
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

2.1  Pengertian Manajemen 

 Hasibuan (2012:1) “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

Sumber Daya Manusia dan sumber - sumber lainnya secara efektif untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu”. 

 Appley dan Oey Liang Lee (2010:16) “Manajemen adalah seni dan ilmu, dalam 

manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk 

melaksanakan suatu aktifitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik - teknik yang kaya dengan 

nilai - nilai estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, mempengaruhi, mengawasi, 

mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan 

yang dimaksudkan. 

 Terry (2010:16) “Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan 

- tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk 

menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan 

sumber daya lainnya. 

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu 

proses koordinasi meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengendalian dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan.  

Secara umum fungsi manajemen terbagi menjadi 4 macam, yaitu :  

 Fungsi Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah proses untuk menetapkan tujuan dan visi organisasi 

(perusahaan) sebagai langkah awal berdirinya sebuah organisasi. Fungsi perencanaan 

identik dengan penyusunan strategi, standar, dan serta arah dan tujuan dalam mencapai 

tujuan perusahaan. 

 Fungsi Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian berhubungan dengan bagaimana mengatur sumber daya baik 

manusia maupun fisik agar tersusun secara sistematis berdasarkan fungsi nya masing - 

masing. Dengan kata lain, fungsi organizing ini lebih menekankan pada bagaimana 

mengelompokan orang dan sumber daya agar menyatu. 

 Fungsi Pengarahan (Directing) 



Fungsi manajemen dalam hal pengarahan lebih menekankan pada upaya untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal. Mulai dari pemberian 

bimbingan kerja, motivasi, penjelasan tugas rutin, dan lain sebagainya. 

 Fungsi Pengendalian (Controlling) 

Fungsi pengendalian lebih fokus pada evaluasi dan penilaian atas kinerja yang 

selama ini telah dilakukan dan berjalan. Fungsi pengendalian akan melihat apakah 

terdapat suatu hambatan atau tidak dalam proses mencapai tujuan organisasi. 

 

2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada 

ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat 

menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia 

atau dalam bahasa Inggris disebut HRD (Human Resource Development). Menurut 

Bohlarander dan Snell (2010:4) Manajemen Suber Daya Manusia adalah suatu ilmu yang 

mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, 

kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan, 

mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan 

memberikan imbalan kepada mereka atas usahanya dan bekerja. 

 

 

 

 

 

Departemen Sumber Daya Manusia Memiliki Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab 

:  

 

1.  Melakukan Persiapan dan Seleksi Tenaga Kerja (Preparation and Selection) 

a. Persiapan 

Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan Sumber Daya 

Manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan akan pekerjaan yang lowong, 

jumlahnya dan waktu. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur 



organisasi, departemen yang ada, dan lain - lain. Faktor eksternal seperti hukum 

ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dll. 

b. Rekrutmen 

Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, 

karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM 

oraganisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang 

ada untuk membuat deskripsi pekerjaan / job description dan juga spesifikasi 

pekerjaan / job specification. 

c. Seleksi  

  Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat 

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

setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup / CV / 

curriculum vittae milik pelamar. Kemudian dari CV pelamar dilakukan penyortiran 

antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu 

pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan 

ujian test tertulis, wawancara kerja / interview dan proses seleksi lainnya. 

2. Pengembangan dan Evaluasi Karyawan (Development and Evaluation) 

       Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai 

pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu 

pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya 

masing - masing serta meningkatkan kinerja yang ada. 

 

3. Memberikan Kompensasi dan Proteksi pada Pegawai (Provide Compensation and 

Protection of Employees) 

Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja karyawan secara teratur dari 

organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan 

dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi 

yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga 

kerjaan di kemudian hari atau pun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau 

perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan tenang sehingga kinerja dan kontribusi pekerja tersebut dapat 

tetap maksimal dari waktu ke waktu. 

 

2.3  Pengertian Kinerja Karyawan 



Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja 

pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja karyawan (per individu) dan kinerja 

organisasi. Kinerja karyawan adalah hasil kerja per seorangan dalam suatu organisasi. 

Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Istilah 

kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance (Prestasi kerja atau prestasi 

yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

dinyatakan bahwa kinerja berarti : 

 

1. Sesuatu yang dicapai. 

2. Prestasi yang diperlihatkan. 

3. Kemampuan kerja. 

Pengertian kinerja (Prestasi kerja) menurut Hasibuan (2012) “Kinerja kerja adalah suatu 

hasil yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan 

kepadanya”. Dan pengertian kinerja (Prestasi kerja) menurut Mangkunegara (2012) adalah : 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja, atau hasil 

kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu 

dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Istilah “Kinerja” atau prestasi sebenarnya pengalih bahasaan dari Bahasa Inggris 

“performance”. 

Dari beberapa definisi yang diangkat dari pendapat dan pandangan yang dikemukakan oleh 

para ahli tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian kinerja 

dalam penelitian ini adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh masing - masing karyawan yang 

dalam pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan ukuran dan waktu yang telah ditentukan guna 

mewujudkan tujuan organisasi. Perlu adanya indikator kinerja yang digunakan untuk 

meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari menunjukkan kemajuan dalam rangka mewujudkan 

tercapainya sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Terdapat lima indikator 

yang umum digunakan yaitu : 

  

1. Indikator Kinerja Input 



Indikator kinerja input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM informasi, 

serta kebijakan. 

 

 

 

2. Indikator Kinerja Output 

Indikator kinerja output merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari 

suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik. 

 

3. Indikator Kinerja Outcome 

Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

penyelenggaraan kegiatan pada jangka waktu menengah. 

  

4. Indikator Kinerja Manfaat 

Indikator kinerja manfaat yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan. 

 

5. Indikator Kinerja Dampak 

Indikator kinerja dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. 

Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting, yaitu : tujuan, ukuran dan 

penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk 

meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan mempengaruhi bagaimana 

seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel. 

Walaupun demikian, penentuan tujuan saja tidaklah cukup, sebab itu dibutuhkan 

ukuran, apakah seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk kuantitatif 

dan kualitatif standar kinerja untuk setiap tugas dan jabatan memegang peranan penting. 

Dengan memiliki Sumber Daya Manusia yang handal dan sumber daya non manusia 

yang mendukung maka suatu organisasi dapat memberikan hasil kerja yang baik 

sehingga kualitas dan kuantitas kerja yang dihasilkan juga ikut mendukung pencapaian 

tujuan organisasi. 

Pencapaian tujuan organisasi pada intinya adalah bagaimana merealisasikan program - 

program kerja organisasi dalam bentuk kinerja atau pelaksanaaan tugas dari tugas - tugas rutin, 

umum dan pembangunan. Kemampuan berprestasi memberikan pernyataan bahwa manusia 



pada hakekatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain. 

Kemampuan itu hanya dapat dimiliki bilamana karyawan mempunyai pendidikan yang tinggi, 

pengalaman yang cukup tinggi, mental yang baik, dan moral yang baik pula. Akan tetapi, jika 

kesanggupan dalam memangku jabatan tidak ada, walaupun tempat kerjanya sudah tepat maka 

hal itu tidak akan menghasilkan atau mencapai kinerja yang baik atau tidak terwujudnya 

manajemen yang produktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukarna (1990:40), bahwa 

dalam administrasi negara yang sehat, penempatan orang - orangnya dilakukan menurut prinsip 

- prinsip “The Right Man is The Right Place” atau penempatan orang - orang yang tepat di 

tempat pekerjaan yang baik pula. 

 

2.4 Perusahaan Jasa 

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang mempunyai kegiatan utama memberikan 

pelayanan, kemudahan, dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperlancar aktivitas 

produksi maupun konsumsi. Jasa yang dihasilkan bersifat abstrak tapi bisa dirasakan 

manfaatnya oleh konsumen. Misalnya : Perusahaan jasa telekomunikasi, transportasi dan 

asuransi. Sebuah perusahaan jasa mempunyai ciri - ciri sebagai berikut : 

a) Jasa yang dihasilkan bersifat abstrak 

Salah satu ciri penting dari perusahaan jasa adalah keabstrakan dari jasa yang 

dihasilkan. Namun walaupun abstrak, jasa ini bisa dirasakan manfaatnya oleh para 

konsumen. Contoh : Jasa seorang dokter. 

 

b) Jasa yang diberikan tidak seragam 

Dalam pelayanan jasa masing - masing konsumen bisa memperoleh jenis pelayanan 

yang berbeda antara dengan yang lain. Misalnya dalam suatu bengkel, teknisi bengkel akan 

memperbaiki mobil di mana ditemukan kerusakan. Bila mobil Amir yang rusak adalah 

bagian kemudi maka bagian yang diperbaiki, bila mobil Banu rusak di bagian kopling maka 

bagian koplinglah mobil Banu di perbaiki. 

 

c) Jasa yang dihasilkan tidak dapat disimpan 

Berbeda dengan barang yang apabila dalam penggunaannya masih terisi maka sisanya 

akan bisa disimpan untuk dapat digunakan di masa yang akan datang, sedangkan jasa tidak 

dapat disimpan. Sekali dibeli maka akan segera habis penggunaannya, tapi tidak bisa 

disimpan untuk penggunaan berikutnya. Contoh tiket kereta api, sekali dibeli maka harus 



diperbaiki, jika tidak dipakai pada tanggal yang tercantum, maka tiket tersebut tidak berlaku 

lagi. 

 

2.5 Perbedaan dan Persamaan Perusahaan Dagang dengan Perusahaan Jasa 

 Perusahaan Dagang 

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian dan 

penjualan barang. Contoh : Toko baju, toko buku, dsb. Aktivitas yang terjadi di 

perusahaan dagang meliputi : 

a. Ada aktivitas membeli barang untuk dijual kembali. 

b. Umumnya memiliki persediaaan barang. 

c. Perlu menghitung harga pokok persediaan. 

 

Ciri - ciri perusahaan dagang : 

1. Melakukan transaksi pembelian barang dagang, baik secara tunai maupun 

kredit. 

2. Melakukan pembayaran utang usaha yang terjadi akibat adanya berbagai 

transaksi dalam aktivitas perusahaan. 

3. Menerima pembayaran / pelunasan piutang usaha yang terjadi akibat adanya 

berbagai transaksi dalam aktivitas perusahaan. 

4. Melakukan penyimpanan barang dagang selama belum dijual dan diserahkan 

kepada pembeli. 

 

 

 

 

 Perusahaan Jasa 

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan usahanya di tujukan untuk 

memperoleh pendapatan / penghasilan melalui pelayanan jasa tertentu. Contoh :  Cuci 

motor, salon, warung telepon, dsb. 

Aktivitas yang terjadi di perusahaan jasa meliputi : 

1. Hanya jual jasa. 

2. Tidak memiliki persediaan jasa. 

3. Jika ada persediaan, hanya berupa bahan habis pakai untuk menghasilkan jasa. 

  



Ciri - ciri perusahaan jasa : 

1. Ketidakberwujudan (Intangibility) : Jasa tidak dalam bentuk fisik sehingga 

tidak dapat disimpan dan harus segera dikonsumsi pada saat diperoleh. 

2. Ketakterpisahkan (Inseparability) : Konsumen tidak terlibat dalam jasa tersebut 

tetapi jasa diberikan dalam hal tertentu seperti acara televisi. 

3. Keanekaragaman (Heterogenity) : Jenis dan kualitas layanan berbeda – beda. 

4. Keterlenyapan (Perishability) : Manfaat mereka pada jasa akan habis dengan 

cepat sehingga konsumsi jasa akan dilakukan konsumen secara berulang. 

Misalnya, jasa cuci motor. 

 

2.6 Manajemen Kinerja 

Secara mendasar, Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari 

perencanaan kinerja, pemantauan / peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut 

berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian kegiatan tersebut haruslah dijalankan 

secara berkelanjutan. Trinanto dalam Robert Bacaal (2001) : “Manajemen kinerja merupakan 

sebuah proses yang berkesinambungan dan dilakukan dengan kemitraan antara seorang 

karyawan dengan penyelia langsung.” Javed Iqbal dalam Fryer et al. (2009) menyatakan : 

“Performance management is action, based on performance measures and reporting, which 

results in improvements in behaviour, motivation and 

processes and promotes innovation”. 

“Manajemen kinerja manajemen kinerja adalah tindakan, berdasarkan pada ukuran kinerja dan 

pelaporan, yang menghasilkan peningkatan perilaku, motivasi dan proses dan menghasilkan 

inovasi.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja adalah suatu proses strategis 

dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan performansi 

SDM. Dalam manajemen kinerja kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan bagian 

dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antara manajer dan individu yang lebih 

berdasarkan kesepakatan daripada instruksi. Kesepakatan ini meliputi tujuan (objectives), 

persyaratan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, serta pengembangan kinerja dan 

perencanaan pengembangan pribadi. Manajemen kinerja bertujuan untuk dapat memperkuat 

budaya yang berorientasi pada kinerja melalui pengembangan keterampilan, kemampuan dan 

potensi - potensi yang dimiliki oleh SDM. Sifatnya yang interaktif ini akan meningkatkan 

motivasi dan memberdayakan SDM dan membentuk suatu kerangka kerja dalam 

pengembangan kinerja. Manajemen kinerja juga dapat menggalang partisipasi aktif setiap 



anggota organisasi untuk mencapai sasaran organisasi melalui penjabaran sasaran individu 

maupun kelompok sekaligus mengembangkan potensinya agar dapat mencapai sasarannya itu. 

Berdasarkan tugasnya ini, manajemen kinerja dapat dijadikan landasan bagi promosi, mutasi 

dan evaluasi, sekaligus penentuan kompensasi dan penyusunan program pelatihan. Manajemen 

kinerja juga dapat dijadikan umpan balik untuk pengembangan karier dan pengembangan 

pribadi SDM. Adapun fungsi manajemen kinerja adalah mencoba memberikan suatu 

pencerahan dan jawaban dari berbagai permasalahan yang terjadi di suatu organisasi baik yang 

disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, sehingga apa yang dialami pada saat ini tidak 

membawa pengaruh yang negatif bagi aktifitas organisasi pada saat ini dan yang akan datang. 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi agar berfungsi dan berperannya 

manajemen kinerja dengan baik, yaitu : 

a. Pihak manajemen organisasi harus mengedepankan konsep komunikasi yang bersifat 

multi komunikasi. Multi komunikasi artinya pihak manajemen organisasi tidak 

menutup diri dengan berbagai informasi yang masuk dan mengkomunikasi berbagai 

informasi tersebut namun tetap mengedepankan konsep filter information. 

b. Perolehan berbagai informasi yang diterima dari proses filter information dijadikan 

sebagai bahan kajian pada forum berbagai pertemuan dalam pengembangan 

manajemen kinerja terhadap pencapaian hasil kerja dan sebagainya. 

c. Pihak manajemen suatu organisasi menerapkan sistem standar prosedur yang 

bersertifikasi dan diakui oleh lembaga yang berkompeten dalam bidangnya. 

d. Pihak manajemen organisasi menyediakan anggaran khusus untuk pengembangan 

manajemen kinerja yang diharapkan. 

e. Pembuatan time schedule kerja yang realistis dan layak. Pembuatan time schedule kerja 

bertujuan agar tercapainya pekerjaan sesuai yang ditargetkan, manfaat dari time 

schedule kerja ini yaitu : pihak organisasi dapat menjadikan time schedule kerja sebagai 

salah satu acuan dalam melihat prestasi kerja karyawan, para karyawan dapat bekerja 

secara lebih fokus dan bisa mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan timbul 

bahkan mereka bisa melaksanakan serta menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari 

waktu yang ditentukan. 

Konsep “The Right Man and The Right Place” atau menempatkan seseorang sesuai dengan 

tempatnya adalah salah satu kunci utama dalam menerapkan manajemen kinerja yang jauh dari 

konflik. Karena salah satu faktor munculnya konflik adalah menempatkan seorang karyawan 

pada posisi yang tidak sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimiliki, sehingga membuat 



karyawan tersebut bekerja dengan motivasi yang rendah, dan ini lebih jauh mampu 

mempengaruhi pada menurunnya kualitas kinerja yang akan diperoleh. Bakat dan keahlian 

merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan, dalam artian bisa dikaji secara terpisah 

namun harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. 

2.7 Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor - faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu dalam organisasi 

menurut Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa :  “Faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation)”. 

Sedangkan menurut Davis dalam Mangkunegara (2009:67) dirumuskan bahwa faktor - faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja adalah : 

Human Performance = Ability + Motivation 

Motivation = Attitude + Situation 

Ability = Knowledge + Skill 

 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (Ability) karyawan terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + Skill). Artinya, karyawan yang 

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

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

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

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man on the right 

place, the right man on the right job). 

  

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental 

yang mendorong diri karyawan untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara 

maksimal. Sikap mental seorang karyawan harus sikap mental yang siap secara 

psikofisik (sikap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). 

 

2.8 Penilaian Kinerja 



Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk menilai hasil 

kerja bawahannya. Penilaian kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan 

mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya dalam suatu 

organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakikatnya, penilaian kinerja merupakan 

suatu evaluasi terhadap penampilan kerja individu (personal) dengan membandingkan dengan 

standar / baku penampilan. 

Menurut Sedarmayanti (2011:261), mengemukakan bahwa : “Penilaian kinerja adalah 

sistem formal untuk memeriksa / mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja 

seseorang.” Selanjutnya Bernardin dan Russel yang diterjemahkan oleh Umam (2010:190-

191), mengemukakan bahwa : “Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu 

(karyawan) pada organisasi tempat mereka bekerja”. 

Proses melalui mana organisasi - organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan - keputusan personalia dan memberikan 

umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Berdasarkan pendapat 

beberapa ahli tersebut, dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 

tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah penilaian yang 

dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. 

Disamping itu, juga untuk menentukan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggapan 

yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal 

promosi jabatan dan penentuan imbalan. Tujuan dari penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah 

untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi dari SDM organisasi. 

 

2.9 Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi 

melalui peningkatan kinerja SDM organisasi, dalam penilaian kinerja tidak hanya semata - 

mata menilai hasil fisik tetapi pelaksanaan pekerjan secara keseluruhan yang menyangkut 

berbagai bidang seperti kemampuan, kerajinan, disiplin, hubungan kerja atau hal - hal khusus 

sesuai dengan bidang dan tugasnya semuanya layak untuk dinilai. Secara spesifik, tujuan dari 

evaluasi kinerja sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2012) bahwa tujuan penilaian 

kinerja karyawan sebagai berikut : 

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, 

pemberhentian dan penetapan besarnya balas jasa. 



2. Untuk mengukur kinerja yaitu sejauh mana bisa sukses dalam pekerjaannya. 

3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2011) adalah : 

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. 

2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi 

untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang - kurangnya berprestasi sama dengan 

prestasi yang terdahulu. 

3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan 

aspirasinya, serta meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan 

yang diembannya sekarang. 

4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan 

termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 

5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan 

pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada 

hal - hal yang perlu dirubah. 

 

 

2.10 Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan 

Adapun manfaat dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang keliru oleh para karyawan, dan 

sebagai masukan bagi para pimpinan dalam membantu dan mengarahkan karyawan 

dalam memperbaiki pelaksanaan pekerjaannya di masa depan. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti : 

promosi, transfer, dan pemberhentian. 

c. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan 

secara maksimum. 

d. Berguna untuk melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan manajemen 

SDM lainnya seperti : 

 Menyelaraskan upah / gaji atau insentif lainnya bagi para karyawan terutama 

yang berprestasi dalam bekerja. 

 Memperbaiki kegiatan penempatan, promosi, pindah dan demosi jabatan sesuai 

dengan prestasi atau kegagalan karyawan yang dinilai. 

 Membantu memperbaiki kegiatan pelatihan, baik dalam menyusun 

kurikulumnya maupun memilih karyawan yang akan diikut sertakan dalam 



kegiatan pelatihan. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat memberikan 

informasi mengenai kondisi keterampilan kahlian yang kurang / tidak dikuasai 

oleh karyawan sehingga berpengaruh pada efisiensi, efektivitas, produktivitas 

serta kualitas kerja dan hasil - hasilnya. Hasil tersebut dapat dipergunakan 

sebagai masukan dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan, baik pada 

tingkat organisasi, tingkat unit kerja maupun dalam analisis individual. 

 Memberikan informasi bagi karyawan dalam menyusun perencanaan karir. 

Sedangkan bagi organisasi non profit dapat digunakan dalam membantu 

karyawan melakukan perbaikan dan peningkatan kekurangan / kelemahannya 

dalam bekerja, bahkan untuk menyusun program dan kegiatan 

pengembangannya dalam mengantisipasi tantangan baru dimasa depan. 

 Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat digunakan untuk mendiagnosa 

atau mengidentifikasi masalah - masalah organisasi non profit yang harus 

dicarikan cara penyelesaiannya. 

Adapun manfaat pengukuran kinerja yang baik adalah sebagai berikut : 

 Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa 

perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam 

organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan. 

 Memotivasi karyawan untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata 

rantai pelanggan dan pemasok internal. 

 Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya - upaya 

pengurangan terhadap pemborosan tersebut. 

 Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih 

konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

 Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan reward atas 

perilaku yang diharapkan tersebut. 

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dapat diketahui dengan menggunakan 

evaluasi atau penilaian kegiatan organisasi tersebut berdasarkan peraturan, norma, dan etika 

yang berlaku. Penilaian kinerja dalam kurun waktu tertentu ini disebut dengan penilaian kinerja 

organisasi, hasilnya dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan organisasi. 

 

2.11 Jenis Penilaian Kinerja 

1. Penilaian hanya oleh atasan. 



2. Cepat dan langsung. 

3. Dapat mengarah ke distorsi karena pertimbangan – pertimbangan pribadi. 

4. Penilaian oleh kelompok lini, atasan dan atasannya lagi bersama – sama membahas 

kinerja dari bawahannya yang dinilai. 

2.12 Kendala dalam Penilaian Kinerja Karyawan 

 
Dalam penilaian prestasi kerja biasanya kita menjumpai kendala - kendala yang dihadapi, 

adapun kendala - kendala tersebut yaitu : 

1. Hallo effect dan tolak ukur penilaian merupakan kesalahan yang dilakukan oleh 

penilai, karena umumnya penilai cenderung akan memberikan indeks prestasi baik 

bagi karyawan yang dikenalnya atau sahabatnya. Sebaiknya terhadap karyawan yang 

kurang dikenalnya penilai memberikan indeks prestasi sedang atau kurang. 

2. Kesalahan kecenderungan terpusat, banyak penilai tidak suka menilai karyawan 

sebagai yang efektif atau tidak efektif dan sangat baik atau sangat jelek. Disini penilai 

cenderung merata - ratakan antara karyawan satu dengan yang lainnya dan 

bahkan tidak sesuai dengan kenyataan. 

3. Bias terlalu lunak dan terlalu keras, biasanya kesalahan bias yang terlalu lunak 

cenderung penilai terlalu mudah memberikan nilai dalam evaluasi prestasi kerja 

karyawan, sedangkan kesalahan bias yang terlalu keras sebaliknya terjadi karena 

penilai cenderung terlalu ketat dalam evaluasi mereka. 

4. Prasangka pribadi bisa mengubah penilaian terhadap karyawan. Sebagai contoh, 

seorang atasan pria mungkin cenderung memberi penilaian yang rendah kepada 

karyawan wanita karena suatu hal. Adapun faktor lain yang mempengaruhi penilaian 

mencangkup faktor senioritas, kesukuan, agama, kesamaan kelompok dan status 

sosial. 

5. Pengaruh kesan terakhir, penilai cenderung lebih ingat pada kegiatan - kegiatan 

karyawan yang baik atau buruk apabila menggunakan ukuran - ukuran prestasi kerja 

yang subjektif. 

 

 

 

 

 

 

 



2.13 Aspek - Aspek yang Dinilai 

Dari hasil studi Lazer dan Wikstrom (1977) terhadap formulir penilaian kinerja 125 

perusahaan yang ada di USA. Faktor yang paling umum muncul di 61 perusahaan adalah 

pengetahuan tentang pekerjaannya, kepemimpinan, inisiatif, kualitas pekerjaan, kerjasama, 

pengambilan keputusan, kreativitas, dapat diandalkan, perencanaan, komunikasi, inteligensi 

(kecerdasan), pemecahan masalah, pendelegasian, sikap, usaha, motivasi, dan organisasi. 

Dari aspek – aspek yang dinilai tersebut dapat dikelompokkan menjadi : 

 Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan metode, teknik dan 

peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan 

pelatihan yang diperolehnya. 

 Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami komplektisitas 

perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing – masing kedalam bidang 

operasional perusahaan secara menyeluruh yang pada intinya individual tersebut 

memahami tugas, fungsi serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. 

 Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain kemampuan untuk bekerja sama 

dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan negosiasi, dan lain – lain. 

 

2.14 Metode Penilaian Kinerja 

 
Menurut Hasibuan (2012) metode penilaian kinerja dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu metode tradisional dan metode modern yang akan dijelaskan sebagai berikut :  

 

1. Metode Tradisional 

Metode ini merupakan metode tertua dan metode paling sederhana untuk menilai 

kinerja karyawan dan diterapkan secara tidak sistematis maupun dengan sistematis. 

Yang termasuk ke dalam metode tradisional adalah : 

a. Rating Scale 

Metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua dan banyak digunakan, 

dimana penilaian yang dilakukan oleh atasan untuk mengukur karakteristik, 

misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, kematangan dan kontribusinya 

terhadap tujuan kerja. 

 

b. Employee Comparation 



Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara 

membandingkan antara seorang pekerja dengan pekerjaan lainnya. 

 Alternation Ranking 

Metode ini merupakan metode penilaian dengan cara mengurut peringkat 

(ranking) karyawan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari 

yang tertinggi sampai yang terendah, berdasarkan kemampuan yang 

dimilikinya. 

 Paired Comparation 

Metode ini merupakan metode penilaian dengan cara seseorang karyawan 

dibandingkan dengan seluruh karyawan lainnya, sehingga terdapat berbagai 

alternatif keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat digunakan untuk 

jumlah karyawan yang sedikit. 

 Porced Comparation (grading) 

Metode ini sama dengan paired comparation tetapi digunakan untuk jumlah 

karyawan yang banyak. Pada metode ini suatu definisi yang jelas untuk setiap 

kategori telah dibuat dengan seksama. 

 

c. Check List 

Metode ini, penilai tidak perlu menilai tetapi hanya perlu memberikan masukan 

atau informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian personalia. Penilai 

tinggal memilih kalimat atau kata – kata yang menggambarkan kinerja dan 

karakteristik setiap individu karyawan, baru melaporkan kepada bagian personalia 

untuk menetapkan bobot nilai, indeks nilai dan kebijaksanaan selanjutkan bagi 

karyawan yang bersangkutan. 

  

d. Freefrom Eassy 

Dengan metode ini penilai diharuskan membuat karangan yang berkenaan dengan 

orang atau karyawan yang sedang dinilainnya. 

 

e. Critical Insident 

Dengan metode, ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku 

bawahannya sehari – hari yang kemudian dimasukkan ke dalam buku catatan 

khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya. 

Misalnya mengenai inisiatif, kerjasama dan keselamatan. 



 

2. Metode Modern 

Metode ini merupakan metode dari perkembangan metode tradisional dalam menilai 

kinerja karyawan, yang termasuk ke dalam metode ini adalah : 

a. Assement Center 

Metode ini biasanya dilakukan dengan cara pembentukan tim penilai khusus. Cara 

penilaian tim dilakukan dengan wawancara, permainan bisnis dan lain – lain. Nilai 

indeks kinerja setiap karyawan adalah rata – rata bobot dari tim penilai. Indeks 

kinerja dengan cara ini diharapkan akan lebih baik dan objektif karena dilakukan 

beberapa anggota tim. 

 

b. Management By Objective (MBO=MBS) 

Dalam metode ini karyawan langsung diikut sertakan dalam perumusan dan 

pemutusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan dalam 

menentukan sasaran bawahannya masing – masing yang ditekankan pada 

pencapaian sasaran perusahaan. 

 

c. Human Asset Accounting 

Dalam metode ini, faktor pekerjaan dinilai sebagai individu modal jangka panjang 

sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap 

variabel – variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Jika biaya 

untuk tenaga kerja meningkat, laba pun akan ikut meningkat. Maka peningkatan 

tenaga kerja tersebut telah berhasil. 

  

B. Kerangka Pemikiran 

 Sumber Daya Manusia seperti karyawan atau tenaga kerja sangat berperan dalam 

peningkatan kualitas dan produktivitas perusahaan, hal ini karena karyawan 

berperan sebagai faktor produksi yang mengelola dan menentukan pencapaian 

produksi yang akan dihasilkan. Suatu perusahan yang telah berjalan seperti PT. Asuransi 

Central Asia (ACA) Kota Bandung sebaiknya memantau seluruh kegiatan operasionalnya. 

Sebuah pengendalian digunakan untuk membantu pemantauan kegiatan perusahaan. 

 Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja bukan merupakan hasil yang dapat diukur pada saat pekerjaan tersebut diselesaikan, 



melainkan hasil evaluasi dari suatu pekerjaan masa lalu dalam periode tertentu. Untuk 

mendukung pencapaian kinerja yang optimal maka dibutuhkan orang - orang yang akan 

ditempatkan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki orang tersebut agar 

dapat menghasilkan suatu prestasi yang diharapkan oleh perusahaan (Mangkunegara, 2007). 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 

Kerangka Pemikiran 

      Sumber : Olah data penulis 

Karyawan PT. Asuransi Central Asia 

(ACA) Kota Bandung 

(Bagian Departemen Keuangan) 

 

Metode Penilaian Kinerja Menurut 

Hasibuan (2012) : 

A. Metode Tradisional 

 Rating Scale 
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B. Metode Modern 
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 Management By Objective 
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Kinerja Karyawan 

Aspek - Aspek Penilaian Kinerja : 

 Kemampuan teknis 

 Kemampuan konseptual 

 Kemampuan hubungan 

interpersonal 



 


