Penilaian kinerja membantu pengambilan keputusan 

dalam penyesuaian ganti rugi, menentukan siapa yang perlu dinaikkan gajinya  

4. Keputusan Penempatan Membantu dalam promosi, keputusan penempatan, 

perpindahan dan penurunan pangkat pada umumnya didasarkan pada masa 

lampau atau mengantisipasi kerja.  

2.4 Hubungan Pelatihan dengan Kinerja Pegawai 

          Pelatihan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kerja pegawai, 

baik terlepas dari besar kecilnya organisasi, pelaksanaan pelatihan secara terus 



 
 

menerus merupakan hal yang penting, karena pelatihan merupakan suatu 

penyelenggaraan,pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur 

sistematis dan terorganisasi untuk meningkatkan pengetahuan pegawai, supaya 

pegawai dapat bekerja dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan 

pengusaha. Hasibuan (2010:69) mengatakan bahwa Pelatihan adalah suatu usaha 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptualdan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. 

 Menurut Jurnal Sista Saka Dewi (2012) dalam jurnalnya, pengaruh 

pelatihan terhadap kinerja karyawan dapat disimpulkan dari hasil analisis regresi 

tentang adanya pengaruh antara pelatihan dengan kinerja karyawan disebutkan 

pelatihan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 Berdasarkan jurnal diatas maka bahwa pelatihan kerja karyawan 

mempengaruhi tingkat kinerja karyawan. 

 


