
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur 

(Hasibuan,1996:1). Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan 

urutan dari fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan. Manajemen 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

“Manajemen (management) adalah proses pendayagunaan bahan 

baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang 

ditetapakan. Proses ini melibatkan organisasi, arahan, koordinasi, 

dan evaluasi orangorang guna mencapai tujuan-tujuan tersebut” 

(Simamora, 2008:3). 

 

Pendapat tersebut menyebutkan bahwa esensi dari manajemen adalah 

kegiatan bekerja yang dilakukan oleh orang lain guna mencapai tujuan. Melalui 

manajemen maka kegiatan sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik. 

Harold Koontz dan Cyril O’Donnel yang dikutif Malayu S.P. Hasibuan 

mendefinisikan  

“Manajemen merupakan usaha mencapai tujuan tertentu melalui 

kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan 

koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan 

pengendalian” ( Hasibuan, 2007:3). 

 

Pendapat tersebut menyebutkan bahwa manajemen mempunyai tujuan 

yang ingin dicapai, manajemen dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

mempunyai tujuan yang sama. Kegiatan manajemen yang baik dilaksanakan 

dengan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan sumber daya sampai kepada 

pengawasan sumber daya manusia.  



 
 

Dharma Setyawan Salam dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Pemerintahan Indonesia mendefinisikan 

“Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha 

dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga 

diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan 

efisien” (Salam, 2007:12). 

 

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa manajemen melibatkan berbagai 

kegiatan dan elemen-elemen organisasi baik internal, eksternal, sarana, prasarana 

maupun fungsi atau jabatan dalam suatu organisasi. Dengan manajemen yang 

dikelola dengan baik diharapkan mendapatkan hasil yang diinginkan.  

Manajemen menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue adalah suatu 

proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu 

kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang 

nyata (Terry dan Rue, 2005:1). Manajemen bergerak dalam suatu organisasi, 

dimana manajemen tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mencapai tujuan yang nyata.  

2.2 Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat 

dalam organisasi. Werther dan Davis yang dikutif oleh Edy Sutrisno menyatakan 

bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi (Werther dan Davis dalam Sutrisno, 2009:1). 

Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya 

merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme 

menunjukan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai 



 
 

keberhasilan organisasi. 

Tujuan organisasi agar dapat tercapai dengan baik, dibutuhkan sumber 

daya manusia yang memenuhi syarat-syarat dan kriteria organisasi (Sofyandi, 

2008:53). Kriteria organisasi tersebut diharapkan akan terbentuk sumber daya 

manusia yang produktif yang berguna terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

Menurut Hadari Nawawi yang dikutif oleh Ambar Teguh Sulistiyani dan 

Rosidah yang dimaksudkan sebagai sumber daya manusia meliputi tiga pengertian 

yaitu 

1. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu 

organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan). 

2. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. 

3. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi 

sebagai modal (non material / non finansial) di dalam organisasi bisnis, 

yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata.  

“Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang 

terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan 

aktivitas. Secara umum sumber daya yang terdapat dalam suatu 

organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yaitu (1) sumber 

daya manusia (human resource), dan (2) sumber daya non-manusia 

(non-human resources)” (Gomes, 2003:1). 

 

Sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki oleh manusia 

seperti keahlian, kemampuan sedangkan sumber daya non manusia terdiri atas, 

sumber daya alam (natural resources), modal, mesin, teknologi, material. Kedua 

sumber daya tersebut sangat penting, akan tetapi sumber daya manusia merupakan 

faktor dominan, karena sumber daya manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, 



 
 

pengetahuan, keterampilan, kebutuhan dan sebagainya. Prinsipnya, bahwa sumber 

daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang sangat menentukan 

organisasi. 

Sumber daya manusia (human resources) memiliki pengertian sebagai 

berikut : 

1. Secara makro, sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi 

tenaga yang terdapat di suatu negara, jadi menggambarkan jumlah 

angkatan kerja dari suatu negara / daerah. 

2. Secara mikro, sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat 

yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja 

/ organisasi tertentu baik pemerintah maupun swasta. (Wahyudi, 1996:8). 

Pengertian sumber daya manusia mencakup semua unsur yang 

dimilikinya. Unsur yang dimilikinya itu seperti, energi, bakat, keterampilan, 

kondisi fisik dan mental manusia yang dapat digunakan untuk berproduksi. Unsur 

yang dimiliki diharapkan dapat menunjang kebutuhan dalam mencapai tujuan. 

Sumber daya manusia dipandang memiliki peranan yang semakin besar 

bagi kesuksesan suatu organisasi. Organisasi pemerintah maupun swasta 

menyadari bahwa unsur “manusia” yang memiliki keunggulan dalam bersaing 

akan membawa organisasi kearah yang lebih maju. Unsur-unsur (variables) 

sumber daya manusia menurut Faustino Cardoso Gomes dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi : 

1. Kemampuan-kemampuan (Capabilities), 

2. Sikap (Attitudes), 



 
 

3. Nilai-nilai (Values), 

4. Kebutuhan-kebutuhan (Needs), 

5. Karakteristik demografisnya (Penduduk). 

(Gomes, 2003:26) 

Unsur-unsur sumber daya manusia seperti kemampuan, sikap, nilai kerja, 

kebutuhan serta kependudukan merupakan daya yang terdapat pada manusia. 

Memperoleh sumber daya tersebut tergantung dari manajemen sumber daya 

manusianya mulai dari penarikan sumber daya manusia, seleksi, pengembangan, 

pemeliharan sumber daya manusia harus dilakukan secara selektif untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. 

“Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya 

yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga 

nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi 

tertinggi seperti intelligence, creativity, dan imagination; tidak lagi 

semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, 

air, tenaga, otot dan sebagainya. (Ndaraha, 2008:12)” 

 

Pendapat Taliziduhu Ndaraha menyebutkan bahwa kualitas sumber daya 

manusia yang tinggi mampu menggunakan daya yang bersumber pada dirinya 

tidak hanya otot, keterampilan dan kemampuan tetapi pola pikir, kecerdasaan dan 

kekreatifitasan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan. 

2.3 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.3.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia memiliki posisi yang sangat strategis dalam 

organisasi, artinya unsur manusia memegang peranan penting dalam melakukan 

aktivitas untuk mencapai tujuan. Eksistensi sumber daya manusia itulah yang 



 
 

terdapat dalam organisasi yang kuat. Mencapai kondisi yang diharapkan 

diperlukan adanya manajemen terhadap sumber daya manusia secara memadai 

sehingga terciptalah sumber daya manusia yang berkualitas, loyal dan berprestasi. 

Manajemen sumber daya manusia bergerak dalam usaha menggerakan dan 

mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi agar mampu berpikir 

dan bertindak seperti apa yang diharapkan oleh organisasi. Manajemen sumber 

daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia (Sulistiyani dan 

Rosidah, 2003:10). Pendekatan manajemen manusia didasarkan pada nilai 

manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Manajemen sumber daya 

manusia merupakan suatu proses yang terdiri dari : 

1. Rekruitmen atau penarikan sumber daya manusia (Sedarmayanti, 2009:6). 

Rekruitmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, 

dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. 

Proses rekruitmen sumber daya manusia tidak boleh diabaikan, disebabkan 

untuk menjaga supaya tidak terjadi ketidaksesuaian antara apa yang 

dibutuhkan dan apa yang didapat (Sutrisno, 2009:45). 

2. Seleksi sumber daya manusia (Sedarmayanti, 2009:6). Seleksi merupakan 

kegiatan yang dilakukan untuk menentukan dan memilih pelamar yang 

memenuhi kriteria. Seleksi menurut Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah 

adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk 

memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak, dalam 

suatuninstansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang 

dilaksanakan (Sulistiyani dan Rosidah, 2003:150). 



 
 

3. Pengembangan sumber daya manusia (Sedarmayanti, 2009:6). 

Pengembangan di dasarkan pada kenyataan bahwa seorang pegawai akan 

membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang 

berkembang agar bekerja dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh Edy 

Sutrisno bahwa proses pengembangan sumber daya manusia merupakan 

starting point di mana organisasi ingin meningkatkan dan 

mengembangkan skill, knowledge dan ability (SKA) individu sesuai 

dengan kebutuhan masa kini maupun masa mendatang (Sutrisno, 

2009:65). 

4. Pemeliharaan sumber daya manusia (Sedarmayanti, 2009:6). Pemeliharaan 

karyawan/pegawai dari manajer/pemimpin dalam memberikan semangat 

bekerja, berdisiplin tinggi, dan bersikap loyal sangat membantu dalam 

menunjang tercapainya tujuan organisasi. Pendapat Malayu S.P. Hasibuan 

menyebutkan pemeliharaan (maintenance) adalah usaha mempertahankan 

dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, agar 

meraka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya 

tujuan perusahaan (Hasibuan, 1997:195). Pemeliharaan yang baik 

dilakukan dengan program-program kesejahteraan dengan berdasarkan 

kebutuhan sebagian besar dari aparatur. 

5. Penggunaan sumber daya manusia (Sedarmayanti, 2009:6). Penggunaan 

sumber daya manusia menekankan pada pelaksanaan tugas dan pekerjaan 

oleh aparatur agar lebih efektif dan efisien serta jenjang peningkatan posisi 

aparatur. 



 
 

Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi. 

efektifitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Amstrong 

mengatakan bahwa pendekatan manajemen manusia didasarkan pada empat 

prinsip dasar, yaitu : 

1. Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki 

organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan 

organisasi. 

2. Keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan 

dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut 

saling berhubungan, memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan 

serta perencanaan strategis. 

3. Kultur dan nilai organisasi, suasana organisasi dan perilaku manajerial 

berasal dari kultur tersebut, sehingga memberikan pengaruh yang besar 

terhadap hasil pencapaian yang terbaik. 

4. Manajemen manusia, berhubungan dengan intergrasi yaitu menjadikan 

semua anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama. (Amstrong dalam Sulistiyani dan Rosidah, 

2003:10-11) 

Pendapat di atas, menyebutkan bahwa manajemen memiliki pendekatan 

dengan faktor manusia karena manajemen dikelola oleh manusia. Sumber daya 

manusia merupakan asset yang penting yang dimilki oleh organisasi manajemen. 

Keberhasilan manajemen sumber daya manusia bertalian dengan kebijaksanaan 

dan peraturan yang ditetapkan dalam organisasi dan kultur dan nilai-nilai yang 



 
 

terdapat dalam lingkungan organisasi serta manajemen manusia yang seluruh 

anggota organisasi terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah 

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan 

individu anggota organisasi atau kelompok pekerja (Simamora, 1999:3). 

Manajemen sumber daya manusia itu merupakan aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan oleh sumber daya manusia di dalam suatu organisasi yang dapat 

digunakan secara efektif dalam mencapai berbagai tujuan. 

Bambang Wahyudi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber 

Daya Manusia mengungkapkan bahwa : 

“Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu dan 

seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan dan 

memelihara tenaga kerja yang kompeten, sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi 

yang bersangkutan” (Wahyudi, 2009:3). 

 

Pengertian tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya 

manusia dalam organisasi tidak hanya menyangkut hal mengenai ketenagakerjaan 

tetapi menjangkau lingkungan organisasi yang mempengaruhi sumber daya 

manusia sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan pokok dari 

manajemen sumber daya manusia yaitu mewujudkan pendayagunaan secara 

optimal sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu 

pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai) 

(Mangkunegara, 2000:2).  



 
 

Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal 

di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan serta pengembangan individu 

pegawai. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Buchari Zainun mendefinisikan 

manajemen sebagai berikut 

“Manajemen merupakan suatu kegiatan, kemampuan dalam 

mencapai tujuan dengan memanfaatkan bantuan manusia dan 

menggunakan sarana yang tersedia. Jadi manajemen sumber daya 

manusia merupakan bagian yang penting, dapat dikatakan bahwa 

manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya 

manusia atau manajemen sumber daya manusia adalah identik 

dengan manajemen itu sendiri” (Zainun, 2010:17). 

 

Kegiatan manajemen dilakukan dengan menggunakan bantuan manusia 

dengan didukung sarana dan prasarana yang tersedia. Manajemen tidak terlepas 

dari manajemen sumber daya manusia yaitu aktivitas manusia dan manajemen 

sumber daya manusia itu sendiri adalah manajemen yang mengaturnya. 

Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, 

pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan 

individu maupun organisasi (Handoko, 2009:4). Definisi tersebut menyatakan 

bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan pokok utama dalam 

mengelola manusia. Keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan 

kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia. 

Manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan 

pengelolaan sumber daya manusia yang memusatkan pada praktek dan kebijakan, 

serta fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi (Yuniarsih dan 



 
 

Suwatno, 2008:3). Pentingnya peran sumber daya manusia dalam pelaksanaan 

tujuan organisasi maka pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia menurut Tjutju Yuniarsih dan Suwatno 

mendefinisikan manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu 

manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada peraturan peranan sumber daya 

manusia dalam kegiatan suatu organisasi (Yuniarsih dan Suwatno, 2008:1). 

Pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia harus diartikan 

sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat 

didayagunakan oleh organisasi. 

2.3.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Tujuan manajemen sumber daya manusia secara umum adalah untuk 

memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang 

(Sedarmayanti, 2009:13). Pendapat tersebut manyatakan sumber daya manusia 

merupakan sumber dari organisasi yang memiliki kapabilitas bagaimana 

organisasi dapat belajar dan mempergunakan kesempatan dalam mencapai tujuan. 

Secara khusus, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk : 

1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan 

cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi, seperti yang 

diperlukan. 

2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia 

kontribusi, kemampuan dan kecakapan mereka. 

3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi 

prosedur perekrutan dan seleksi “yang teliti”, sistem kompensasi dan 



 
 

insentif yang tergantung pada kinerja, pengembangan manajemen serta 

aktivitas pelatihan yang terkait “kebutuhan bisnis”. 

4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang 

menyadari bahwa karyawan adalah pihak terkait dalam organisasi bernilai 

dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan 

bersama. 

5. Menciptakan iklim, dimana hubungan yang produktif dan harmonis dapat 

dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan karyawan. 

6. Mengembangkan lingkungan, dimana kerja sama tim dan fleksibilitas 

dapat berkembang. 

7. Membantu organisasi menyeimbangkan dan mengadaptasikan kebutuhan 

pihak terkait (pemilik, lembaga atau wakil pemerintah, manajemen, 

karyawan, pelanggaran, pemasok dan masyarakat luas). 

8. Memastikan bahwa orang dinilai dan dihargai berdasarkan apa yang 

mereka lakukan dan mereka capai. 

9. Mengelola karyawan yang beragam, memperhitungkan perbedaan individu 

dan kelompok dalam kebutuhan penempatan, gaya kerja dan aspirasi. 

10. Memastikan bahwa kesamaan kesempatan tersedia untuk semua. 

11. Mengadopsi pendekatan etis untuk mengelolakaryawan yang didasarkan 

pada perhatian untuk karyawan, keadilan dan transportasi. 

12. Mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental 

karyawan.  

(Sedarmayanti, 2009 : 13) 



 
 

Tujuan dari organisasi manajemen sumber daya manusia merupakan 

pencapaian tujuan yang diinginkan. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan 

baik dibutuhkan sumber daya manusia dalam mendukung kelancaran dalam 

bekerjanya suatu organisasi. Sementara menurut Schuler et. al., setidaknya 

manajemen sumber daya manusia memiliki tiga tujuan utama, yaitu : Pertama, 

Memperbaiki tingkat produktivitas; Kedua, Memperbaiki kualitas kehidupan 

kerja; dan Ketiga, Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek legal (Schuler 

et.al dalam Sutrisno, 2009:7). 

Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk 

meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka 

meningkatkan produktivitas organisasi. Meningkatkan kontribusi pegawai bagi 

organisasi sangat penting karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai 

tujuannya, tergantung kepada manusia yang mengelola organisasinya. Sumber 

daya manusia tersebut harus dikelola agar dapat berdaya guna dan berhasil guna 

dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan tersebut dapat dijabarkan ke dalam 

empat tujuan yang lebih operasional, yaitu : 

1. Tujuan Masyarakat (Societal Objective) 

Tujuan mayarakat adalah untuk bertanggung jawab secara sosial, dalam 

hal kebutuhan dan tantangan yang timbul dari masyarakat (Sedarmayanti, 

2009:7). Maksudnya suatu organisasi yang berada pada lingkungan 

masyarakat diharapkan membawa manfaat dan keuntungan bagi 

masyarakat, oleh sebab itu suatu organisasi yang berada ditengah-tengah 

masyarakat diharapkan mempunyai tanggung jawab dalam mengelola 



 
 

sumber daya manusianya agar tidak mempunyai dampak negatif terhadap 

masyarakat. 

2. Tujuan Organisasi (Organization Objective) 

Tujuan organisasi adalah untuk melihat bahwa manajemen sumber daya 

manusia itu ada (exist), maka perlu adanya kontribusi terhadap 

pendayagunaan organisasi secara keseluruhan (Sedarmayanti, 2009:7). 

Manajemen sumber daya manusia bukan suatu tujuan akhir dari suatu 

organisiasi, yaitu sebagai suatu alat yang membantu tercapaianya tujuan 

dari organisiasi secara keseluruhan. Suatu unit dari manajemen sumber 

daya manusia merupakan suatu organisasi yang diwujudkan untuk 

melayani bagian lain dalam organisasi. 

3. Tujuan Fungsi (Functional Objective) 

Tujuan fungsi adalah untuk memelihara kontribusi bagian lain agar mereka 

(sumber daya manusia dalam tiap organisasi) melaksanakam tugasnya 

secara optimal (Sedarmayanti, 2009:7). Tujuan fungsi dari manajemen 

sumber daya tersebut menyatakan bahwa setiap unit dapat menjaga 

peranannya yaitu sumber daya manusia dalam suatu organisasi diharapkan 

dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

4. Tujuan Personal (Personal Objective) 

Tujuan personal adalah untuk membantu pegawai dalam mencapai tujuan 

pribadinya, guna mencapai tujuan organisasi (Sedarmayanti, 2009:7). 

Bekerja dalam suatu organisasi dengan memperoleh imbalan dalam bidang 



 
 

materiil seperti sandang, papan, pangan dan kebutuhan kebendaan lainnya, 

akan tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya yang bersifat sosial, prestise, 

kebutuhan psikologis dan intelektual. Tujuan pribadi pegawai tersebut 

diharapkan dapat terpenuhi dan itu merupakan suatu motivasi dan 

pemeliharaan terhadap aparatur. 

Guna mencapai tujuan manajemen sumber daya manusia di atas, maka 

sumber daya manusia harus dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi 

organisasi dapat berjalan seimbang. Kegiatan sumber daya manusia merupakan 

bagian proses manajemen sumber daya manusia yang paling sentral, dan 

merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi (Sutrisno, 2009:8). 

Kegiatan tersebut dapat berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi 

manajemen. 

2.3.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan yang ingin dicapai, 

untuk dapat berjalan dengan baik diperlukan fungsi manajemen. Fungsi 

manajemen terdiri dari : 

1. Perencanaan adalah usaha membuat suatu puluhan tindakan dari beberapa 

alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, 

program, proyek dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

2. Penggorganisasian adalah suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang 

diatur melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai 

sasaran dalam rangka mencapai tujuan secara nyata. 



 
 

3. Penyusunan staf (departemensi) suatu usaha penempatan orang-orang yang 

tepat ke dalam unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur 

organisasi. 

4. Penggerakan dapat diartikan sebagai suatu usaha mempengaruhi dan 

mengarahkan anggota organisasi (pegawai) untuk melaksanakan pekerjaan 

sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan. 

5. Pengendalian suatu usaha mengawasi, membimbing, dan membina gerak 

pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

(Salam, 2007:16) 

Berdasarkan pendapat di atas, fungsi manajemen dilaksanakan dalam 

mendukung kegiatan yang diatur secara sistematis sehingga tujuan tersebut dapat 

dicapai dengan tertib, efesien, dan efektif. Fungsi manajemen berarti sebuah 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. George 

R. Terry dan Leslie W. Rue menyebutkan lima fungsi utama manajemen, yang 

terdiri dari : 

1. Planning. Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu 

masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai 

tujuan-tujuan. 

2. Organizing. Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting 

dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatankegiatan. 

3. Staffing. Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, 

pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja. 



 
 

4. Motivating. Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah 

tujuan-tujuan. 

5. Controlling. Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan 

sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan kolektif. 

(Terry dan Rue, 2005:9) 

Fungsi manajemen dalam suatu instansi atau organisasi berbeda dikarenakan 

kompleksnya organisasi serta jumlahnya yang banyak, maupun kerena 

perkembangan lapangan usaha dan organisasi yang berbeda-beda. Prakteknya 

pembagian fungsi manajemen dalam suatu organisasi, yang paling penting adalah 

untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dalam melaksanakan 

fungsi tersebut. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia meliputi : 

1. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan operasi 

dari manajemen sumber daya manusia (Yuniarsih dan Suwatno, 2008:6). 

Perencanaan sumber daya manusia dimaksudkan dalam upaya untuk 

merencanakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi 

kebutuhan yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan. 

2. Pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja merupakan suatu 

kondisi yang menunjukan adanya peningkatan-peningkatan kualitas tenaga 

kerja (Yuniarsih dan Suwatno, 2008:7). Pengembangan kualitas sumber 

daya manusia diarahkan untuk megubah sumber daya manusia yang 

berpotensi menjadi sumber daya manusia yang produktif sehingga sumber 

daya manusia mampu dan terampil sehingga menjadi lebih efektif serta 

efisien dalam mencapai tujuan organisasi. 



 
 

3. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu 

aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia 

(Yuniarsih dan Suwatno, 2008:7). Adanya penilaian prestasi kerja akan 

mengetahui sumber daya manusia yang mempunyai prestasi kerja yang 

baik maupun yang kurang, dengan demikian akan juga menentukan 

bersarnya kompensasi yang akan diterima. 

4. Pemberian kompensasi. Fungsi pemberian kompensasi meliputi kegiatan 

pemberian balas jasa, dapat berupa finansial dan non finansial (Yuniarsih 

dan Suwatno, 2008:7). Pemberian kompensasi dapat meningkatkan 

motivasi dalam melaksanakan tugas. 

5. Pemeliharaan tenaga kerja. Pemeliharaan tenaga kerja diharapkan dapat 

memberikan ketenangan kerja dan konsentrasi penuh dalam menghasilkan 

prestasi kerja yang diharapkan organisasi (Yuniarsih dan 

Suwatno,2008:7). Kegiatan pemeliharaan tenaga kerja bertujuan untuk 

memberikan jaminan kesehatan, kesejahteraan dan keamanan serta 

memperkecil adanya konflik antar individu dalam organisasi. 

6. Pemberhentian. Fungsi pemberhentian harus mendapat perhatian yang 

serius dari manajer / pemimpin sumber daya manusia karena telah diatur 

oleh undang-undang dan mengikat bagi instasi atau perusahaan (Yuniarsih 

dan Suwatno, 2008:1). Istilah pemberhentian atau separation, pemisahan 

merupakan suatu putusnya hubungan kerja seseorang dengan organisasi 

yang disebabkan oleh keinginan pegawai, keinginan organisasi, pension  

atau disebabkan oleh undang-undang. 



 
 

2.4 Penempatan Kerja 

2.4.1 Pengertian Penempatan Kerja 

  

Penempatan merupakan proses menempatkan orang-orang yang tepat pada 

tempat yang tepat. Sebelum proses penempatan yang dilakukan terlebih dahulu 

dilaksanakan proses seleksi. Penempatan tenaga kerja merupakan proses keempat 

dari fungsi manajemen tenaga kerja. Penempatan tersebut dilakukan setelah 

proses analisis pekerjaan, perekrutan dan seleksi tenaga kerja dilaksanakan, 

Penempatan tenaga kerja pada posisi yang tepat menjadi keinginan perusahaan 

dan tenaga kerja.  

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian penempatan tenaga kerja, yaitu:  

1. Penempatan merupakan proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada 

tenaga kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup 

yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala 

resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan 

pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawab (Sastrohadiwiryo, 2002:162)  

2. Penempatan merupakan tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan 

calon pegawai yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan/pekerjaan yang 

membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan pada orang tersebut. 

Dengan demikian, calon pegawai itu akan dapat mengerjakan tugas-

tugasnya pada jabatan yang bersangkutan (Bernardin dan Russel (dalam 

Kurniawan), 2009:63) 



 
 

2.4.2 Faktor – Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penempatan Tenaga   

Kerja 

Untuk tenaga kerja yang lulus seleksi, manajer tenaga kerja harus 

mempertimbangkan beberapa faktor yang mungkin sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan perusahaan. Manajer tenaga kerja profesional harus bisa melihat 

karakteristik dan kualifikasi yang dimiliki para tenaga kerja yang akan 

ditempatkan dalam suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, sebelum 

menempatkan tenaga kerja ditempat mereka harus bekerja, perlu dipertimbangkan 

beberapa faktor antara lain :  

1. Keahlian, Adalah kesanggupan, kecakapan seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan pekerjan yang dibebankan kepadanya. Setiap pekerjaan 

menuntut pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu.  

2. Keterampilan, Adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional 

mengenai bidang tertentu, yang bersifat kekaryaan. Keterampilan 

diperoleh melalui proses belajar dan berlatih.  

3. Kualifikasi, keahlian yang diperlukan untuk menduduki suatu jabatan 

tertentu. Persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar 

dapat menjalankan satu jabatan dengan baik dan kompeten. 

 

 

 

 



 
 

2.4.3 Macam – Macam Metoda Penempatan 

Jenis jenis penempatan menurut Rivai (2003:211) :  

1. Promosi  

Promosi terjadi apabila seorang pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan 

kepekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran, tanggung jawab dan 

atau level. Umumnya diberikan sebagai penghargaan, hadiah (reward 

system) atas usaha dan prestasi dimasa lampau.  

2. Transfer dan demosi  

Transfer dan demosi adalah dua kegiatan utama penempatan pegawai 

lainnya yang ada pada perusahaan. Transfer terjadi jika seorang pegawai 

dipindahkan dari suatu bidang tugas kebidang tugas lainnya yang 

tingkatannya hampir sama baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun 

tingkat strukturalnya. Demosi terjadi apabila seorang pegawai dipindahkan 

dari suatu posisi keposisi lainnya yang lebih rendah tingkatannya, baik 

tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkatan strukturalnya.  

3. Job-Posting Programs  

Job-posting programs memberikan informasi kepada pegawai tentang 

pembukaan lowongan kerja dan persyaratannya. Pengumuman tentang 

lowongan kerja tersebut mengundang para pegawai yang memenuhi syarat 

untuk melamar. Tujuan program job-posting adalah untuk memberi 

dorongan bagi pegawai yang sedang menari promosi dan transfer serta 

membantu departemen SDM dalam mengisi jabatan internal. 



 
 

2.4.4 Sistem Penempatan kerja 

Sistem penempatan tenaga kerja (Sastrohadiwiryo, 2002:166) 

didefenisikan sebagai rangkaian komponen ketenagakerjaan, khususnya dalam 

menempatkan tenaga kerja yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the 

right place), dan dirancang dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar 

besarnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Sistem penempatan tenaga kerja harus dirancang, yaitu komponen 

ketenagakerjaan harus diatur dalam beberapa perpaduan atau kombinasi guna 

mencapai tujuan yang diharapkan . Instruksi ini harus disiapkan untuk melukiskan 

tugas, pekerjaan dan tanggung jawab. Jika instruksi dan operasional telah 

dirancang, maka tenaga kerja siap dipekerjakan.  

Sistem penempatan tenaga kerja yang didesain untuk menyelesaikan tugas 

dan pekerjaan tertentu. Apabila tugas dan pekerjaan tersebut dianggap sulit maka 

sistem penempatan tenaga kerja tersebut harus di modifikasi. Sistem penempatan 

tenaga kerja menekankan bahwa penyediaan tenaga kerja sebagai sarana untuk 

mendapatkan fleksibilitas yang lebih besar dalam operasi dan sebagai cara untuk 

menghilangkan operasi perencanaan tenaga kerja yang tidak sesuai. 

2.4.5 Prosedur Penempatan Tenaga Kerja 

Setiap kegiatan diperlukan tahapan yang harus dilalui dalam 

pelaksanaannya. Tahapan tersebut harus dilaksanakan tahap demi tahap (step by 

step) tanpa meninggalkan prinsip dan azas yang berlaku. Prosedur penempatan 



 
 

tenaga kerja merupakan urutan untuk menempatkan tenaga kerja yang tepat pada 

posisi yang tepat (the right man on the right place).  

Prosedur penempatan karyawan yang diambil merupakan bagian dari 

pengambilan keputusan (decision making) yang dilakukan oleh manajer tenaga 

kerja , khususnya bagian penempatan tenaga kerja, baik yang telah diambil 

berdasarkan pertimbangan rasional maupun obyektif. Perttimbangan rasional 

dalam pengambilan keputusan untuk menempatkan tenaga kerja, baik 

pengambilan keputusan yang didasarkan atas fakta keterangan maupun data yang 

dianggap resperensif. Artinya, pengambilan keputusan dalam penempatan tenaga 

kerja tersebut atas dasar hasil seleksi yang telah dilakukan oleh manajer tenaga 

kerja.  

Pertimbangan obyek ilmiah berdsarkan data dan keterangan tentang 

pribadi tenaga kerja, baik atas dasar referensi dari seseorang maupun atas hasil 

seleksi tenaga kerja yang pelaksanaannya tanpa mengesampingkan metode-

metode ilmiah. Pelamar yang lulus seleksi harus segera diberi informasi, begitu 

juga bagian penempatan tenaga kerja perlu mengetahui agar dikondisikan dengan 

keadaan perusahaan sehingga tenaga kerja dapat ditempatkan berdasarkan 

kualifikasi yang bersangkutan. 

2.4.6 Kriteria yang Harus Dipenuhi Dalam Penempatan Kerja Karyawan 

Menurut Bernardin dan Russel (dalam kurniawan, 2006) kriteria yang 

harus dipenuhi dalam pelaksanaan penempatan pegawai antara lain:  

 



 
 

a. Pengetahuan  

Merupakan suatu kesatuan informasi terorganisir yang biasanya terdiri dari 

sebuah fakta atau prosedur yang diterapkan secara langsung terhadap 

kinerja. Sebuah fungsi pengetahuan seseorang dapat diperoleh melalui 

pendidikan formal, pendidikan informal, membaca buku dan lain-lain. 

Pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai diharapkan dapat membantu 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, oleh karena 

itu pegawai dituntut untuk memiliki pengetahuan yang sesuai dengan 

pekerjaannya  

b. Kemampuan  

Kemampuan menunjukan kesanggupan, kecakapan seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan pekerjan yang dibebankan kepadanya. Setiap 

pekerjaan menuntut pengetahuan, ketrampilan dan sikap tertentu. 

Kemampuan sangat penting karena bertujuan untuk mengukur prestasii 

kerja pegawai, maksudnya dapat mengukur sejauh mana pegawai bisa 

sukses dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Hal ini berkaitan dengan 

kenyataan bahwa setiap jenis pekerjaan menuntut pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap tertentu agar dapat melakukan pekerjaan dengan 

baik yang akan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja pegawai 

tersebut. 

 

 



 
 

c. Sikap 

Kriteria selanjutnya yang harus dipenuhi dalam penempatan pegawai 

adalah sikap. Sikap merupakan pernyataan evaluatif yang baik dan 

menguntungkan, hal ini menyangkut mengenai obyek, orang atau 

peristiwa dimana sikap dapat mencerminkan bagaimana seseorang 

merasakan sesuatu (misalnya benar, salah, setuju, tidak setuju). 

d. Seleksi 

Job description dan job specification merupakan hasil dari analisi jabatan 

yang menjelaskan sifat-sifat dan karakteristik yang dibutukhan oleh 

perusahaan terhadap calon karyawan yang akan ditempatkan untuk 

memangku jabatan tertentu. 

Setelah melalui job description dan job specification, maka proses seeleksi 

pun siap untuk dilaksanakan. Seleksi ini merupakan fungsi yang penting, 

karena orang-orang yang berkemampuan yang dibutuhkan oleh organisasi 

untuk mencapai semua tujuannya. Tujuan utama dari seleksi yaitu, untuk 

mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan mempunyai 

kualifikasi sebagaimana yang tercantum dalam job specification. 

Karenanya merupakan keharusan untuk mengadakan pemilihan dari 

tenaga-tenaga kerja yang bersedia bekerja dalam perusahaan untuk 

mendapatkan orang-orang yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

 



 
 

2.5 Prestasi Kerja 

2.5.1 Pengertian Prestasi Kerja 

Pengertian prestasi kerja disebut juga sebagai kinerja atau dalam bahasa 

Inggris disebut dengan performance. Pada prinsipnya, ada istilah lain yang lebih 

menggambarkan pada “prestasi” dalam bahasa Inggris yaitu kata “achievement”. 

Tetapi karena kata tersebut berasal dari kata “to achieve” yang berarti 

“mencapai”,maka dalam bahasa Indonesia sering diartikan menjadi “pencapaian” 

atau “apayang dicapai”. (Ruky:15) 

Bernardin dan Russel (2010:378) memberikan definisi tentang prestasi 

kerja sebagai berikut : 

“performance is defined as the record of outcome produced on a 

specified job function or activity during a specified time period” 

(Prestasi kerja didefinisikan sebagai catatan dari hasil-hasil yang 

diperoleh melalui fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan 

selama tempo waktu tertentu). 

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa prestasi kerja lebih menekankan 

pada hasil atau yang diperoleh dari sebuah pekerjaan sebagai kontribusi pada 

perusahaan. Rahmanto menyebutkan prestasi kerja atau kinerja sebagai tingkat 

pelaksanaan tugas yang bisa dicapai oleh seseorang, unit, atau divisi, dengan 

menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

 

 



 
 

2.5.2 Tujuan dan Kegunaan Penilaian Prestasi Kerja 

Tujuan penilaian atau evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM 

organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evalusi kinerja sebagaimana 

dikemukakan Sunyoto (1999) dalam Mangkunegara (2007) adalah : 

a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan 

kinerja. 

b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka 

termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya 

berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. 

c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan 

dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap 

pekerjaan yang diembannya sekarang. 

d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga 

karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. 

e. 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 diubah. 

2.5.3 Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

Mangkunegara (2002) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi 

(motivation). 

 



 
 

a. Faktor kemampuan (ability) 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai 

yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan 

sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 

Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaanyang sesuai 

dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man on the 

right job). 

b. Faktor motivasi (motivation) 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai yang 

terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

2.5.4 Kriteria Dalam Penilaian Prestai Kerja Karyawan 

Beberapa subvariabel yang membawahi indikator-indikator yang 

mempengaruhi tingkat prestasi kerja karyawan menurut Bernardin dan Russel 

(2009:90) terdiri dalam : 

1. Semangat Kerja yaitu, sikap individu untuk bekerja sama dengan 

disiplin dan rasa tanggung jawab terhadap suatu kegiatan. 

Semangat kerja terdiri dari : 

a. Disiplin yang tinggi , Seseorang yang memiliki semangat kerja yang 

tinggi akan bekerja giat dan dengan kesadaran mematuhi peraturan-

peraturan yang berlaku dalam perusahaan. 



 
 

b. Tanggung Jawab, ketelitian dalam mengerjakan pekerjaan. 

2. Disiplin kerja, terdiri dari : 

a. Ketaatan, melakukan pekerjaan sesuai kewajiban 

b. Aturan Pekerjaan , nilai atau hasil suatu pekerjaan 

3. Hasil kerja, terdiri dari : 

a. Kuantitas, berapa lama pegawai menyelesaikan pekerjaannya terlihat 

dari kecepatan dan ketepatan setiap pegawai. 

b. Kualitas hasil kerja dan prosedur yang dihasilkan. 

4. Kemampuan kerja, terdiri dari : 

a. Tanggung jawab, Kesanggupan seseorang untuk bertanggung jawab 

atas tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya dikerjakan 

dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko 

atas keputusan yang telah diambil atau tindakan yang dilakukannya. 

b. Kemampuan untuk memimpin. 

Kemampuan seseorang untuk mengarahkan serta meyakinkan orang 

lain untuk menjalankan atau melaksanakan tugas pokok dengan 

semaksimal mungkin. 

5. Karakteristik pribadi, terdiri dari : 

a. Kesetiaan dalam melaksanakan pekerjaan. 

Tekad dan kesanggupan menaati, melaksanakan dan mengamalkan 

sesuatu dengan disertai penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

b. Ketaatan dalam memahami peraturan yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 



 
 

2.5.5 Proses Penilaian Prestasi Kerja 

Carroll dan Schneir membuat model penilaian prestasi kerja yang 

mencakup ketiga aspek di dalamnya, antara lain: identification, measurement, dan 

management mengenai prestasi kerja karyawan di dalam organisasi. 

1. Identification 

Mengidentifikasi segala ketentuan yang menjadi area kerja seorang 

manajer untuk melakukan uji penilaian prestasi kerja. Identifikasi secara 

rasional dan legal memerlukan sistem pengukuran berdasarkan job 

analysis. Sistem penilaian akan terfokus pada prestasi kerja yang 

mempengaruhi keberhasilan organisasi dari pada karateristik yang tidak 

berhubungan dengan prestasi kerja seperti ras, umur, dan jenis kelamin. 

Dimensi ini langkah awal yang penting di dalam proses penilaian. Apabila 

dimensi yang signifikan itu gagal, moril karyawan yang diinginkan untuk 

mendapatkan tipe karyawan yang bekerja dengan baik pada dimensi 

tersebut tidak akan diterima dan dihargai. Apabila sudah tidak relevan dan 

dimensi tersebut tidak dihiraukan maka karyawan merasa bahwa proses 

penilaian tidak memiliki arti secara keseluruhan. 

2. Measurement 

Pengukuran (measurement) merupakan bagian tengah dari system 

penilaian, guna membentuk managerial judgment prestasi kerja karyawan 

yang memilah hasil baik-buruknya. Pengukuran prestasi kerja yang baik 

harus konsisten melalui organisasi. Sehingga seluruh manajer di dalamnya 

diharuskan menjaga standar tingkat perbandingannya. Pengukuran prestasi 



 
 

kerja karyawan melibatkan sejumlah ketetapan untuk merefleksikan 

perilaku karyawan pada pengenalan beberapa karakteristik maupun 

dimensi. Secara tekhnis, sejumlah ketetapan itu seperti halnya predikat 

exellent (sempurna), good (baik), average (cukup), dan Poor (kurang) 

dapat digunakan dengan pemberian nomor dari 1 hingga 4 untuk tingkatan 

prestasi kerja karyawan. Dari segi alat pengukuran, Gomez-Mejia dkk 

(2001:227). memiliki format penilaian yang diklasifikasikan pada dua cara 

: (1) the type of judgment that is required (relative or absolute), dan (2) 

the focus of the measure (trait,behavior, or outcome). Hal ini disimpulkan 

pada gambar berikut ini : 

APPRAISAL FORMAT 

Classified by … 

The type of judgment required 

The focus of measure 

ExampleExample  

Relative or absolute 

Trait, behavior, or outcome 

Gambar 2.1 

Format Penilaian Prestasi kerja 

 

Sumber : Gomez-Mejia, et.al., 2008. Managing Human Resource, New 

Jersey : Prentice Hall. 

Relative judgment merupakan format penilaian yang menganjurkan 

supervisor untuk membandingkan prestasi kerja sesama karyawan yang 

satu dengan yang lain pada jenis pekerjaan yang sama. Sedangkan 

absolute judgment menyangkut format penilaian yang menganjurkan 

supervisor untuk membuat penilaian mengenai prestasi kerja karyawan 

berdasarkan standar. Sistem pengukuran prestasi kerja dapat 

diklasifikasikan dengan bentuk data yang terfokus pada: trait 



 
 

(karakteristik) data, behavior (perilaku) data, dan outcome (hasil) data. 

Trait appraisal instruments (penilaian sifat atau karakter) menjadi tugas 

supervisor untuk membuat penilaian mengenai karakter-karakter pekerja 

yang cenderung konsisten dan berlangsung lama. Sistem kedua dari 

pengukuran prestasi kerja adalah behavioral appraisal instruments 

(penilaian perilaku) terfokus pada aspek penilaian perilaku karyawan. Pada 

outcome appraisal instrumen (penilaian yang berorientasi pada hasil) yang 

digunakan untuk menilai hasil kerja karyawan yang telah dilakukan. 

Bentuk penilaian ini menurut Bittel (2010:222) mengharuskan sasaran 

khusus dalam bentuk hasil yang dapat diukur, disepakati sebelumnya oleh 

atasan dan bawahan. 

3. Management 

Penilaian prestasi kerja karyawan memberikan mekanisme penting bagi 

manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan-tujuan dan 

standar-standar kerja serta memotivasi karyawan di masa berikutnya. Hal 

ini dapat dipahami sebagai suatu tahapan yang dirancang untuk 

memperbaiki kinerja perusahaan secara keseluruhan melalui perbaikan 

prestasi kerja karyawan oleh manajer lini. 

 

 

 

 

 



 
 

Dari ketiga aspek di atas dapat digambarkan pada gambar 2.2 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 

A Model of Performance Appraisal 

Sumber : Gomez-Mejia, et.al., 2001. Managing Human Resource, New 

Jersey: Prentice Hall. 

 

 Penilaian prestasi kerja pada sistem ini harus mengidentifikasi prestasi 

kerja yang berhubungan dengan kriteria yang telah ditetapkan, mengukurnya dan 

memberikan timbal balik pada karyawan dan departemen personalia ataupun 

SDM. Apabila pengukuran prestasi kerja tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan, 

maka evaluasi/penilaian dapat mengarah pada hasil yang 

tidak akurat atau menimbulkan bias (prasangka) (Werther dan Davis,1986:284). 

Sebagaimana pada sistem penilaian prestasi kerja ini dapat digambarkan pada 

Gambar 2.3 yang menunjukkan bahwa setelah proses penilaian telah dilaksanakan 

maka ada imbal-balik bagi karyawan atas hasil yang telah dicapai, kemudian 

catatan-catatan tersebut dijadikan dasar pertimbangan untuk diputuskannya hasil 

prestasi kerja karyawan. Pada penelitian ini, proses performance appraisal 

(penilaian prestasi kerja) pada gambar tersebut merupakan tahapan-tahapan yang 

akan diteliti guna mendapatkan hasil dari prestasi kerja karyawan selama bekerja 

di perusahaan. 
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Gambar 2.3 

Sistem penilaian prestasi kerja 

 

Sumber: Werther, B. William and Keith Davis, 1986. “Personnel 

management And Human Resource, 2nd ed., Singapore: McGraw- 

Hill Book Company. 

Mulai dari tahapan kriteria-kriteria atau faktor-faktor yang berhubungan 

dengan prestasi kerja yang akan dinilai karena dituntut untuk menyelesaikan 

proses kerja dengan baik hingga prestasi kerja yang dapat diukur dengan 

mencantumkan poin-poin atau angka-angka pada setiap dimensi kerjanya. Dengan 

demikian akan menghasilkan suatu hasil penilaian prestasi kerja yang sesuai 

dengan objektifitas penilaian. 

2.6 Pengaruh Penempatan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

Penempatan pegawai yang tepat diharapkan mampu menciptakan kondisi 

internal organisasi yang baik sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan, yaitu 

keefektivan perusahaan akan dinilai dengan adanya karyawan yang dapat 

Human Performance Performance 

Apprasial 

Employee 

Feedback 

Performance 

Measure 

Performance 

Related Criteria 

Employee Record 

Personal Decision 



 
 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu sehingga dapat 

meninggkatkan prestasi kerja karyawan. Perusahaan dituntut untuk melakukan 

penempatan karyawan yang tepat dengan memperlihatkan kriteria – kriteria yang 

telah ada sehingga penempatan karyawan yang tepat akan timbul prestasi kerja 

karyawan yang tinggi dalam sebuah perusahaan. 

Untuk mengetahui pengaruh penempatan kerja dengan prestasi kerja 

karyawan, berikut kutipan pendapat menurut (Sastrohadiwiryo, 2002:162) 

“Penempatan pegawai dilakukan dengan berbagai alasan yang 

berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia atau untuk 

memamfaatkan tenaga kerja secara lebih efektif dan efisien, yang 

dapat disebabkan oleh tantangan-tantangan yang yang dihadapi 

organisasi, supply dan ketersediaan pegawai secara internal maupun 

eksternal, peningkatan karier dalam aspek pengembangan sumber 

daya mausia, kepuasan kerja dan prestasi kerja karyawan” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 2.4 

Posisi Penempatan Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bambang Wahyudi (2009) 
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