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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan sebagai sebuah organisasi harus dikelola dengan cara yang 

baik dan benar agar setiap tujuan yang ditetapkan oleh manajemen dapat 

diupayakan untuk diraih dengan sebaik mungkin, namun salah satu kesulitan yang 

sering dihadapi oleh para pimpinan perusahaan dalam proses pencapaian tujuan 

perusahaan adalah menghadapi dan mengelola sumber daya manusia yang mereka 

pimpin agar dapat bekerja sejalan dengan strategi yang telah ditetapkan oleh 

manajemen, untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan pemahaman yang baik 

tentang manajemen sumber daya manusia. 

Armstrong (2011:28) dalam Suwatno dan Donni Priansa menjelaskan 

tentang manajemen sumber daya manusia bahwa, praktek manajemen sumber 

daya manusia (SDM) berkaitan dengan semua aspek tentang bagaimana orang 

bekerja dan dikelola dalam organisasi. Ini mencakup kegiatan seperti strategi 

SDM, manajemen SDM, tanggung jawab sosial perusahaan, manajemen 

pengetahuan, pengembangan organisasi, sumber-sumber SDM (perencanaan 

sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, dan manajemen bakat) manajemen 

kinerja, pembelajaran dan pengembangan, manajemen imbalan, hubungan 

karyawan, kesejahteraan karyawan, kesehatan dan keselamata, serta penyediaan 

jasa karyawan. Praktek SDM memiliki dasar konseptual yang kuat, yang diambil 
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dari lilmu-ilmu perilaku dan dari manajemen strategis, modal manusia dan teori 

hubungan industrial. Pemahaman ini telah dibangun dengan bantuan dari berbagai 

proyek-proyek penelitian. 

Uraian tersebut menggambarkan dengan sangat jelas lingkup kerja dari 

manajemen sumber daya manusia sejak proses perolehan SDM, bagaimana 

mengelola SDM untuk kepentingan internal perusahaan dan merancang 

kemampuan SDM hingga mampu mendukung pengembangan industri dalam 

skala yang lebih besar. Dalam lingkup yang lebih spesifik, manajemen sumber 

daya manusia membahas secara detail fungsi-fungsi yang ada didalamnya.     

Sebagai sebuah proses kerja, manajemen sumber daya manusia memiliki 

fungsi-fungsi yang dapat mengarahkan ketersediaan SDM didalam perusahaan 

agar dapat dimanfaatkan untuk tujuan organisasi, seperti disampaikan oleh 

Dessler (2011:5) bahwa manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah 

kebijakan dan praktek menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia 

dalam posisi manajemen termasuk proses merekrut, menyaring, melatih 

memberikan penghargaan dan memberikan penilaian. Pada prakteknya setiap 

perusahaan memiliki cara dan standar yang berbeda di dalam menerapkan fungsi-

fungsi tersebut. 

Pernyataan tersebut sejalan dengan Wherter & Davis (1996) dalam Bayu 

Arlangga, bahwa fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah: 

1. Persiapan dan seleksi meliputi: 

a. Analisis dan desain jabatan 

b. Perencanaan sumber daya manusia 
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c. Rekrutmen 

d. Seleksi 

2. Pengembangan dan Evaluasi meliputi: 

a. Orientasi, penempatan, dan PHK 

b. Perlatihan dan pengembangan 

c. Perencanaan karir 

d. Penilaian kinerja 

3. Kompensasi dan proteksi meliputi: 

a. Upah/gaji, insentif, tunjangan dan layanan 

b. Keamanan, keselamatan dan kesehatan 

4. Hubungan kekaryawanan dan Audit meliputi: 

a. Hubungan kekaryawanan 

b. Hubungan serikat pekerja-manajemen 

c. Audit MSDM 

Sementara dari Mondy (2008) dalam Bayu Airlangga bahwa fungsi-fungsi 

manajemen sumber daya manusia adalah: 

1. Penyediaan staf (Staffing), merupakan proses untuk memastikan bahwa 

organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian 

yang memadai untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tepat, pada 

waktu yang tepat untuk memcapai tujuan organisasi. 

Penyediaan staf mencakup: 

a. Analisis jabatan 

b. Perencanaan SDM 
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c. Perekrutan dan seleksi 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resource 

Development/HRD) adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri 

atas perlatihan dan pengembangan namun juga aktivitas-aktivitas 

perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, 

serta manajemen dan penilaian kinerja.  

3. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan 

sebagai penghargaan atas jasa mereka, yang meliputi: 

a. Kompensasi finansial langsung: bayaran yang diterima dalam bentuk 

gaji, upah, komisi, bonus, dsb. 

b. Kompensasi finansial tidak langsung (tunjangan): semua imbalan 

finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti 

dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan, dsb. 

c. Kompensasi nonfinansial: kepuasan yang diterima seseorangdari 

pekerjaan  itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan/atau fisik 

dimana orang tersebut bekerja.  

4. Keselamatan adalah terlindunginya para karyawan dari luka-luka yang 

disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan dan Kesehatan 

adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. 

Kedua aspek diatas penting karena para karyawan yang bekerja dalam 

lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung 

lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. 
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5. Hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Suatu perusahaan secara hukum 

harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengannya dengan 

itikad baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya 

serikat pekerja untuk mewakili mereka. Aktivitas SDM yang terkait dengan 

perundingan kolektif seringkali disebut sebagai hubungan industrial. 

Upaya-upaya seperti tersebut diatas pada dasarnya adalah sebuah usaha 

agar sistem manajemen sumber daya manusia yang dirancang dapat berfungsi 

sebagai alat untuk meraih kinerja positif perusahaan dan hal tersebut sejalan 

dengan pernyataan dari Mondy (2008) dalam Bayu Airlangga dinyatakan bahwa 

manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah pemanfaatan para individu 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pencapaian tujuan strategis perusahaan berkinerja-tinggi akan sangat dipengaruhi 

oleh upaya perusahaan dalam menyediakan sumber daya manusia yang juga 

memiliki kinerja-tinggi. 

Permasalahan yang penting untuk dipahami dari proses-proses kerja 

tersebut adalah tanpa adanya pemahamanan tentang bentuk standar kerja bagi 

setiap fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia tersebut, bagaimana 

mungkin sebuah perusahaan dapat memastikan bahwa semua upaya yang telah 

dilakukan manajemen SDM perusahaan sudah merupakan sebuah upaya optimal 

dalam menyediakan sumber daya manusia yang memang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan strategis perusahaan, salah satu upaya yang diperlukan untuk 

mewujudkan kondisi tersebut adalah merancang sebuah sistem manajemen 

sumber daya manusia yang mendukung kinerja-tinggi. 
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2.1.2 Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dalam era persaingan bisnis yang semakin tinggi pada saat ini, sumber 

daya manusia yang ada di dalam perusahaan benar-benar harus dapat berperan 

sebagai modal perusahaan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan 

secara signifikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk dapat 

meningkatkan kinerja adalah dengan memperbaiki sistem manajemen sumber 

daya manusia yang ada didalamnya. Kinerja positif perusahan dapat berbentuk 

perolehan pendapatan dan laba. Kinerja–tinggi perusahaan hanya bisa dicapai 

apabila perusahaan memiliki sumber daya manusia yang juga memiliki kinerja-

tinggi untuk meraih tujuan organisasi.  

Ulrich menyampaikan “Strategic human resources refers to the process of 

linking HR practices to business strategy. Strategic HR is owned, directed, and 

used by line managers to make HR strategies happen.” (Ulrich, 2006:189). 

Strategi sumber daya manusia mengacu kepada proses menghubungkan praktek-

praktek SDM terhadap proses strategis bisnis. Strategi SDM dimiliki, diarahkan 

dan digunakan oleh para manajer agar stategi SDM dapat terwujud. 

Dalam model ini, sistem manajemen sumber daya manusia digambarkan 

sebagai High Performance Work System (HPWS) yaitu suatu sistem yang 

merancang unsur-unsur yang ada di dalam sistem SDM agar dapat 

memaksimalkan keseluruhan kualitas modal SDM di dalam organisasi. Sebagai 

sebuah sistem model ini memastikan terjadinya hubungan antar komponen SDM, 

dan bukan sekedar kerja komponen-komponen SDM secara sendiri-sendiri. 
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Ulrich, Huselid & Becker (2009:13) menggambarkan secara sistematis 

arsitektur hubungan antar proses kerja fungsi-fungsi SDM, proses perancangan 

sistem sumber daya manusia dan proses pembentukan perilaku karyawan dan 

dalam rangka pencapaian tujuan strategis perusahaan berbasis kinerja sebagai 

berikut: 

 

Gambar 2.1 

Arsitektur Strategis Sumber Daya Manusia 

Sumber: Ulrich, Huselid & Becker 

 

 Dalam gambar tersebut tampak bahwa fungsi SDM lebih menekankan 

kepada pembentukan karyawan profesional dengan kompetensi kerja yang 

strategis, sementara sistem manajemen sumber daya manusia lebih menekankan 

kepada bagaimana membentuk SDM untuk memiliki kinerja yang tinggi didukung 

dengan kebijakan dan implementasi yang strategis, dan hasil akhir dari kedua 

proses tersebut adalah terbentuknya perilaku sumber daya manusia dengan 

kompetensi yang baik, memiliki motivasi kerja dengan perilaku kerja yang 

terfokus kepada tujuan strategis perusahaan. 

Fungsi SDM dalam model ini menggambarkan upaya-upaya manajemen 

dalam mengelola seluruh-fungsi yang ada dalam manajemen sumber daya 

manusia sejak proses analisa jabatan hingga proses kompensasi kepada karyawan 

FUNGSI SDM 

Profesional SDM 
dengan 

kompetensi 
Strategis. 

SISTEM SDM 

Kinerja-tinggi, 
kebijakan dan 
pratek yang 

selaras secara 
strategis. 

PERILAKU 
KARYAWAN 

Kompetensi, 
motivasi, dan 

perilaku terkait 
yang terfokus 

secara strategis. 
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selayaknya dijalankan oleh karyawan-karyawan yang profesional, dan untuk 

memenuhi kondisi tersebut dibutuhkan persyaratan kompetensi SDM, dan 

kompetensi yang dibutuhkan adalah kompetensi bisnis dan kompetensi SDM 

strategis (Ulrich, 2009:14) 

Perusahaan-perusahaan dengan sistem kerja “berkinerja tinggi” 

mengadopsi praktik manajemen SDM yang sangat berbeda dari yang diadopsi 

oleh perusahaan dengan sistem kerja berkinerja rendah. Mereka mengerahkan 

lebih banyak sumber daya manusia untuk merekrut dan menyeleksi, mereka 

melatih dengan kekuatan yang jauh lebih besar, mereka menjalankan lebih banyak 

manajemen kinerja dan mengikat kompensasi pada pada manajemen tersebut,... 

(Ulrich, Huselid & Becker, 2009:17). 

Dalam sistem HPWS setiap SDM harus memahami pentingnya bekerja 

dengan kinerja-tinggi karena hanya dengan cara tersebut maka organisasi dapat 

menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Dalam model ini, setiap karyawan dalam 

sistem SDM memahami pentingnya cara meningkatkan kondisi keuangan 

perusahaan dengan basis laba, karyawan juga diberi pemahaman bagaimana 

menjadikan konsumen sebagai prioritas dalam bisnis, seluruh karyawan menjalin 

hubungan yang baik dengan para pelanggan sebagai bagian dari upaya mengelola 

bisnis dengan baik. 

 Sistem ini juga memastikan setiap SDM dengan kompetensi yang sesuai 

akan mendapatkan kompensasi yang sesuai, dan hal tersebut bukan sekedar gaji 

dalam nilai tertentu tapi lebih dari itu setiap nilai yang diberikan oleh organisasi 

kepada karyawan akan membentuk karyawan semakin memiliki kinerja-tinggi. 
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Seluruh proses yang mendukung terbentuknya kinerja-tinggi merupakan 

implementasi dari kebijakan dan praktik organisasi yang memang dirancang 

secara strategis untuk membentuk perilaku strategis. 

Perilaku stategis ini akan terbagi dalam dua katagori umum. Yang pertama 

akan menjadi perilaku inti yang mengalir secara langsung dari kompetensi inti 

perilaku yang didefinisikan oleh perusahaan. Ini adalah perilaku-perilaku yang 

dianggap fundamental bagi keberhasilan perusahaan, di semua unit bisnis dan 

tingkatan. Yang kedua adalah perilaku dalam situasi tertentu (situation-specific 

behaviours) yang esensial pada titik-titik kunci dalam rantai nilai perusahaan atau 

unit bisnis. Sebuah contoh dari perilaku kedua ialah keterampilan jual-silang 

(cross-selling skills) yang dibutuhkan pada cabang bank ritel (Ulrich, Huselid & 

Becker, 2009:22). 

Konsep perilaku menjelaskan bagaimana sistem ini membangun perilaku 

karyawan yang memiliki kinerja-tinggi. Dalam kegiatan kerja sehari-hari setiap 

karyawan secara otomatis bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

strategis yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kondisi tersebut dapat tercapai 

apabila perusahaan memiliki SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan tujuan 

organisasi, karyawan selalu termotivasi untuk berperilaku kerja dan fokus untuk 

mencapai tujuan strategis. 

Dalam tahap akhir, untuk mengukur keberhasilan sistem manajemen 

sumber daya manusia ini maka dilakukan analisis terhadap kinerja dengan 

menggunakan Score-card. Tujuan melakukan pengukuran ini adalah upaya 

perusahaan untuk memastikan setiap proses fungsi manajemen sumber daya 
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manusia yang dijalankan dapat menghasilkan SDM sebagai aset strategis. Ada 4 

indikator yang yang dilihat dalam Score-card ini yaitu: 

1. High Performance Work System 

2. Penyelarasan Sistem SDM 

3. Efisiensi SDM 

4. Human Resource Deliverable 

Nomor 1 dan 2 adalah Leading Indicator sementara nomor 3 dan 4 adalah 

Lagging Indicator bagi kinerja SDM. (Ulrich, Huselid & Becker, 2009:65). 

 

2.1.2.1  High Performance Work System 

Dalam konsep HPWS dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menghubungkan keputusan-keputusan seleksi dan promosi dengan model-

model kompetensi yang tervalidasi. 

2. Mengembangkan strategi yang memberikan dukungan tepat waktu dan efektif 

bagi keterampilan yang dituntut oleh implementasi strategi perusahaan; dan 

3. Membuat kebijakan kompensasi dan manajemen kinerja yang menarik, 

mempertahankan, dan memotivasi karyawan berkinerja-tinggi (Ulrich, 

Huselid & Becker, 2009:14) 

High-Performance Work System (HPSW) membentuk sumber daya 

manusia menjadi baik, dan untuk itu diperlukan upaya-upaya yang mampu 

menghubungkan atau mensinergikan elemen-elemen dalam sistem manajemen 

sumber daya manusia seperti proses seleksi, promosi, serta bagaimana upaya 
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perusahaan dalam mengembangkan strategi yang mendukung keterampilan serta 

kebijakan pemberian kompensasi kepada sumber daya manusia. 

Proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan adalah lanjutan dari proses 

rekrutmen, organisasi perusahaan memandang proses rekrutmen adalah hanya 

suatu upaya untuk mencari sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengisi 

satu atau lebih posisi atau jabatan yang tersedia di dalam perusahaan tanpa 

mempertimbangkan kondisi atau persyaratan tertentu yang selayaknya 

dipersiapkan oleh sebuah organisasi perusahaan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan sumber daya manusia, karena pada prakteknya proses rekrutmen 

tidaklah sesederhana yang digambarkan tersebut. 

Perekrutan adalah hal yang lebih kompleks dari apa yang dipikirkan oleh 

seorang manajer. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan penempatan iklan atau 

memanggil agen pekerjaan. Pertama-tama upaya perekrutan Anda harus sesuai 

dengan rencana strategis perusahaan...Kedua, beberapa metode perekrutan lebih 

baik dari yang lain bergantung pada jenis pekerjaan yang Anda rekrut dan yang 

menjadi sumber Anda. Ketiga, keberhasilan rekrutmen Anda bergantung pada 

luasan area masalah dan kebijakan nonrekrutmen SDM...Yang terpenting adalah 

rencana perekrutan Anda (dan rencana SDM secara umum) harus konsisten secara 

internal, dan sesuai dengan strategi perusahaan. (Dessler, 2011:162) 

  Memahami kompleksitas pentingnya proses rekrutmen seperti diuraikan 

dalam paragraf diatas akan memberikan gambaran lebih lanjut tentang risiko 

kegagalan memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi, salah satu hal yang sering terjadi adalah sedikitnya jumlah lamaran 
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yang masuk akan mengakibatkan sulitnya menemukan calon pekerja yang terbaik 

namun kalaupun jumlah pelamar yang masuk sangat banyak maka permasalahan 

yang muncul adalah bagaimana menentukan kandidat calon karyawan terbaik 

sebelum memasuki tahapan seleksi, dibawah ini adalah gambaran proses pra-

seleksi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur efektivitas proses 

rekrutmen dalam memilih calon karyawan yang akan mengikuti tahapan seleksi. 

 

Perangkat yang diseleksi 

Validitas untuk 

memprediksikan kinerja 

pekerjaan * 

Bentuk:  

Tes kemampuan mental secara umum 0,51 

Tes moralitas 0,31 

Tes integritas 0,41 

Metode:  

Tes contoh pekerjaan 0,54 

Tes pengetahuan pekerjaan 0,48 

Wawancara terstruktur 0,51 

Data biografi 0,35 

Rata-rata nilai 0,23 

Peringkat perlatihan dan pengalaman 0,11 

Catatan: * Lebih tinggi lebih baik.  

 

Gambar 2.2 

Perangkat Saringan Awal Pelamar 

Sumber: Dessler (2011:165) 
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Gambar diatas menunjukkan gambaran bahwa apabila sebuah perusahaan 

berupaya untuk melakukan proses rekrutmen yang baik, maka sebelum dilakukan 

proses seleksi sebagai tahapan lanjutan diperlukan sebuah langkah pra-seleksi 

yang dapat menyaring sumber daya manusia yang lolos pada proses rekrutmen, 

sehingga kualitas atau kompetensi kerja SDM yang mengikuti tahapan seleksi 

adalah sumber daya manusia yang telah semakin mendekati kepada kebutuhan 

organisasi perusahaan, dan pada umumnya memang organisasi perusahaan tidak 

melalui tahapan ini, seluruh SDM yang telah melalui tahapan rekrutmen akan 

langsung mengikuti tahap seleksi, dalam konsep ini hal tersebut kurang 

dibenarkan. 

 Seperti diuraikan oleh Dessler bahwa mengapa seleksi yang teliti adalah 

penting dengan adanya sejumlah pelamar, karena langkah berikutnya adalah 

memilih calon terbaik untuk pekerjaan itu. Biasanya ini berarti mengurangi 

jumlah pelamar dengan menggunakan penyaringan dalam bentuk ujian, pusat 

penilaian, dan pemeriksaan latar belakang dan referensi, untuk selanjutnya calon 

penyelia dapat mewawancarai calon karyawan yang mungkin dan memutuskan 

siapa yang akan dipekerjakan (Dessler, 2011).  

Untuk menghindari hal-hal tersebut diatas maka diperlukan apa yang 

disebut Dessler sebagai Konsep Pengujian Dasar dalam bentuk Reliabilitas dan 

Validitas dari proses ujian kepada karyawan pada proses seleksi sebagai berikut: 

1. Keandalan (Reliability) adalah karakteristik penting pertama dari ujian dan 

mengacu kepada konsitensinya: “Ujian yang andal adalah ujian yang 

menghasilkan skor yang konsisten saat seseorang melakukan dua alternatif 
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bentuk ujian tersebut atau ketika melakukan tes yang sama pada dua atau 

lebih waktu yang berbeda.” (Dessler, 2011:201) 

2. Reliabilitas, meskipun sangat penting, hanya menginformasikan pada Anda 

bahwa ujian mengukur satu hal secara konsisten. Reliabilitas/keandalan ini 

tidak membuktikan bahwa Anda sedang mengukur apa yang memang akan 

Anda ukur... Validitas adalah persyaratan utama kedua ujian. Validitas 

menginformasikan pada Anda apakah ujian tersebut (alat ukur panjang 

tersebut) mengukur sesuai dengan yang ingin Anda ukur. (Dessler, 2011:201) 

Selain mempertimbangkan proses seleksi yang memenuhi persyaratan 

reliabilitas atau keandalan dan validitas dari proses seleksi seperti tersebut diatas, 

dalam proses seleksi sumber daya manusia yang baik juga menuntut persyaratan 

lain, yaitu kemampuan dari sumber daya manusia itu sendiri dalam proses 

pencapaian tujuan strategis perusahaan dan hal tersebut sudah dijelaskan dalam 

sub-bab yang menjelaskan tentang bagaimana proses seleksi harus didasarkan 

kepada deskripsi pekerjaan yang dihasilkan dari analisis pekerjaan berbasis 

kompetensi. 

Pembahasan mengenai pemberian proses perlatihan akan diuraikan dalam 

sub-bab terpisah tentang hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan 

dapat merancang suatu program perlatihan yang dapat mendukung keterampilan 

sumber daya manusia sesuai dengan deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi yang 

dimiliki, agar upaya-upanya pengembangan kemampuan SDM tidak sekedar 

menambah pengetahuan SDM namun keterampilan yang didapatkan dari 

perlatihan dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 
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Pembahasan tentang rancangan kompensasi bagi karyawan juga dibahas 

dalam sub-bab terpisah, dimana perusahaan harus mendukung seluruh proses 

implementasi fungsi manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi 

seperti tersebut diatas dengan memberikan penghargaan yang sesuai. Organisasi 

selayaknya merancang sistem pemberian kompensasi yang tidak sekedar 

membayar karyawan atas kewajiban pekerjaan yang telah diselesaikan, namun 

lebih dari itu sistem kompensasi harus mendukung karyawan untuk bekerja lebih 

baik dalam rangka mencapai tujuan strategis perusahaan. 

 

2.1.2.2  Ukuran Sistem “High Performance Work System” 

Berikut ini adalah contoh-contoh pengukuran dari sistem berkinerja-tinggi: 

1. Berapa banyak kandidat luar biasa yang kita rekrut untuk masing-masing 

pembukaan lowongan kerja yang strategis? 

2. Berapa proporsi dari seluruh orang baru yang direkrut, yang telah diseleksi 

berdasarkan terutama pada metode seleksi yang divalidasi? 

3. Seberapa luas perusahaan Anda telah mengadopsi model kompetensi yang 

dikembangkan dan divalidasi secara profesiona sebagai basis untuk 

mengambil, mengembangkan, mengelola, dan memberi penghargaan pada 

karyawan? 

4. Berapa jam pelatihan yang diterima oleh karyawan baru setiap tahun? 

5. Berapa persentase tenaga kerja yang dinilai secara reguler melalui 

penilaian kinerja formal? 
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6. Berapa proporsi tenaga kerja yang menerima umpan balik formal 

mengenai kinerjanya dari berbagai sumber? 

7. Berapa proporsi dari penggajian berbasis jasa (merit pay) yang ditentukan 

oleh penilaian kinerja formal? 

8. Jika tingkat pasar (maket rate) untuk kompensasi total sebesar persentil 

kelimapuluh, berapa peringkat persentil perusahaan Anda untuk 

kompensasi total? 

9. Berapa persentase exempt employee dan nonexempt employee Anda yang 

memenuhi syarat untuk memperoleh uang tunai tahunan atau rencana 

insentif yang ditangguhkan, atau pembagian keuntungan?  

10. Berapa persentase dari kompensasi total untuk exempt employee dan 

nonexempt employee yang direpresetasikan oleh gaji variabel? 

11. Apa yang mungkin membedakan dalam penggajian berbasis jasa diantara 

karyawan berkinerja-tinggi dan karyawan berkinerja-rendah? 

(Ulrich, Huselid & Becker, 2009:67) 

Model pengukuran tersebut merupakan standar yang dilihat dalam 

menjalankan HPWS, setiap perusahaan dapat memiliki pola dan cara tersediri 

dalam menerapkan model pengukuran tersebut disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi perusahaan. Alat pengukuran keberhasilan dari sistem berkinerja-tinggi 

sangat diperlukan oleh perusahaan agar bisa memberi penilaian yang objektif 

kepada seluruh proses yang telah diupayakan untuk menjadi organisasi berkinerja-

tinggi. 
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2.1.3  Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Persyaratan SDM perusahaan yang memiliki kompetensi strategis harus 

dipenuhi agar organisasi dapat mengimplementasi target berkinerja-tinggi. Seperti 

telah disampaikan dalam bagian sebelumnya bahwa kinerja-tinggi organisasi 

hanya bisa dicapai apabila organisasi memiliki karyawan yang berkinerja-tinggi. 

Salah satu syarat agar karyawan memiliki kinerja-tinggi adalah manajemen 

perusahaan harus memastikan setiap fungsi-fungsi manajemen sumber daya 

manusia harus berlandaskan kepada kompetensi SDM. 

Dalam salah satu poin sistem sumber daya manusia yang diungkapkan 

oleh Ulrich, Huselid & Becker (2009), bahwa proses yang menghubungkan 

keputusan-keputusan seleksi dan promosi erat berhubungan dengan model-model 

kompetensi dari sumber daya manusia yang tervalidasi dan kompetensi sumber 

daya manusia erat hubungannya dengan performansi SDM itu sendiri dan fungsi 

dari manajemen sumber daya manusia. 

Dari Jack Alenzo melalui hrm-indonesia.com bahwa konsep kompetensi 

dalam pekerjaan pertama kali di introdusir oleh Spencer & Spencer pada tahun 

1993 melalui bukunya Competency at Work•memberikan definisi Kompetensi 

sebagai: Underlying characteristics of individual that is causally related to 

criterion referenced effective and/or superior performance in a job or situation, 

atau jika diterjemahkan menjadi sifat-sifat mendasar dari seseorang yang mampu 

menunjukkan korelasi dengan kriteria-kriteria kinerja efektif dan prima dalam 

suatu pekerjaan atau keadaan. 
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Dari Spencer & Spencer (1993) dalam Dyah Kusumastuti, bahwa beberapa 

contoh kompetensi yang selayaknya dimiliki oleh eksekutif, manajer dan pekerja 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Kompetensi yang penting bagi eksekutif adalah: 

a. Berfikir strategis; 

b. Kepemimpinan untuk suatu perubahan; 

c. Manajemen hubungan/jaringan kerja. 

2. Kompetensi yang penting bagi manajer adalah: 

a. Fleksibilitas; 

b. Kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan; 

c. Kewirausahaan untuk suatu inovasi; 

d. Kemampuan untuk membina hubungan interpersonal; 

e. Memobilisasi membuat pekerja merasa mampu dan termotivasi untuk 

melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar; 

f. Memfasilitasi tim; 

g. Kemudahan untuk bergerak dan berubah. 

3. Kompetensi yang penting bagi pekerja adalah: 

a. Fleksibilitas; 

b. Motivasi untuk mencari informasi dan kemampuan untuk mempelajarinya; 

c. Kemampuan untuk mrencanakan target kerja yang lebih baik dan 

melaksanakannya; 

d. Motivasi kerja dibawah kondisi yang menegangkan; 

e. Kerja sama; 
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f. Kepekaan dan kesediaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Beberapa contoh kompetensi teknis sumber daya manusia yang 

disampaikan oleh Dessler (2011) yang berhubungan dengan system engineer 

misalnya sebagai berikut: 

1. Mendesain aplikasi software yang lengkap, menyusun prosedur resmi dan 

menyiapkan prototipenya. 

2. Menyusun persyaratan standar yang diperlukan untuk mengoordinasi transfer 

data secara efisien dan lengkap. 

3. Menyiapkan dokumentasi yang lengkap dan komprehensif termasuk 

spesifikasi diagram alir, proses pengawasan dan anggaran. 

Atau contoh kompetensi teknis bagi seorang bendahara kuangan misalnya 

sebagai berikut: 

1. Memformulasikan rekomendasi pertukaran, dengan mempelajari beberapa 

model komputer untuk tren sistem mata uang dan menggunakan berbagai 

teknik kuantitatif bervariasi untuk menentukan dampak keuangan dari 

perdagangan tertentu. 

2. Merekomendasi pertukaran tertentu dan kapan melakukannya. 

3. Memberikan rekomendasi dan mendorong orang lain untuk mengikuti 

serangkaian tindakan yang telah direkomendasikan. 

Dalam penetapan contoh-contoh kompetensi teknis tersebut diatas 

“mengharuskan” setiap posisi untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan 

tertentu yang dapat diukur oleh seseorang. Dibawah ini adalah tabel kompetensi 

dan kolom penilaian yang diberikan kepada seorang karyawan berhubungan 
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dengan jabatan dan keterampilan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya.  

Tabel 2.1 

Rancangan Kompetensi 

NO 
KOMPETENSI DAN DIMENSI 

P1 

Nilai/K 

P2 

Nilai/K 

P…. 

1 

Achievement Orientatioan (ACH) 

a. Intensitas dan Kelengkapan 

b. Dampak Prestasi 

c. Derajat Inovasi 

   

2 Concent for Order (CO)    

3 

Initiatif (INT) 

a. Waktu 

b. Dorongan dan Usaha 

   

4 Information Seeking (INFO)    

5 

Interpersonal Understanding (IU) 

a. Pemahaman terhadap orang lain 

b. Mendengar dan Merespon 

   

6 

Customer Service Orientation (SCO) 

a. Fokus pada kebutuhan konsumen 

b. Inisiatif/usaha untuk melayani 

   

7 

Impact and Influence (IMP) 

a. Tindakan untuk memengaruhi 

b. Keluasan pengaruh 

   

8 

Organisational Awareness (OA) 

a. Kedalaman pemahaman 

b. Keluasan pemahaman 

   

9 

Relationship Building (RB) 

a. Intensitas tindakan untuk RB 

b. Keluasan dampak RB 

   

10 

Developing Others (DO) 

a. Intensitas dan kelengkapan DO 

b. Banyaknya dan tingkatan orang 

   

11 

Directiveness (DIR) 

a. Intensitas pengarahan 

b. Banyaknya dan tingkatan orang 

   



30 
 

12 

Team Work (TW) 

a. Intensitas 

b. Ukuran Team 

c. Usahan dan inisiatif yang diperlukan 

   

13 

Team Leadership (TL) 

a. Kekuatan peran TL 

b. Ukuran Team 

c. Usah dan Inisiatif yang diperlukan 

   

14 

Analytical Thinking (AT) 

a. Kompleksitas Analisis 

b. Ukuran permasalahan yang dihadapi 

   

15 

Conceptual Thinking (CT) 

a. Kompleksitas dan keaslian konsep 

b. Ukuran permasalahan 

   

16 

Expertise (EXP) 

a. Kedalaman pengetahuan 

b. Lingkup kepakaran 

c. Penguasaan keilmuan 

d. Penyebaran pengetahuan 

   

17 Self Control (SC)    

18 

Self Confident (SCF) 

a. Keyakinan terhadap diri sendiri 

b. Mengatasi kegagalan 

   

19 

Flexibility (FLX) 

a. Besarnya perubahan 

b. Kecepatan bertindak 

   

20 Organisational Commitment (OC)    

 

Sumber: Dyah Kusumastuti – Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis 

Kompetensi 

 

Proses penilaian terhadap kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya 

manusia yang diberikan dengan menggunakan tabel diatas dapat diberikan oleh 

lebih dari satu orang penilai. Tabel terdiri dari 20 alat ukur penilaian kompetensi 

meliputi: 

1. Achievement Orientation (ACH) 
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2. Concent for Order (CO) 

3. Initiatif (INT) 

4. Information Seeking (INFO) 

5. Interpersonal Understanding (IU) 

6. Customer Service Orientation (SCO) 

7. Impact and Influence (IMP) 

8. Organisational Awareness (OA) 

9. Relationship Building (RB) 

10. Developing Others (DO) 

11. Directiveness (DIR) 

12. Team Work (TW) 

13. Team Leadership (TL) 

14. Analytical Thinking (AT) 

15. Conceptual Thinking (CT) 

16. Expertise (EXP) 

17. Self Control (SC) 

18. Self Confident (SCF) 

19. Flexibility (FLX) 

20. Organisational Commitment (OC) 

Jabatan yang berbeda memungkinkan untuk mendapatkan penilaian 

kompetensi yang berbeda pula, sebagai contoh untuk posisi atau jabatan pimpinan 

perusahaan setingkat direktur pada poin Analytical Thinking (AT) yang 

berhubungan dengan kemampuan “Kompleksitas Analisis” dan “Ukuran 
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permasalahan yang dihadapi” serta kemampuan Conceptual Thinking (CT) yang 

berhubungan dengan “Kompleksitas dan keaslian konsep” dan “Ukuran 

permasalahan” akan memiliki tingkatan yang berbeda apabila dibandingkan 

dengan pimpinan departemen setingkat manajer. 

Pada praktiknya proses perancangan persyaratan kompetensi dari setiap 

jabatan juga melalui tahapan-tahapan sejak kriteria performansi yang diperlukan 

hingga ditetapkan sistem pengembangan sumber daya manusia yang akan 

dijalankan, berikut gambaran proses pengukuran kebutuhan kompetensi. 

 

Gambar 2.3 

Proses Pengukuran Kebutuhan Kompetensi Jabatan 
Sumber: Spencer & Spencer (1993) dalam Dyah Kusumastuti 

 

Contoh-contoh menetapkan kompetensi teknis seperti tersebut diatas 

menunjukkan bahwa kompetensi akan dimasukkan sebagai bagian dalam 
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deskripsi pekerjaan hasil analisis pekerjaan berbasis kompetensi untuk selanjutnya 

disesuaikan dengan sasaran strategis pencapaian tujuan perusahaan sesuai dengan 

posisi atau jabatan yang ada di dalam perusahaan secara spesifik, karena 

bagaimana pun juga setiap perusahan pasti memiliki sasaran dan tujuan strategis 

yang berbeda-beda dan spesifik bergantung kepada jenis perusahaan itu sendiri. 

Setelah mampu menentukan deskripsi pekerjaan atau Deskripsi Pekerjaan 

berdasarkan analisis pekerjaan berbasis kompetensi maka tahapan selanjutnya 

adalah melakukan proses rekrutmen dan seleksi. 

 

2.1.4  Deskripsi Pekerjaan Berbasis Kompetensi 

High-Performance Work System (HPWS) adalah suatu sistem kerja yang 

mengukur sejauh mana model kompetensi SDM tervalidasi  dapat bertindak 

sebagai basis perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan penghargaan kepada 

karyawan dan persentase tenaga kerja dinilai secara teratur melalui penilaian 

kinerja secara formal (Ulrich, Huselid & Becker, 2009:14). Berdasarkan 

pemikiran tersebut tampak bahwa dalam pengelolaan sumber daya manusia 

berkinerja tinggi menetapkan sumber daya manusia berbasis kompetensi sudah 

ditetapkan oleh organisasi bahkan sejak proses perekrutan awal. 

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka proses rekrutmen dan seleksi 

yang dilakukan harus berlandaskan kepada perancangan deskripsi pekerjaan yang 

berbasis kepada kompetensi sumber daya manusia, dimana proses perolehan 

sumber daya manusia bukanlah sekedar memperoleh SDM yang dibutuhkan 

namun lebih jauh dari itu, SDM yang lolos dalam tahapan seleksi harus memenuhi 
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kriteria atau persyaratan yang mendukung kompetensi sumber daya manusia 

sesuai dengan tujuan pencapaian sasaran strategis perusahaan. 

Setiap pekerja atau karyawan membutuhkan kepastian atas tanggung 

jawab dan kewajiban atas pekerjaan yang harus dijalankan sesuai dengan jabatan 

yang diembannya, tanpa tersedia informasi yang jelas bagi karyawan apa yang 

menjadi tanggung jawab dalam pekerjaannya maka dapat dipastikan karyawan 

tidak akan mampu menjalankan fungsi kerjanya dengan optimal, daftar pekerjaan 

yang jelas diuraikan dalam deskripsi pekerjaan seperti disampaikan oleh Flippo 

berikut ini. 

Uraian pekerjaan (Job Description) adalah suatu pernyataan faktual yang 

diorganisasikan yang menyangkut tugas-tugas dan tanggung jawab dari suatu 

pekerjaan tertentu. Singkatnya, uraian pekerjaan itu harus menunjukkan apa yang 

harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan mengapa.Uraian pekerjaan adalah 

suatu standar fungsi, dalam hal uraian pekerjaan itu merumuskan isi yang tepat 

dan sah dari suatu pekerjaan (Flippo, 1992:122).   

Namun penetapan deskripsi pekerjaan dalam manajemen terkini tidak 

sekedar memberikan gambaran pekerjaan dari suatu jabatan tertentu, dan hal 

tersebut sudah dimulai sejak proses analisis pekerjaan. Proses analisis pekerjaan 

dilakukan sebagai upaya perusahaan dalam menentukan sumber daya manusia 

seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan agar dapat SDM yang dimiliki dapat 

menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sejalan dengan pencapaian tujuan 

strategis perusahaan, rincian yang menggambarkan karakteristik sumber daya 

manusia dituangkan dalam Deskripsi Pekerjaaan.  
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Dessler (2011) menyatakan bahwa Analisis pekerjaan adalah prosedur 

yang Anda lalui untuk menentukan tanggung jawab posisi-posisi tersebut dan 

karakteristik dari orang yang mengisi posisi, yang berhubungan dengan tanggung 

jawab pekerjaan di susun deskripsi pekerjaan sementara untuk jenis orangnya 

ditetapkan melalui spesifikasi pekerjaan. 

Dalam perancangan analisis pekerjaan yang dapat menunjang kinerja-

tinggi maka diperlukan proses analisis yang tidak sekedar mampu mendukung 

tersedianya deskripsi pekerjaan namun lebih dari itu deskripsi pekerjaan harus 

mampu mendukung sumber daya manusia memahami sasaran dan tujuan strategis 

dari perusahaan, untuk itu upaya perusahaan harus diarahkan kepada analisis 

pekerjaan berbasis kompetensi, hal tersebut dijelaskan pada uraian paragraf 

dibawah ini. 

Analisis pekerjaan berbasis kompetensi berarti mendeskripsikan suatu 

pekerjaan berkaitan dengan kompetensi yang dapat diukur, dapat diobservasi, dan 

berkaitan dengan perilaku (pengetahuan, keahlian, dan/atau perilaku) sehingga 

karyawan yang melakukannya harus menunjukkan kualitas untuk dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik... Analisis kompetensi lebih berfokus pada 

“bagaimana” karyawan mencapai tujuan-tujuan pekerjaan atau benar-benar 

menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu, analisis pekerjaan tradisional lebih 

berfokus pada pekerjaan. Analisis berbasis kompetensi lebih berfokus pada 

karyawan-khususnya pada apa yang harus kompeten mereka lakukan (Dessler, 

2011:145)  
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Beberapa alasan yang disampaikan Dessler (2011:146) mengapa 

diperlukan penggunaan analisis pekerjaan berbasis kompetensi dalam menetapkan 

Deskripsi Pekerjaan adalah sebagai berikut: 

1. Deskripsi pekerjaan tradisional yang berisi daftar kewajiban spesifik 

mungkin dapat benar-benar berjalan jika sistem kerja kinerja tinggi sebagai 

tujuan organisasi karena tujuan dari sistem ini adalah mendorong karyawan 

untuk bekerja dengan memotivasi diri sendiri, mengorganisasi pekerjaan 

dalam tim berdasar keahlian masing-masing namun tetap saling mendukung 

dan saling mengawasi dalam proses pencapaian tujuan, sementara deskripsi 

pekerjaan tradisional yang berisi daftar kewajiban dapat membentuk sikap 

“itu bukan pekerjaan saya”. 

2. Mendeskripsikan pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan, 

pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan adalah hal yang lebih 

strategis, seperti yang dilakukan perusahaan Canon dimana mereka 

mendorong karyawan mereka untuk mengembangakan keahlian mereka pada 

dua hal strategis yaitu strategi pengecilan dan strategi ketepatan manufaktur.   

3. Keahlian, pengetahuan dan kompetesni strategis adalah inti dari proses 

manajemen kinerja perusahaan. Di perusahaan Canon, pencapaian tujuan 

strategis berarti para karyawan harus menunjukkan kualitas keterampilan dan 

kompetensi tertentu. Manajemen kinerja berarti mendasarkan pelatihan, 

penilaian, dan penghargaan karyawan Anda pada mempromosikan 

pengembangan dan memberikan penghargaan pada keterampilan dan 

kompetensi yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan. Mendeskripsikan 
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pekerjaan berkaitan dengan keterampilan dan kompetensi yang memfasilitasi 

hal ini.     

Dari seluruh pembahasan diatas beberapa indikator yang menunjukkan 

sebuah sistem analisis jabatan dan rancangan deskripsi pekerjaan berbasis 

kompetensi dijalankan oleh organisasi menurut Dessler (2010:146) adalah sebagai 

berikut: 

1. Deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi mendukung  terjadinya proses 

rotasi kerja karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya secara aktif 

untuk mendukung tercapainya tujuan strategis perusahaan. 

2. Deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi dapat diukur, dapat diobservasi 

dan berkaitan dengan perilaku karyawan dalam bentuk pengetahuan, 

keahlian dan/atau perilaku yang dapat menunjukkan kualitas pekerjaan 

yang baik. 

3. Deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi berfokus kepada “bagaimana” 

karyawan benar-benar menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

4. Deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi mendorong karyawan untuk 

bekerja dengan memotivasi diri sendiri dan mampu mengorganisasi tim 

kerja bekerja secara rotasi sesuai dengan keahlian asing-masing. 

5. Deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi berkaitan dengan keterampilan 

dan pengetahuan karyawan untuk mnyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

 

2.1.5  Perlatihan Berbasis Kompetensi   
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Sebagian besar perusahaan memberikan program perlatihan hanya sebagai 

sebuah sarana untuk meningkatkan kemampuan kerja dari karyawan yang 

dimilikinya, tanpa memikirkan sejauhmana pengaruh hasil perlatihan tersebut 

terhadap tujuan strategis perusahaan. Terlebih bagi perusahaan yang mendukung 

kinerja-tinggi sebuah proses perlatihan bagi karyawan tidak sekedar memberi 

kemampuan lebih bagi karyawan namun lebih dari itu bagaimana pemberian 

program perlatihan benar-benar merupakan pengembangan kemampuan kerja 

yang sejalan dengan Deskripsi Pekerjaan yang dirancang berbasis Kompetensi 

sebagai sebuah upaya untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan kinerja-tinggi. 

Menurut Andrew F. Sikula dalam Suwatno dan Donni Priansa (2011:105) 

bahwa, pengembangan mengacu pada masalah staf dan personnel adalah suatu 

proses pembelajaran jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis 

dan terorganisasi dengan manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis 

untuk tujuan umum. 

Sementara menurut Edwin B. Flippo dalam Malayu Hasibuan (2002:70), 

pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan 

pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. Latihan adalah merupakan 

satu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. 

Pentingnya program perlatihan bagi karyawan dapat kita lihat dari 

pernyataan dan uraian berikut: 
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Perlatihan mengacu kepada metode yang digunakan untuk memberikan 

karyawan baru atau yang ada saat ini dengan keterampilan yang mereka butuhkan 

untuk melakukan pekerjaan...Memiliki karyawan yang berpotensi tinggi tidaklah 

menjamin bahwa mereka akan berhasil. Mereka harus mengetahui apa yang Anda 

ingin lakukan dan bagaimana Anda inign mereka melakukannya. Bila tidak, 

mereka akan melakukan pekerjaan itu dengan cara mereka, bukan cara Anda. 

Atau mereka akan berimprovisas, atau yang lebih buruk, tidak melakukan hal 

yang produktif. Perlatihan yang baik adalah sesuatu yang vital (Dessler, 

2011:280). 

Uraian tersebut menggambarkan betapa pentingnya program perlatihan 

baik bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah bekerja didalam 

perusahaan. Perlatihan yang baik dan benar akan mampu meningkatkan kinerja-

tinggi karyawan untuk menghasilkan kinerja-tinggi perusahaan, namun apabila 

program perlatihan yang diberikan tidak melalui metodelogi yang sesuai dengan 

standar capaian yang ada dalam deskripsi pekerjaan berbasis analisis kompetensi 

maka yang dihasilkan hanyalah biaya operasi yang tidak dapat mendukung 

tercapainya tujuan strategis perusahaan. 

Beberapa indikator yang menunjukkan sebuah sistem perlatihan dan 

pengembangan karyawan berbasis kompetensi dijalankan oleh organisasi menurut 

Dessler (2010) adalah sebagai berikut: 

1. Program perlatihan berbasis kompetensi memastikan keterampilan yang 

dimiliki karyawan searah dengan upaya untuk mencapai tujuan organisasi. 
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2. Program perlatihan berbasis kompetensi memberikan kemampuan dan 

memotivasi kepada karyawan untuk mendapatkan manfaat dari perlatihan 

tersebut. 

3. Program perlatihan berbasis kompetensi memenuhi persyaratan proses 

belajar yang berguna, proses transfer keterampilan menjadi mudah 

dipahami, dan memberikan motivasi kepada karyawan yang melakukan 

proses belajar. 

4. Program perlatihan berbasis kompetensi dijalankan sesuai dengan 

keterampilan kerja spesifik yang dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan 

calon peserta perlatihan dan mengembangkan pengetahuan khusus yang 

terukur serta tujuan prestasi. 

5. Program perlatihan berbasis kompetensi menjalankan proses evaluasi dan 

tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan program perlatihan oleh 

manajemen. 

 

2.1.6  Penilaian Kinerja Karyawan Berbasis Kompetensi 

Proses perancangan perbaikan sistem manajemen sumber daya manusia 

melalui perbaikan sistem Deskripsi Pekerjaan berbasis kompetensi 

memungkinkan untuk menetapkan sumber daya manusia untuk memiliki 

kemampuan dan keterampilan yang dapat mendukung pencapaian tujuan strategis 

organisasi perusahaan, terlebih proses tersebut didukung dengan pemberian 

program perlatihan yang dapat memperkecil gap atau kesenjangan antara 

kemampuan karyawan dengan kondisi aktual organisasi pada saat terkini, namun 
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kedua perbaikan pada sistem manajemen tersebut belum cukup hingga organisasi 

melakukan proses pengukuran terhadap kemampuan kinerja karyawan selama 

proses pencapaian tujuan strategis organisasi. 

Salah satu pernyataan dari Dessler yang berhubungan dengan penilaian 

kinerja karyawan disampaikan sebagai berikut, “Penilaian kinerja berarti 

mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan/atau di masa lalu relatif terhadap 

standar prestasinya (2010:322).” Menggambarkan bahwa organisasi berkewajiban 

untuk selalu melakukan pengukuran terhadap prestasi kerja yang telah dijalankan 

oleh karyawan dari waktu ke waktu, sehingga dapat ditetapkan alat pembanding 

pernyataan keberhasilan atau kegagalan terhadap standar prestasi yang memang 

telah ditetapkan sebelumnya, yang selanjutnya akan diputuskan oleh perusahaan 

kepada seorang karyawan. 

Andrew F. Sikula menyatakan dalam Malayu Hasibuan (2002:87) bahwa 

penilaian adalah suatu proses mengestimasi atau menetapkan nilai, penampilan, 

kualitas atau status dari beberapa objek, orang atau benda. Penilaian prestasi kerja 

adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh 

karyawan dan ditujuakn untuk pengembangan. 

Cascio menyatakan dalam Suwatno dan Donni Priansa (2011:197) bahwa 

penilaian kinerja ialah suatu gambaran yang sistematis tentang kebaikan dan 

kelemahan dari pekerjaan individu atau kelompok. Meskipun ada diantara 

masalah teknis (seperti pemilihan format) da masalah manusianya itu sendiri 

(seperti resistensi penilai, dan adanya hambatan hubungan antar individu), yang 

kesemuanya itu tidak akan dapat teratasi oleh penilai kinerja. 
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Manfaat dari organisasi melaksanakan proses penilaian kinerja karyawan 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengukur prestasi kerja. 

2. Mengukur keberhasilan tenaga kerja dalam mengikuti program perlatihan 

dan pengembangan. 

3. Mengumpulkan data yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki 

atau mengembangkan keterampilan tenaga kerja. 

4. Pertimbangan dalam program mutasi. 

5. Menetapkan pemberian intensif. 

Dari pernyataan tersebut diatas tampak bahwa proses penilaian kinerja 

karyawan tidak sekedar hanya mengukur prestasi dan keberhasilan kerja karyawan 

semata namun lebih dari itu penilaian kinerja karyawan dapat menjadi sumber 

data bagi organisasi dalam mengembangkan potensi karyawan itu sendiri baik 

melalui pemberian insentif maupun perubahan jenjang karir. 

Dessler (2010) menyatakan tiga tahapan dalam penilaian kinerja karyawan 

sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan pekerjaan dengan memastikan bahwa pimpinan dan 

bawahan setuju dengan kewajiban dan standar pekerjaan yang diberikan. 

2. Menilai kinerja dengan cara membandingkan kinerja sesungguhnya dari 

bawahan dengan standar kinerja yang ditetapkan melalui formulir 

peringkat. 
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3. Melakukan proses umpan balik antara pimpinan dan bawahan dengan 

mendiskusikan kinerja dan kemajuan bawahan serta membuat rencana 

pengembangan yang dibutuhkan. 

Selanjutnya Dessler (2010) menguraikan beberapa metode yang bisa 

digunakan dalam mengukur kinerja karyawan sebagai berikut: 

1. Metode Skala Peringkat Grafis, penilaian diberikan dengan melingkari 

atau menandai nilai yang paling baik mendeskripsikan kinerja karyawan 

untuk setiap hal yang akan dinilai kemudian dijumlahkan. 

2. Metode Peringkat Alterasi, menyusun peringkat karyawan dari yang 

terbaik hingga yang terburuk atas karakteristik yang akan diukur.  

3. Metode Perbandingan Berpasangan, membandingkan seorang karyawan 

dengan karyawan lainnya dari setiap karakteristik yang akan diukur 

dengan memberi nilai “+” atau “-“, karyawan yang memiliki nilai “+” 

terbanyak untuk setiap karakteristik memiliki nilai yang terbaik. 

4. Metode Distribusi Kekuatan, membuat penilaian karyawan dalam skala 

distribusi kurva dalam bentuk menetapkan persentase (%) awal penilaian 

dalam katagori kerja yang akan diukur. 

5. Metode Kejadian Kritis, adalah menyimpan catatan contoh positif dan 

negatif (kejadian kritis) dari perilaku karyawan yang berhubungan dengan 

pekerjaan dalam satu kurun wwaktu tertentu, untuk selanjutya 

didiskusikan dengan karyawan yang bersangkutan, sehingga perusahaan 

memiliki catatan kinerja karyawan tersebut sepanjang tahun berjalan. 
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6. Bentuk Naratif, adalah penilaian kinerja masa lalu karyawan untuk bidang-

bidang yang membutuhkan peningkatan kualitas kerja, sehingga karyawan 

memahami kinerja yang baik atau buruk dan bagaimana cara 

meningkatkannya. 

7. Skala Peringkat Standar Perilaku, adalah BARS atau 

BehaviourallyAnchored Rating Scale merupakan penggabungan penilaian 

secara naratif, kejadian kritis dan skala kuantifikasi dengan grafik.   

8. Manajemen Tujuan (Management by Objectives –MBO) adalah dengan 

menetapkan tujuan yang terukur dan spesifik untuk setiap karyawan dan 

secara berkala membahas kemajuan pencapaian tujuan-tujuan tersebut 

secara berkala. 

9. Penilaian Kinerja Terkomputerisasi dan Berbasis Web, menggunakan 

software yang memungkinkan para manajer menyimpan catatan karyawan 

selama setahun, dan selanjutnya software secara elektronik memberikan 

penilaian dan memberikan peringkat terhadap kinerja karyawan sesuai 

dengan kareakteristik yang ingin diukur. 

Beberapa indikator yang menunjukkan sebuah sistem penilaian kinerja karyawan 

berbasis kompetensi dijalankan oleh organisasi menurut Dessler (2010) adalah 

sebagai berikut: 

1. Program penilaian kinerja karyawan berbasis kompetensi memastikan 

pimpinan dan bawahan setuju dengan kewajiban dan standar pekerjaan 

yang diberikan. 
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2. Program penilaian kinerja karyawan berbasis kompetensi membandingkan 

kinerja yang sesungguhnya dari karyawan dengan standar yang ditetapkan. 

3. Program penilaian kinerja karyawan berbasis kompetensi memastikan 

diskusi antara pimpinan dan bawahan tentang rencana pengembangan 

kinerja dan kemampuan bawahan. 

4. Program penilaian kinerja karyawan berbasis kompetensi memfokuskan 

kepada sejauhmana karyawan menunjukkan kompetensi kerjanya. 

Sistem penilaian kinerja karyawan menjadi sebuah alat ukur kinerja-tinggi 

SDM untuk mencapai kinerja-tinggi perusahaan, diyakini bahwa kinerja terbaik 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja-tinggi SDM yang dimiliki oleh 

perusahaan. Setiap penilaian ditetapkan berdasarkan standar prestasi karyawan 

dibandingkan dengan standar prestasi dari perusaahaan yang juga dihubungkan 

dengan deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi. 

 

2.1.7  Kompensasi Berbasis Kompetensi 

 Sistem kompensasi kepada sumber daya manusia di dalam perusahaan 

bukan sekedar memberikan gaji atau upah atas apa yang telah dikerjakan oleh 

seorang karyawan sebagai bagian dari tanggung jawab jabatan yang melekat 

kepada dirinya. Namun lebih jauh dari itu kompensasi harus mampu mendukung 

karyawan agar dapat memberikan kontribusi terbaik dari semua keterampilan 

yang mereka miliki bagi kepentingan pencapaian tujuan strategis perusahaan, 

kontribusi positif seperti itu disebut sebagai kinerja-tinggi seorang karyawan.  
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Dalam Suwatno dan Donni Priansa (2011:220), Thomas H. Stone 

menyatakan bahwa kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran yang diberikan 

kepada karyawan sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan kepada 

majikan. Sementara, Edwin B. Flipo menyatakan bahwa kompensasi merupakan 

pemberian imbalan jasa yang layak dan adil kepada karyawan-karyawan karena 

mereka telah memberi sumbangan kepada pencapaian organisasi. 

William B. Werther dan Keith Davis menyatakan dalam Malayu Hasibuan 

(2002:119) bahwa kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai 

balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Baik upah per jam ataupun gaji 

periodik, didesain dan dikelola oleh bagian personalia. 

Andrew F. Sikula menyatakan dalam Malayu Hasibuan (2002:119) bahwa 

renumerasi adalah suatu hadiah, pembayaran, atau balas jasa untuk jasa yang 

diberikan. Gaji adalah kompensasi tetap yang dibayarkan kepada pemangku 

jabatan, pimpinan, atau posisi klerk, atas dasar yang teratur seperti tahunan, 

caturwulanan, bulanan, atau mingguan.  

Gambaran proses pemberian kompensasi secara menyeluruh tampak dalam 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.4 

Proses Kompensasi Menyeluruh 
Sumber: Michael Armstrong & Helen Murlis (2010) 

 

 Gambar diatas menunjukkan gambaran secara keseluruhan proses 

pemberian imbalan atau kompensasi kepada karyawan. Penetapan strategi imbalan 

berhubungan dengan strategi bisnis perusahaan, strategi imbalan berhubungan 

dengan bentuk tunjangan karyawan, struktur gaji dan manajemen kinerja. Gaji dan 

tunjangan membentuk sistem remunerasi, disisi lain manajemen kinerja 

membentuk sistem gaji berbasis kinerja, keseluruhan proses diharapkan mampu 

membentuk peningkatan kinerja karyawan.  

 Pemberian kompensasi dengan istilah “Gaji atau upah kompetitif” belum 

cukup untuk memastikan seorang karyawan dapat memiliki perilaku memberi 

pelayanan berkualitas terhadap konsumen. Berikut ini adalah definisi umum dari 

kompensasi yang disampaikan oleh Dessler. 
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 Kompensasi karyawan merujuk kepada semua bentuk bayaran atau hadiah 

bagi karyawan dan berasal dari pekerjaan mereka. Kompensasi karyawan 

memiliki dua komponen utama: pembayaran langsung (dalam bentuk upah, gaji, 

insentif, komisi, dan bonus), dan pembayaran tidak langsung (dalam bentuk 

tunjangan keuangan seperti asuransi dan liburan yang dibayar oleh pengusaha) 

(Dessler, 2007: 46) 

 Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan tidak sekedar dalam bentuk upah atau gaji bulanan 

namun kompensasi juga meliputi bentuk fasilitas asuransi atau program liburan 

bagi karyawan. Peryataan lain yang lebih terinci tentang manajemen kompensasi 

atau imbalan kepada karyawan disampaikan oleh Michael Armstrong dan Helen 

Murlis sebagai berikut. 

 Manajemen imbalan adalah penyusunan, implementasi, pemeliharaan, 

komunikasi dan evaluasi proses imbalan. Proses imbalan mencakup pengukuran 

nilai/bobot jabatan; desain dan manajemen struktur gaji; manajemen kinerja; 

penggajian berbasis kinerja, kompetensi atau keterampilan (gaji kontingen), 

ketentuan tunjangan dan pensiun karyawan; serta manajemen prosedur imbalan 

(Armstrong & Murlis, 2010:2). 

 Dengan uraian di atas tampak bahwa dalam sistem manajemen imbalan, 

perusahaan dalam menentukan pola penggajian tidak sekedar melihat kepada jenis 

jabatan namun juga harus diukur berdasarkan nilai atau bobot dari jabatan itu 

sendiri berdasarkan sebuah desain manajemen perancangan gaji yang berbasis 

kinerja karyawan, bahkan juga dilihat dari elemen kompetensi dan keterampilan 
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yang dimiliki oleh karyawan, hingga ukuran penghargaan yang akan diberikan 

kepada karyawan pada saat pensiun.  

 Sistem pembayaran gaji oleh perusahaan pada umumnya menggunakan 

dua cara (Dessler, 2007), cara pertama mengacu kepada jumlah jam kerja, baik 

dalam hitungan harian, mingguan, bulanan atau tahunan, cara ini kerap 

dipergunakan bagi pekerja seperti manajer atau karyawan kantor, sementara cara 

kedua mengacu kepada perhitungan gaji yang dihitung dari kinerja yang 

dihasilkan atau dilihat dari jumlah hasil satuan produksi yang dihasilkan seperti 

pekerja pabrik yang ditarget untuk menghasilkan sejumlah barang dan apabila 

melebihi target yang ditentukan maka pekerja tersebut berhak mendapatkan 

insentif, atau seorang karyawan bagian penjualan yang mencapai hasil diatas 

target penjualan juga berhak atas insentif penjualan.  

Selanjutnya Dessler menjelaskan bahwa pada umumnya karyawan 

menuntut bentuk keadilan dalam sistem kompensasi, karyawan mengharapkan 

adanya perbandingan gaji yang diberikan oleh perusahaan dengan perusahaan lain 

dan bahkan perbandingan gaji yang diberikan dengan jabatan yang lain 

diperusahaan yang sama, perbandingan gaji dengan karyawan lain hingga 

bagaimana perusahaan menetapkan struktur perhitungan gaji bagi karyawan, 

pandangan-pandangan tentang keadilan tersebut diuraikan dalam paragraf 

dibawah ini. 

 Berkenaan dengan kompensasi, para manajer harus menempatkan empat 

bentuk keadilan: eksternal, internal, perorangan dan prosedural. Keadilan 

eksternal mengacu pada bagaimana rata-rata gaji di perusahaan lain. Keadilan 
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internal adalah seberapa adil tingkat pembayaran gaji, bila dibandingkan dengan 

pekerjaan lain dalam perusahaan yang sama (misalnya, apakah manager penjualan 

dibayar adil bila dibandingkan dengan gaji manager produksi?). Keadilan 

perorangan adalah keadilan pembayaran perorangan dibandingkan dengan 

penghasilan rekan kerjanya dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan, 

berdasarkan kinerja perorangan. Keadilan prosedural adalah keadilan dalam 

proses dan prosedur yang digunakan untuk mengambil keputusan berkenaan 

dengan alokasi gaji (Dessler, 2007:54) 

 Sumber daya manusia memahami pentingnya keadilan perusahaan dalam 

memberikan kompensasi kepada karyawan dan dari sisi manajemen tidak sekedar 

membahas pemberian kompensasi secara langsung dan tidak langsung, namun 

lebih jauh dari itu alat ukur untuk memberikan kompensasi yang baik kepada 

karyawan adalah memberikan kompensasi yang sesuai dengan kemampuan atau 

keterampilan dan hasil kerja dari karyawan itu sendiri, sistem pemberian 

kompensasi ini disebut sebagai sistem kompensasi berbasis kompetensi. 

 Penggajian berbasis kompetensi adalah saat perusahaan lebih mendasarkan 

penggajian karyawan untuk jangkauan, kedalaman, dan jenis keahlian serta 

pengetahuan mereka, daripada berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukannya. 

Para ahli menamakannya penggajian berbasis keterampilan, atau pengetahuan, 

atau kompetensi. Dengan penggajian berbasis kompetensi, karyawan yang berada 

dalam kelompok pekerjaan I yang mampu (tapi tidak harus melakukannya pada 

saat ini) melakukan pekerjaan kelompok II dibayar sebagai pekerja kelompok II, 

bukan kelompok I. Kita dapat secara sederhana mendefinisikan kompetensi 
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sebagai “karakteristik dari seseorang yang diperlihatkan, yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, yang dapat menghasilkan kinerja dan 

prestasi.” (Dessler, 2007:70) 

 Penggajian berbasis kompetensi dapat merupakan kesatuan dari satu atau 

dua jenis program penggajian (Dessler, 2007) misalnya penggajian yang 

berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki karyawan dan pemberian 

kompensasi yang dilihat dari keahlian yang dimiliki oleh karyawan. Seorang koki 

yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana memasak yang lebih baik dan 

memiliki keterampilan untuk memasak yang lebih enak layak untuk mendapatkan 

kompensasi yang lebih baik dibandingkan dengan seorang koki yang hanya bisa 

memasak dengan baik saja, namun rasanya kurang enak. 

Hal tersebut diatas menjadi tolak ukur bagi perusahaan dalam menentukan 

sistem manajemen kompensasi yang baik bagi karyawan adalah tidak sekedar 

melihat kepada jenis pekerjaan semata atau melihat kepada masa kerja karyawan 

yang lebih lama namun lebih dari itu alat ukur untuk menentukan kompensasi 

bagi karyawan adalah memberikan sistem kompensasi yang seadil-adilnya dan 

mengacu kepada keterampilan serta hasil kerja yang diberikan oleh karyawan 

kepada perusahaan, dengan sistem tersebut maka setiap karyawan akan 

termotivasi untuk bekerja lebih baik karena karyawan mengetahui dengan bekerja 

lebih baik mereka akan mendapatkan kompesasi dan penghargaan yang lebih baik. 

Dari uraian diatas dapat diuraikan beberapa indikator yang menunjukkan 

sebuah sistem kompensasi  karyawan berbasis kompetensi dijalankan oleh 

organisasi menurut Dessler (2007) adalah sebagai berikut: 
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1. Kompensasi karyawan berbasis kompetensi mendasarkan penggajian 

terhadap jangkauan, kedalaman, dan jenis keahlian serta pengetahuan 

dengan istilah lain penggajian didasarkan kepada keterampilan atau 

pengetahuan atau kompetensi. 

2. Kompensasi karyawan berbasis kompetensi membayar karyawan 

berdasarkan apa yang dapat mereka lakukan meskipun saat ini mereka 

sedang tidak harus melakukan pekerjaan. 

3. Kompensasi karyawan berbasis kompetensi membayar karyawan yang  

berpengetahuan lebih. 

4. Kompensasi karyawan berbasis kompetensi membayar karyawan yang 

memiliki keahlian lebih. 

5. Kompensasi karyawan berbasis kompetensi berorientasi kepada 

peningkatan kinerja karyawan dan kinerja organisasi. 

 

2.1.8  Definisi Kinerja 

Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan produktivitas 

organisasi yang dipimpinnya, salah satu bentuk produktivitas yang ingin dicapai 

adalah kinerja organisasi. Bentuk kinerja yang ingin dicapai oleh setiap organisasi 

dapat berbeda antara satu dengan lainnya bergantung kepada situasi dan kondisi 

perusahaan tersebut. 

Dalam Suwatno dan Donni Priansa (2011:196), August W. Smith 

menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan 
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manusia. Sementara, Lawler dan Potter menyatakan bahwa kinerja adalah 

“Successful role achievement” yang diperoleh seseorang dari perbuatannya. 

 Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses 

(Nurlaila, 2010:71). Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja 

adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan 

oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans, 2005:165). 

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja 

dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000:41). Kinerja adalah hasil kerja baik 

secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan (Mangkunagara, 

2002:22). 

Bersumber dari Muchlisin Riadi dalam www.kajian pustaka.com diuraikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:  

a. Efektifitas dan efisiensi  

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan 

bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak 

dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga 

mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efesien. 

Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka 

kegiatan tersebut efesien. 

b. Otoritas (wewenang) 

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam 

suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada 
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anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan 

kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan 

yang tidak boleh dalam organisasi tersebut. 

c. Disiplin  

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku.Disiplin 

karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam 

menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. 

d. Inisiatif  

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi. 

Indikator Kinerja Karyawan diukur dengan uraian berikut: 

1. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan.  

2. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.  

4. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  
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5. Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu 

tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan 

tanggung jawab karyawan terhadap kantor. 

 

2.1.9  Kinerja Organisasi 

Ukuran keberhasilan kinerja organisasi perusahaan selalu diarahkan 

kepada keberhasilan pencapaian pendapatan dan perolehan laba atau profit, dan 

keseluruhan pengukuran tersebut merupakan ukuran keuangan. Sementara dari 

sisi sumber daya manusia, upaya untuk menghasilkan kinerja-tinggi perusahaan 

akan dapat dicapai apabila perusahaan memiliki sumber daya manusia yang 

berkinerja-tinggi, kondisi tersebut dapat tercapai apabila perusahaan memiliki 

sistem pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang berkinerja-tinggi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Ruky dalam Tangkilisan (2005:176) 

bahwa “Penilaian terhadap kinerja organisasi merupakan kegiatan 

membandingkan antara hasil yang sebenarnya diperoleh dengan yang 

direncanakan. Sasaran yang ingin dicapai organisasi diteliti, mana yang telah 

dicapai sepenuhnya (100%), mana yang di atas standar (target), dan mana yang 

dibawah target atau tidak tercapai sepenuhnya.” 

Lebih jelas lagi kinerja organisasi dijelaskan dalam Encyclopedia of Public 

Administration and Public Policy tahun 2003 yaitu “Kinerja menggambarkan 

sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan 

dengan kinerjanya terdahulu (previous performance) dibandingkan dengan 



56 
 

organisasi lain (brenchmarking) dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan 

target yang telah ditetapkan.” (dalam Keban, 2004 : 193) 

Dari Prawirosentono (1999) bersumber dari Eko Hartanto menyatakan 

bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan 

etika. Kinerja karyawan lebih mengarah pada tingkatan prestasi kerja karyawan. 

Membahas kinerja perusahaan berbasis strategi dengan kinerja-tinggi tidak 

dapat dilepaskan dari manajemen yang digunakan untuk menciptakan sumber 

daya manusia yang juga dapat melakukan kinerja strategis, karena tanpa 

dipenuhinya persyaratan membentuk SDM yang juga dapat menyelaraskan 

kondisi tersebut akan sulit sekali untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikut ini 

adalah kutipan dari tulisan yang berjudul Strategic Human Resource Management 

dari MIT Sloan School of Management bahwa “To understand the strategic 

issues in using Human Resources for sustainable competitive advantage and how 

to implement ehe changes necessary to achieve this. This require that we be able 

to: think systematically and strategically about managing human assets; 

understand what really needs to be done to impelements these policies.” 

Implementasi gambaran manajemen sumber daya manusia yang strategis 

digambarkan oleh David Ulrich dalam buku HR Champion sebagai berikut: 
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Gambar 2.5 

HR Creating Value 
Sumber: MIT Sloan School of Management 

 

Dari gambar tersebut diatas tampak bahwa Ulrich memandang sebuah 

manajemen sumber daya manusia pada praktiknya tidak sekedar mampu 

merancang SDM agar berperan secara efektif bagi diri karyawan itu sendiri dalam 

bentuk perbaikan moral, komitmen produktivitas dan kompetensi kerja yang 

dimiliki oleh SDM namun lebih jauh dari itu manajemen sumber daya manusia 

harus mampu membentuk karyawan yang dapat memberikan pelayanan yang 

memuaskan kepada pelanggan, membuat konsumen menjadi loyal dan konsumen 

berkomitmen pada produk perusahaan, dalam skala yang lebih luas implementasi 

manajemen sumber daya manusia harus mampu memengaruhi aktivitas bisnis 

dalam bentuk keuntungan perusahaan, keterkendalian biaya, pertumbuhan bisnis, 

dan arus kas perusahaan yang positif. 

Lebih lanjut Ulrich (2006) menggambarkan bagaimana manajemen 

sumber daya manusia berperan dalam membentuk organisasi perusahaan menjadi 
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kompetitif bersama sistem manajemen lainnya didalam perusahaan, uraian peran-

peran sumber daya manusia didefinisikan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 2.2 

Definition of HR Roles 

Role/Cell Deliverable/Outcome Metaphor Activity 

Management of 

Strategic Human 

Resources 

Executing Strategy Strategic Partner Aligning HR and 

business strategy: 

“Organizational 

diagnosis” 

Management of 

Firm Infrastructure 

Building an efficient 

infrastructure 

Administrative 

Expert 

Reengineering 

Organization 

Processes: “Shared 

services” 

Management of 

Employee 

Contribution 

Increasing employee 

commitment and 

capability 

Employee Champion Listening and 

responding to 

employees: 

“Providing resources 

to employees” 

Management of 

Tranformation and 

Change 

Creating a renewed 

organiszation 

Change Agent Managing 

transformation and 

change : Ensuring 

capacity for change” 

 

Sumber: Dave Ulrich, HR Champion (2006 : 25) 

 

Uraian dalam tabel diatas digambarkan secara ringkas menjadi peran-

peran sumber daya manusia dalam organisasi sebagai berikut: 
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Gambar 2.6 

HR Roles in Building a Competitive Organization 
Sumber: Ulrich, HR Champion (2006 : 24) 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa secara teknis peran manajemen 

sumber daya manusia dalam membentuk organisasi yang kompetitif setidaknya 

terbagi kepada peran dimana saat manajemen sumber daya manusia berperan 

strategis bersama manajemen transformasi dan perubahan maka pada kondisi 

tersebut merupakan peran strategis yang terfokus dalam membentuk organisasi di 

masa depan. 

Sementara saat manajemen sumber daya manusia berperan strategis 

bersama dengan manajemen yang menjamin keberlangsungan infrastruktur 

perusahaan maka pada saat itu berperan sebagai proses kerja organisasi, namun 

disisi lain manajemen infrastruktur saat berpadu dengan manajemen yang 

membentuk kontribusi karyawan kepada organisasi perusahaan maka hal tersebut 

Management of 
Strategic 
Human 

Resources 

Management of 
Transformation 

and Change 

Management of 
Firm 

Insfrastructure 

Management of 
Employee 

Contribution 

PROCESSES PEOPLE 

FUTURE/STRATEGIC FOCUS 

DAY TO DAY/OPERATIONAL FOCUS 



60 
 

menjadi sebuah peran sehari-hari yang terfokus kepada kegiatan operasional 

pengelolaan perusahaan. 

Pada saat manajemen pembentukan kontribusi karyawan berpadu bersama 

manajemen tranformasi dan perubahan maka pada saat itu peran yang dilakukan 

adalah membentuk orang-orang yang ada di dalam perusahaan agar mampu 

berperan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan itu sendiri. 

Ulrich, Huselid & Becker sangat menggaris bawahi definisi “berkinerja-

tinggi”, karena dalam hasil penelitian yang mereka lakukan tampak bahwa 

perusahaan yang sekedar memiliki kinerja saja tidaklah cukup sebagai tolak ukur 

keberhasilan, terlebih yang menjadi tolak ukur pengukuran keberhasilan adalah 

bahwa sumber daya manusia yang berkinerja-tinggi mampu menghasilkan kinerja 

keuangan yang baik pula bagi perusahaan. 

 Keberhasilan kinerja perusahaan yang berhubungan dengan sistem sumber 

daya manusia harus dapat diukur, karena hubungan antara fungsi SDM, sistem 

SDM dan perilaku karyawan dalam perusahaan bukanlah sekedar hubungan rantai 

proses kerja belaka. Ulrich, Huselid & Becker, (2009) menyatakan bahwa agar 

dapat mengintegrasikan sistem sumber daya manusia ke dalam sistem pengukuran 

diperlukan peran dari para manajer untuk dapat menemukan titik potong atau titik 

pertemuan antara SDM dan implementasi dari rencana strategis perusahaan. 

 Titik potong yang dimaksud dalam uraian diatas adalah sebuah upaya dari 

manajemen dalam menentukan cara-cara yang dapat mendorong sumber daya 

manusia memiliki kinerja inti yang dapat mengoptimalkan tercapainya tujuan 

strategis perusahaan. Tindakan setiap manajemen untuk menetapkan kinerja inti di 
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setiap perusahaan adalah berbeda dan unik untuk setiap jenis bisnis yang berbeda 

dan hal ini menjadi tanggung jawab manajer untuk menentukan strategi yang 

paling sesuai untuk mencapai target strategis perusahaan. 

 HR Enabler memperkuat pendorong kinerja inti.Sebagai contoh lain, jika 

sebuah perusahaan mengidentifikasi produktivitas karyawan sebagai pendorong 

kinerja inti, maka re-skilling (meningkatkan keterampilan kembali) dapat menjadi 

enabler... Sebagai contoh, organisasi masih melakukan hal-hal berikut: program-

program perlatihan yang terfokus pada jasa daripada penjualan...bayaran dan 

manfaat yang rendah bagi teller, yang lebih dianggap sebagai overhead daripada 

sumber pertumbuhan pendapatan... Karena diskoneksi antara sasaran-sasaran 

barunya dan HR Enabler yang lama, bank ini gagal mencapai target penjualan dan 

profitabilitasnya. Tanpa enabler yang diselaraskan secara tepat, bank ini tidak 

akan mampu mengimplementasi strategi penjualannya yang baru (Ulrich, Huselid 

& Becker, 2009:35). 

 Uraian diatas menggambarkan bahwa sebuah rencana stategis perusahaan 

yang satu dengan lainnya memiliki implementasi strategis yang berbeda 

bergantung kepada jenis bisnis atau situasi dan kondisi yang terjadi, penerapan 

terhadap pilihan atau alternatif enabler yang tepat pada setiap tujuan yang ingin 

dicapai akan mendukung tercapainya kinerja-tinggi. 

Manajemen kinerja berarti mendasarkan pelatihan, penilaian, dan 

penghargaan karyawan Anda pada mempromosikan pengembangan dan 

memberikan penghargaan pada keterampilan dan kompetensi yang mereka 
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perlukan untuk mencapai tujuan. Mendeskripsikan pekerjaan berkaitan dengan 

keterampilan  dan kompetensi yang memfasilitasi hal ini (Dessler, 2011:146) 

Beberapa indikator yang menunjukkan kinerja manajemen sebuah 

organisasi  menurut Dessler (2010) adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi melakukan upaya mendefinisikan tujuan dan pekerjaan 

karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, mengevaluasi dan 

memberi penghargaan pada usaha karyawan untuk mencapai tujuan 

strategis organisasi. 

2. Organisasi melakukan perbaikan terus menerus dalam proses menetapkan 

dan mengupayakan pencapaian kualitas, biaya, pengiriman  dan 

ketercapaian tujuan organisasi yang lebih baik. 

3. Organisasi menetapkan tujuan strategis yang masuk akal untuk dapat 

dicapai. 

Dan beberapa indikator yang menunjukkan kinerja total sebuah organisasi  

menurut Ulrich, Huselid & Becker (2009) adalah sebagai berikut: 

1. Berorientasi kepada kepuasan pelanggan. 

2. Berorientasi kepada produk yang berkualitas. 

3. Berorientasi kepada pengelolaan sumber daya secara efisien. 

4. Berorientasi kepada pendapatan bersih. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 
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 Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan pembahasan 

landasan teoritis, apabila sebuah perusahaan dapat memadukan secara 

komprehensif sistem manajemen sumber daya manusia didalam sebuah 

perusahaan maka penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi perusahaan 

lain yang memiliki permasalahan yang sama khususnya dalam perancangan sistem 

manajemen sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi 

perusahaan. 

 Penelitian ini akan melibatkan fungsi dan sistem manajemen sumber daya 

manusia yaitu sistem perancangan deskripsi pekerjaan berbasis kompetensi 

melalui proses rekrutmen SDM dan proses seleksi SDM, sistem perlatihan yang 

mendukung Deskripsi Pekerjaan dalam proses peningkatan keterampilan SDM, 

sistem penilaian kinerja karyawan yang berorientasi kepada prinsip kinerja-tinggi 

yang dapat mendukung tercapainya tujuan strategis perusahaan serta bagaimana 

perusahaan menjalankan sistem pemberian kompensasi yang dapat mendukung 

kinerja karyawan untuk mencapai tujuan strategis organisasi.. 

 Hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat berguna 

bagi perusahaan dimana penelitian ini dilakukan, dimana perusahaan dapat 

memperoleh gambaran bahwa pencapaian kinerja-tinggi perusahaan harus 

didukung dengan proses analisis pekerjaan berbasis kompetensi sehingga bisa 

dihasilkan rancangan Deskripsi Pekerjaan bagi karyawan yang sesuai dengan 

target strategis perusahaan, hal tersebut juga didukung dengan strategi pemberian 

perlatihan yang paling mendukung keterampilan yang dibutuhkan dalam 

menjalankan Deskripsi Pekerjaan berbasis kompetensi, didukung dengan 
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menetapkan sistem penilaian kinerja karyawan yang dapat meningkatkan motivasi 

kerja karyawan untuk berprestasi, dan pada akhirnya bagaimana proses pemberian 

penghargaan kepada karyawan dalam bentuk kompensasi dijalankan.  

 Hubungan antar variabel sistem manajemen sumber daya manusia sebagai 

variabel bebas dan kinerja organisasi sebagai variabel terikat dapat diilustrasikan 

sebagai berikut: 

 

          

Gambar 2.7 

Kerangka Berpikir Penelitian 

Gambaran kerangka berpikir tersebut diatas mengacu kepada model 

teoritis tentang sistem manajemen sumber daya manusia yang disebut dengan 

High-Performance Work System yang dikembangkan oleh Ulrich, Huselid & 

Becker dalam buku HR Scorecard.  

Empat fungsi dalam kerangka berpikir tersebut merupakan dimensi-

dimensi yang akan diuraikan menjadi indikator-indikator yang akan diukur dalam 

penelitian meliputi indikator-indikator rancangan deskripsi pekerjaan berbasis 

kompetensi yang mendukung kinerja organisasi, program pelatihan yang 
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mendukung kinerja-tinggi karyawan, penilaian kinerja karyawan berbasis kinerja-

tinggi, dan model kompensasi karyawan berbasis kompetensi yang memotivasi 

kerja karyawan serta indikator-indikator yang berhubungan dengan kinerja 

organisasi berbasis kinerja-tinggi. 

 

2.3 Hipotesis 

 Berdasarkan studi kasus dan kerangka berpikir seperti tersebut diatas, 

ditetapkan beberapa hipotesa sebagai berikut: 

H1: Kinerja organisasi secara signifikan dipengaruhi oleh penerapan sistem 

manajemen rancangan Deskripsi Pekerjaan di PT. Progresio Edma Solusi – 

Bandung. 

H2: Kinerja organisasi secara signifikan dipengaruhi oleh penerapan sistem 

manajemen perlatihan di PT. Progresio Edma Solusi – Bandung. 

H3: Kinerja organisasi secara signifikan dipengaruhi oleh penerapan sistem 

manajemen penilaian kinerja karyawan di PT. Progresio Edma Solusi – Bandung.  

H4: Kinerja organisasi secara signifikan dipengaruhi oleh penerapan sistem 

manajemen pemberian kompensasi kepada karyawan di PT. Progresio Edma 

Solusi – Bandung. 

  




