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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen

2.1.1 Definisi Manajemen

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diingkan.

Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan dan

karyawan. Ada beberapa definisi tentang manajemen pada umumnya, seperti

menurut Hasibuan (2013 : 1) mengatakan bahwa:

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja

agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan

masyarakat.”

Heene dan Desmidt (2010 : 8) mengatakan manajemen adalah

serangkaian aktivitas manusia yang berkesinambungan dalam mencapai suatu

tujuan yang telah ditetapkannya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu

serta seni dalam menjalankan aktivitas suatu organisasi agar efektif dan efisien

dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Fungsi Manajemen

Menurut Terry yang diterjemahkan oleh Hasibuan (2013 : 21) dalam

bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia fungsi manajemen terdiri dari:

1. Perencanaan (Planning)

Merupakan fungsi manajemen yang fundamental, karena fungsi ini

dijadikan sebagai landasan atau dasar bagi fungsi-fungsi manajemen

lainnya. Perencanaan meliputi tindakan pendahuluan mengenai apa yang
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harus dikerjakan dan bagaimana hal tersebut akan dikerjakan agar tujuan

yang dikehendaki tercapai.

2. Pengorganisasian (Organizing)

Merupakan proses penyusunan kelompok yang terdiri dari beberapa

aktivitas dan persoalitas menjadi satu kesatuan yang harmonis guna

ditunjukan kearah pencapaian tujuan.

3. Menggerakan (Actuating)

Merupakan suatu tindakan menggerakan semua anggota kelompok agar

mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

4. Pengawasan (Controlling)

Merupakan usaha mencegah terjadinya atau timbulnya penyimpangan-

penyimpangan aktivitas yang telah dilakukan dari sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya.

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.2.1 Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi dalam menjalankan usahanya tentu mempunyai tujuan

yang hendak dicapai. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mudah apabila

organisasi memiliki sumber daya manusia yang menunjang. Menurut Hasibuan

(2014 : 10) manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Bangun (2012 : 6) menyatakan bahwa manajemen sumber daya

manusia adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf,

penggerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk

mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Mangkunegara (2011 : 2) menyatakan:

“Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan,

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,
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pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka

mencapai tujuan organisasi.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya

manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja

dengan proses perencaaan, pengorganisasian, penyusunan staf, penggerakan,

pengawasan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan

organisasi.

2.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam organisasi SDM perlu dikelola dengan efektif dan efisien agar

dapat menciptakan SDM yang handal, kompeten, dan dapat membantu organisasi

dalam mencapai tujuan. Adapun fungsi dari manajemen SDM menurut Hasibuan

(2014 : 21), sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan (human resource planning) adalah merencanakan tenaga

kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan

dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi

wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization

chart).

3. Pengarahaan

Pengarahaan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan,

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

4. Pengendalian

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua

karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja

sesuai dengan rencana.
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5. Pengadaan

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan,

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan

kebutuhan perusahaan.

6. Pengembangan

Pengembangan (development) adalah proses  peningkatan keterampilan

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan

pelatihan.

7. Kompensasi

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung (direct)

dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai

imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama

yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka

tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan

yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang

dari suatu perusahaan.
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2.3 Pengembangan Karir

2.3.1 Pengertian Karir

Karir merupakan perjalanan yang didapatkan seseorang selama hidupnya.

Banyak anggapan bahwa seseorang yang telah menjabat sebagai manajer atau

kepala pada suatu instansi maka seseorang itu telah berhasil dan sukses dalam

karirnya.

Menurut Sunyoto (2012 : 56) karir adalah:
“Perjalanaan pekerjaan seorang pegawai di dalam organisasi yang
kemudian perjalanan itu dimulai sejak seorang pegawai diterima sebagai
pegawai baru dan berakhir pada saat pegawai tersebut tidak bekerja lagi
dalam organisasi tersebut”.
Menurut Mathis – Jackson (2006 : 342) karir adalah:

“Rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang

sepanjang hidupnya”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa karir merupakan

perjalanan pkerjaan seorang pegawai di dalam organisasi yang terdiri dari

rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang

hidupnya.

2.3.2 Pengertian Pengembangan Karir

Pengembangan karir merupakan sesuatu yang diharapkan seorang pegawai

selama bekerja, hal tersebut dikarenakan seorang pegawai ingin mendapatkan hak

yang lebih tinggi dari apa yang diperoleh sebelumnya.

Menurut Dubrin (dalam Mangkunegara (2013 : 77)) pengembangan

karir adalah:

“Career development, form the standpoint of the organization, is the
personnel activity which helps individuals plan their future career within
the enterprise, in order to help the enterprise achieve and the employee
achieve maximum self-development”.
Pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu

pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar
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perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara

maksimum.

Menurut Stone (dalam Kadarisman (2012 : 322) menyatakan

pengembangan karir adalah:

“Proses dan kegiatan mempersiapkan seorang karyawan untuk menduduki
jabatan dalam organisasi atau perusahaan, yang akan dilakukan di masa
mendatang. Dengan pengembangan tersebut tercakup pengertian bahwa
perusahaan atau manager SDM tersebut telah menyusun perencanaan
sebelumnya tentang cara-cara yang perlu dilakukan untuk
mengembangkan karir karyawan selama ia bekerja.”
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan karir adalah

aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai dalam proses dan kegiatan

mempersiapkan seorang karyawan untuk menduduki jabatan dalam organisasi

atau perusahaan, yang akan dilakukan di masa mendatang.

2.3.3 Tujuan Pengembangan Karir

Menurut Dubrin yang dikutip oleh Mangkunegara (2008 : 77) tujuan

dari pengembangan karir adalah:

“a) To aid in achieving individual and organizational goals; b) To indicate
cencern for the welfare of individuals; c) To help individuals realize their
potential; d) To strengthen the relationship between the individual and the
organization; e) To demonstrate social responsibility; f) To aid affirmative
action (EEO) programs; g) To reduce turnover and personnel costs; h) To
reduce managerial and professional absolescence; i) To encourage the
long-range point of view”.

Pendapat tersebut kemudian dijelaskan oleh Mangkunegara sebagai berikut:

a. Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan.

Pengembangan karir membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan

individu.

b. Menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Perusahaan

merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan kesejahteraannya agar

pegawai lebih tinggi loyalitasnya.

c. Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka.

Pengembangan karir membantu menyadarkan pegawau akan
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kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan

potesi dan keahliannya.

d. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Pengembangan

karir akan memperkuat hubungan dan sikap pegawai terhadap

perusahaannya.

e. Membuktikan tanggung jawab sosial. Pengembangan karir suatu cara

menciptakan iklim kerja yang positif dan pegawai-pegawai menjadi lebih

bermental sehat.

f. Membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan.

Pengembangan karir membantu program-program perusahaan lainnya agar

tujuan perusahaan tercapai.

g. Mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Pengembangan karir dapat

menjadikan turnover rendah dan begitu pula biaya kepegawaian menjadi

lebih efektif.

h. Mengurangi keuasangan profesi dan manajerial. Pengembangan karir

dapat menghindarkan dari keuasangan dan kebosanan profesi dan

manajerial.

i. Menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai. Perencanaan karir

dimaksudkan mengintegrasikan perencanaan kerja dan kepegawaian.

j. Menggiatkan suatu pemikiran (pandangan) jarak waktu yang panjang.

Pengembangan karir berhubungan dengan jarak waktu yang panjang. Hal

ini karena penempatan suatu posisi jabatan memerlukan persyaratan dan

kualifikasi yang sesuai dengan porsinya.

2.3.4 Manfaat Pengembangan Karir

Manfaat pengembangan karir menurut Rivai (2004 : 285) adalah:

1. Meluruskan strategi dan syarat-syarat karyawan intern.

2. Mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan.

3. Memudahkan penempatan ke luar negeri.

4. Membantu didalam keanekaragaman tenaga kerja.

5. Mengurangi pergantian.
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6. Menyaring potensi karyawan.

7. Mengurangi penimbunan karyawan.

8. Memuaskan kebutuhan karyawan.

9. Membantu perencanaan tindakan secara afirmatif.

2.3.5 Tahap Pengembangan Karir

Tahapan pengembangan karir menurut Simamora (2004 : 416) adalah

sebagai berikut:

1. Karir awal merupakan tahapan pertama dimana seseorang memasuki

sebuah organisasi. Selama tahap masuk (getting-in phase), karyawan

berupaya memperoleh gambaran realistik mengenai organisasi, dan

mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keahlian, pengalaman,

preferensi, dan minatnya. Karir awal (early career) tidak selalu berjalan

dengan mulus. Oleh karena itu dalam tahap ini merupakan tahap

penekanan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya

kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaannya. Selain itu, perusahaan

seyogyanya mendorong para karyawannya agar berpartisipasi dalam

latihan penilaian mandiri, dan hendaknya membantu mereka dalam

menentukan jalur karir yang realistik dan fleksibel serta memformulasikan

rencana karir.

2. Karir pertengahan merupakan suatu tahapan dimana setiap individu akan

mengalami suatu transisi atau perubahan pada karir mereka. Dalam tahap

pertengahan, individu mengkaji ulang pencapaiannya sampai pada saat itu

dan kemungkinan untuk mencapai karir pribadi dan tujuan hidup di masa

depan. Salah satu strategi untuk menyingkapi masalah di pertengahan karir

(mid career) adalah dengan melatih karyawan pada karir pertengahan

untuk membina karyawan yang lebih junior. Pengembangan satu generasi

pemimpin di masa depan dapat menjadi suatu kontribusi yang signifikan,

permanen, dan sangat memuaskan. Strategi lainnya untuk mengatasi

masalah karir pertengahan adalah dengan menghadapi atau mencegah

keusangan (obsolescence). Untuk menyingkapi persoalan ini, salah satu
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caranya adalah dengan mengirimkan karyawan ke seminar, workshop,

pelatihan. Selanjutnya tiga karakteristik pribadi yang cenderung

diasosiasikan dengan kadar keusangan yang rendah: kemampuan

intelektual yang tinggi, motivasi diri yang tinggi, dan fleksibilitas pribadi.

3. Karir akhir merupakan suatu titik balik terhadap produktivitas, atau

penurunan dan pensiun dini, dapat mengikuti suatu krisis pertengahan

karir. Individu yang produktif dapat memikul peran staf senior atau

manajemen puncak, atau mereka mungkin tetap sebagai contributor dalam

peran nonkepemimpinan. Bagi sebagian besar karyawan, tugas-tugas

utama periode karir akhir (late career) adalah agar tetap produktif dan

menyiapkan diri untuk pensiun yang efektif. Untuk menyesuaikan diri

dengan karir akhir secara berhasil, individu seyogyanya menjaga sikap

positif, berpikir ke depan, dan menerima dukungan sosial dari kerabat

kerja dan suami/istrinya. Karyawan yang berada di penghujung karir

sebaiknya terlibat dalam perencanaan jangka panjang finansial dan

mencari waktu bersenang-senang dengan pasangan hidupnya serta

merencanakan pensiunnya dengan hati-hati.

2.3.6 Indikator Pengembangan Karir

Menurut Handoko (2008 : 131) indikator pengembangan karir adalah:

1. Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu kegiatan yang mendasari semua kegiatan

pengembangan karir lainnya, dimana dengan prestasi kerja yang baik

menjadi hal yang paling penting untuk memajukan karir.

2. Exposure

Exposure adalah menjadi terkenal olah orang-orang yang memutuskan

promosi, transfer, dan kesempatan-kesempatan lainnya.

3. Kesetiaan Organisasional

Dalam banyak organisasi, orang-orang meletakan kemajuan karir

tergantung pada kesetiaan organisasional dengan dedikasi jangka panjang
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terhadap perusahaan yang sama akan menurunkan tingkat perputaran

kerja.

4. Mentor dan Sponsor

Mentor merupakan orang yang menawarkan bimbingan karir informal,

sedangkan sponsor merupakan orang dalam organisasi yang dapat

menciptakan kesempatan-kesempatan karir bagi orang lain, bila mentor

dapat menomisasikan karyawan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan

karir maka ia menjadi sponsor.

5. Kesempatan-kesempata untuk Tumbuh

Seorang karyawan yang berupaya meningkatkan kemampuannya maka

berarti mereka telah memanfaatkan kesempatan untuk tumbuh.

6. Dukungan Manajemen

Untuk mendukung program pengembangan karir sangat dipengaruhi oleh

dukungan dari para manajer.

2.4 Kinerja

2.4.1 Definisi Kinerja

Menurut Suwanto (2011 : 196) kinerja adalah:

“Prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja”

Menurut Moeheriono (2014 : 95) kinerja adalah:

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program
kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi yang dituangkan melalui perecanaan strategi suatu organisasi”.
Sedangkan menurut Mangkunegara (2012 : 9) kinerja karyawan (prestasi

kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan prestasi

kerja atau gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan

yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
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2.4.2 Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan penilaian kinerja yang dikemukakan oleh Werther dan Davis

dikutip oleh Suwanto dan Priansa (2011 : 197) sebagai berikut:

1. Performance Improvement. Memungkinkan karyawan dan manajer untuk

mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja

2. Compansation Adjusment. Membantu para pengambil keputusan untuk

menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau

sebaliknya.

3. Placement Decision. Menentukan promosi, transfer, dan demotion.

4. Training and Development Needs. Mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan

pengembangan bagi karyawan agar kinerja mereka lebih optimal.

5. Carrer Planning and Development. Memandu untuk menentukan jenis

karir dan potensi karir yang dapat dicapai.

6. Staffing process Deficiencies. Mempengaruhi prosedur perekrutan

karyawan.

7. Informational Inaccuracies and Job-Design Errors. Membantu

menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen

sumber daya manusia terutama di bidang infomasi job-analysis, job-

design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia.

8. Equal Employment Opportunity. Menunjukkan bahwa placement decision

tidak diskriminatif.

9. External Challenges. Kadang-kadang kinerja karyawan dipengaruhi oleh

faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-

lainnya.

10. Feedback. Memberikan umpan balik bagi urusan kekaryawanan maupun

bagi karyawan itu sendiri.

2.4.3 Kegunaan Penilaian Kinerja

Menurut Sedarmayanti (2010:262), tujuan atau kegunaan sistem

penilaian kinerja secara umum adalah meningkatkan kinerja karyawan dengan

cara membantu mereka agar menyadari dan menggunakan seluruh potensi mereka
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dalam mewujudkan tujuan organisasi dan pipmpinan sebagai dasar mengambil

keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan secara spesifik kegunaan

sistem penilaian kinerja ini adalah:

1. Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk:

• Mempromosikan pekerjaan yang berprestasi.

• Menindak pekerjaa yang kurang atau tidak berprestasi.

• Melatih, memutasikan atau mendisiplinkan pekerjaan.

• Memberi atau menunda kenaikan imbalan atau balas jasa.

• Berfungsi sebagai masukan pokok dalam penerapan sistem penghargaan dan

pemberian hukuman.

2. Sebagai kriteria untuk melakukan validasi tes atau menguji kasahan suatu alat

tes caranya, hasil tes dikorelasikan dengan hasil penilaian kinerja untuk

menguji hipotesis yang menyatakan bahwa score tes dapat meramalkan

kinerja. Meskipun demikian, jika penilaian kerja tidak dilakukan secara tidak

benar atau ada pertimbangan lain yang mempengaruhi hasil penilaian kinerja

maka, penilaian kinerja tidak dapat digunakan secara sah unyuk tujuan

apapun.

3. Memberikan umpan balik kepada karyawan, sehingga penilaian kinerja dapat

berfungsi sebagai wahana pengembangan pribadi dan pengembangan karier.

4. Bila kebutuhan pengembangan pekerjaan dapat diidentifikasika, maka

penilaian kinerja dapat membantu mementukan tujuan program pelatihan.

5. Jika tingkat kinerja karyawan dapat ditentukan secara tepat maka penilaian

kinerja dapat membantu mendiagnosis masalah organisasi.

2.4.4 Metode Penilaian Kinerja

Menurut Siagian (2014 : 234) ada delapa metode yang dapat digunakan

organisasi untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu:

a. Metode Skala Peringkat
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Sepanjang diketahui metode ini merupakan metode tertua dan paling banyak

digunakan dalam menilai prestasi kerja para pegawai di masa lalu meskipun

diakui bahwa metode ini sesungguhnya bersifat subyektif.

b. Checklist

Dengan metode ini bagian kepegawaian mempersiapkan formulir isian yang

mengandung nama pegawai yang dinilai, bagian dimana pegawai bekerja,

nama dan jabatan penilai, tanggal penilaian dilakukan, faktor-faktor yang

dinilai dengan sorotan perhatian terutama ditujukan pada aspek-aspek kritikal

dalam mengukur keberhasilan seseorang menyelesaikan tugas.

c. Metode Pilihan Terarah

Metode ini mengandung serangkaian pernyataan, baik yang bersifat positif

maupun negatif tentang pegawai yang dinilai. Pernyataan tersebut

menyangkut berbagai faktor seperti kemampuan belajar, prestasi kerja,

hubungan kerja dan berbagai faktor lainnya yang biasanya menggambarkan

sikap dan perilaku yang bersangkutan.

d. Metode Insiden Kritikal

Yang dimaksud dengan “insiden kritikal” ialah peristiwa tertentu yang terjadi

dalam rangkaian pelaksanaan tugas seorang pegawai yang menggambarkan

peristiwa pegawai yang bersangkutan, baik yang sifatnya positif maupun

negatif.

e. Skala Peringkat yang Dikaitkan dengan Perilaku

Dari namanya terlihat bahwa metode ini merupakan suatu cara penilaian

prestasi kerja pegawai untuk satu kurun waktu tertentu dimasa lalu dengan

mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku tertentu.

f. Metode Evaluasi Lapangan
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Penggunaan metode ini meletakkan tanggung jawab utama dalam melakukan

penilaian pada para ahli penilaian yang bertugas di bagian kepegawaian.

g. Tes dan Observasi

Untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu penilaian dapat berupa tes dan observasi.

Artinya, pegawai yang dinilai diuji kemampuannya, baik melalui ujian tertulis

yang menyangkut berbagai hal seperti tingkat pengetahuan tentang prosedur

dan mekanisme kerja yang telah ditetapkan dan harus ditaati atau melalui

ujian praktek yang langsung diamati oleh penilai.

h. Pendekatan-pendekatan Secara Komparatif

Dari namanya saja sudah terlihat bahwa metode ini mengutamakan

pembadingan prestasi kerja seorang dengan pegawai lain yang

menyelenggarakan kegiatan sejenis. Dari penjelasan diatas dapat diambil

kesimpulan bahwa dari berbagai metode penilaian kinerja yang ada, organisasi

tinggal menyesuaikan metode seperti apa yang sekiranya cocok dan sesuai

dengan organisasi tersebut.

2.4.5 Jenis Penilaian Kinerja

Menurut Guion dalam Marwansyah (2010:243) pada dasarnya kinerja pegawai

akan dinilai dengan menggunakan informasi dan beberapa sumber. Secara umum,

ada tiga alternatif sumber informasi tentang kinerja pegawai, yakni:

1. Catatan produksi sesungguhnya (misal: volume penjualan)

Hal ini merupakan indicator yang tidak valid dan tidak andal untuk

sebagaian besar jabatan karena dua alasan yaitu perhitungan produktivitas tidak

bisa dilakukan dalam atau tidak relevan dengan banyak pekerjaan yang ada dalam

masyarakat dan meskipun sebuah pekerjaan mengarah pada keluaran yang

berwujud nyata, data tentang produktivitas biasanya terkontaminasi oleh faktor-

faktor di luar efektivitas pegawai it sendiri.

1. Catatan pribadi pegawai (misal: ketidakhadiran)
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Data pegawai berisi informasi yang kurang berhubungan secara langsung

dengan produktivitas, dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi.

2. Pertimbangan tentang kinerja (misal: nilai aspek pengawasan)

Sumber informasi mana yang lebih relevan digunakan untuk menilai

kinerja, bergantung pada jabatan atau pekerjaan dan jenis organisasi. Bila

dipandang relevan, ketiga informasi tersebut dapat digunakan sekaligus.

2.4.6 Syarat efektifnya penilaian kinerja

Sistem penilaian kerja yang efektif, harus mampu merespoms berbagai

tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh karyawan. Menurut Cascio

yang dikutip oleh Suwanto dan Priansa (2011 : 198) terdapat enam syarat yang

dapat digunakan sebagai alat ukur dalam mengukur efektif atau tidaknya sistem

penilaian kinerja, yaitu sebagai berikut:

a. Penilai (Supervisor)

Mengukur kemampuan dan motivasi penilai dalam melakukan penilaian

secara terus menerus, merumuskan kinerja karyawan secara objektif, dan

memberikan umpan balik begi karyawan.

b. Keterkaitan (Relevance)

Mengukur keterkaitan langsung unsur-unsur penilaian kinerja dengan uraian

pekerjaan.

c. Kepekaan (Sensitivity)

Mengukur keakuratan/kecermatan sistem penilaian kinerja yang dapat

membedakan karyawan yang berprestasi dan yang tidak berprestasi, serta

sistem harus dapat digunakan untuk tujuan administrasi kekaryawanan.
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d. Keterandalan (Reliability)

Mengukur keandalan dan konsistensi alat ukur yang digunakan.

e. Kepraktisan (Practicality)

Mengukur alat penilaian kinerja yang mudah digunakan dan dimengerti oleh

penilai dan bawahannya.

f. Dapat Diterima (Acceptability)

Mengukur kemampuan penilai dalam melakukan penilaian sesuai dengan

kemampuan tugas dan tanggung jawab bawahannya. Mengkomunikasikan dan

mendefinisikan dengan jelas standar dari unsur-unsur penilaian yang harus

dicapai.

2.4.7 Masalah dalam Penilaian Kinerja

Menurut Dessler (dalam Suwanto dan Priansa (2011 : 209)) terdapat

beberapa permasalahan dan solusi yang terdapat dalam proses penilaian kinerja,

diantaranya sebagai berikut:

a. Skala Peringkat

Penilaian skala peringkat yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, baik di

level pimpinan maupun di level supervisor, masih bergantung pada penilaian

menggunakan skala peringkat jenis grafik untuk menilai kinerja, padahal

skala peringkat sangat rentan terhadap munculnya masalah sebagai berikut:

1. Standar yang Tidak Jelas

Skala penilaian ini terbuka terhadap interpretasi penilaian. Skala peringkat

grafis ini memang terlihat pbjektif, akan tetapi menghasilkan penilaian

yang tidak adil, karena sifat dan tingkat kemanfaatannya memiliki arti

ganda.

2. Efek Halo
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Dalam penilaian kinerja, masalah yang muncul ketika peringkat yang

diberikan oleh penyelia kepada bawahan atas satu sifat tertentu membuat

bias peringkat orang itu atas sifat lainnya.

3. Kecenderungan Terpusat

Merupakan kecenderungan untuk memberikan peringkat semua karyawan

dengan cara yang sama, seperti memberikan peringkat rata-rata kepada

semuanya.

4. Longgar atau Ketat

Adalah masalah yang terjadi saat penyelia memiliki kecenderungan untuk

memberikan peringkat tinggi atau rendah kepada semua bawahannya.

5. Prasangka

Adalah kecenderungan untuk mengizinkan perbedaan perorangan seperti

umur, ras, dan jenis kelamin untuk mempengaruhi peringkat penilaian

yang diterima karyawan.

b. Bagaimana Menghindari Permasalahan Penilaian

Barangkali aman untuk mengatakan bahwa permasalahan seperti dikatakan di

atas bisa membuat sebuah penilaian menjadi lebih buruk daripada tidak ada

penilaian sama sekali. Namun permasalahan seperti ini tidak dihindari dan

masalah ini bisa diminimalkan dengan cara:

1. Pelajari dan pahamilah potensi permaslahan dan solusinya.

2. Gunakanlah alat peringkat yang tepat.

3. Latihlah penyelia untuk mengurangi terjadinya kesalahan seperti yang

telah disebutkan diatas.

4. Penyimpanan agenda juga berharga untuk diusahakan. Dengan cara

seperti ini maka kita bisa mengurangi pengaruh yang merugikan dan

permasalahan penilaian dengan meminta penilai mengumpulkan kejadian

kritis positif dan negatif yang terjadi selama periode penilaian.

c. Masalah Hukum dan Etika dalam Penilaian Kinerja
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Sering kali terjadi penilaian perusahaan, yang diwakili pimpinan dan

supervisor, bersifat diskriminatif dan subjektif atas kepentingan masing-

masing, khususnya dalam kasus yang menyangkut pemberhentian, promosi,

pemecatan, pembayaran tunjangan, atau kombinasi dari semuanya. Sehingga

banyak terjadi kasus penilaian diskriminatif dan subjektif menjadi

permasalahan hukum di kemudian hari, karena memang hak karyawan sering

diabaikan, dan etika penilaian kinerja tidak digunakan dengan baik.

d. Mengapa Harus Melakukan Penilaian

Secara tradisional, penyelia langsung menilai kinerja karyawan. Namun,

pilihan lain tentulah tersedia dan makin banyak digunakan, untuk itu lihat

pada hal-hal yang utama.

1. Penyelia Langsung

Peringkat penyelia merupakan inti dari sebagian besar penilaian. Penyelia

seharusnya dan biasanya dalam posisi terbaik untuk mengamati dan

mengevaluasi kinerja bawahannya dan bertanggung jawab terhadap

kinerja karyawan tersebut.

2. Penilaian Rekan Kerja

Penilaian rekan kerja merupakan penilaian yang umum digunakan.

Penilaian rekan kerja dapat memprediksikan keberhasilan manajemen

masa depan.

3. Komite Peringkat

Komite ini biasanya berisi penyelia langsung karyawan itu dan tiga atau

empat penyelia lainnya. Dengan menggunakan banyak penilai, maka akan

menghasilkan penilaian yang lebih objektif.

4. Peringkat Sendiri

Permasalahan dasarnya adalah bahwa biasanya karyawan memberikan

nilai yang lebih tinggi kepada diri sendiri daripada saat mereka dinilai

oleh penyelia atau rekan kerja. Karenanya para penyelia yang meminta

penilaian sendiri untuk menyertai penilaian mereka sendiri harus
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mengetahui bahwa melakukannya bisa mempertajam perbedaan dan

mengokohkan posisi, bukannya membantu prosesnya.

5. Penilaian oleh Bawahan

Proses ini membantu pimpinan dalam mendiagnosa gaya manajemen,

mengenali potensi permasalahan karyawan, dan mengambil tindakan

korektif dengan para manajer perorangan seperti yang diminta.

2.4.8 Indikator dalam kinerja

Menurut Robbins (2006 : 260) indikator dalam mengukur kinerja karyawan yaitu:

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.

5. Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan

dapat menjalankan fungsi kerjanya.

2.5 Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan menginginkan bisnis yang dijalankannya tersebut terus

tumbuh dan berkembang, maka perusahaan berusaha untuk meningkatkan kinerja

karyawan. Untuk mencapai tujuannya tersebut karyawan perlu berperan efektif

dalam mendukung serta menetapkan rencana, proses, sistem, dan penentuan

terwujudnya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Bagaimanapun canggihnya

teknologi dalam suatu perusahaan, tetapi apabila tidak ada sumber daya manusia
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maka perusahaan pun tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak dapat mencapai

tujuan yang diinginkan.

Untuk menunjang hal tersebut, maka perusahaan dituntut untuk

memberikan pengembangan karir kepada karyawan, salah satunya dengan cara

promosi atau kenaikan pangkat. Dengan adanya program pengembangan karir

maka karyawan akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan merasa termotivasi

untuk dapat mengembangkan karir sehingga kinerjanya pun akan meningkat.

Pengembangan karir merupakan aktivitas kepegawaian dalam membantu

para pegawai untuk mencapai masa depan karir yang lebih baik dan

pengembangan diri yang maksimal.

Menurut Moekijat, (2010:91) mengatakan pengembangan karir adalah:

“Tindakan-tindakan perseorangan yang dilakukan oleh seseorang untuk

melaksanakan suatu rencana karir”.

Menurut Fajar dan Heru (2010:130) mengatakan bahwa pengembangan

karir adalah:

“Proses mengidentifikasi potensi karir pegawai, dan materi serta

menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut”.

Kinerja karyawan merupakan hasil dari perilaku anggota organisasi dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi.

Sedangkan menurut Hasibuan (2012:94) mengatakan kinerja pegawai

adalah:

“Suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas
diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan pengalaman dan
kesungguhan serta waktu”.

Menurut Fahmi (2011:2) mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah:
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“Hasil yang diperoleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat

profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode

waktu”.

Perusahaan dalam mengembangkan karir karyawan terlebih dahulu

melakukan penghitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang

adil. Sistem tersebut umumnya berisi kriteria penilaian setiap karyawan yang ada

misalnya mulai dari jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, kecepatan kerja,

komunikasi dengan pekerja lain, perilaku, pengetahuan atas pekerjaan, dan lain

sebainya.

Tidak sedikit karyawan yang membandingkan lamanya ia bekerja serta

hasil kerja yang dimilikinya dengan pengembangan karir yang diperolehnya. Oleh

karena itu apabila karyawan tidak puas dengan pengembangan karir yang

diperolehnya maka kinerja yang dimilikinya pun akan berkurang dan tidak

menutup kemungkinan jika karyawan tersebut mengundurkan diri, hal tersebut

cukup berbahaya bagi perusahaan apabila pesaing merekrut atau membajak

karyawan yang merasa tidak puas karena dapat membocorkan rahasia perusahaan

atau organisasi.

Dari penjelasan diatas maka pengaruh dari variabel pengembangan karir

terhadap kinerja karyawan dapat digambarkan dalam model paradigma seperti

ditunjukan dibawah ini:

Gambar 2.2: Kerangka pemikiran

2.6 Hubungan Pengembangan Karir dengan Kinerja Pegawai

Pengembangan Karir

(X)

Kinerja Pegawai

(Y)
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Dalam bekerja setiap karyawan membutuhkan pengetahuan, keahlian dan

keterampilan agar kemampuan yang dimilikinya dapat berkembang  dengan baik,

untuk itu pengembangan karir merupakan hal yang penting dilakukan untuk

merubah keadaan sumber daya manusia dalam organisasi menjadi lebih baik.

Kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengembangan karir dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan sumber

daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi yang tinggi yang sesuai

dengan kebutuhan organisasi. Selain itu tujuan pengembangan karir yaitu untuk

menciptakan karyawan yang memiliki kinerja yang baik dengan cara

meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat berkinerja dengan baik. Jika

kinerja karyawan baik maka pengembangan karir yang diberikan bertujuan untuk

semakin meningkatkan prestasi karyawan tersebut melalui jenjang karir.

Dengan dilakukannya pengembangan karir maka perusahaan pun dapat

meningkatkan kinerja karyawan yang ditandai dengan prestasi yang baik, disiplin

yang tinggi, ketepatan waktu, dan hubungan yang baik antar karyawan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Penulis Judul Variable Subjek Hasil Penelitian

Rida
Seicalia
Patryani

Pengaruh
Pengembangan
Karir terhadap
Kinerja Karyawan
di Bank Agro
Cabang Bandung

Pengembangan
Karir (X)

Kinerja
Pegawai (Y)

Karyawan
Bank Agro
Cabang
Bandung

Hasil dari pengujian
X terhadap Y
menghasilkan t
hitung= 18,85 dimana
t tabelnya adalah
2,009 dengan nilai
signifikansi <0,05.
Serta koefisien
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determinasi
didapatkan sebesar
69,39%. Dari data
diatas dapat
disimpulkan bahwa
pengembangan karir
berpengaruh secara
signifikan
terhadap kinerja
karyawan.

Okky
Radea

Hubungan Program
Pengembangan
Karir dengan
Motivasi Kerja
Karyawan pada PT
PLN (Persero)
Pikitring Jawa, Bali,
dan Nusa Prokitring
Jawa Barat Jl.
Ciliwung No. 5
Bandung

Program
Pengembangan
Karir (X)

Motivasi Kerja
Karyawan (Y)

PT PLN
(Persero)
Pikitring
Jawa, Bali,
dan Nusa
Prokitring
Jawa Barat
Jl. Ciliwung
No. 5
Bandung

Hasil dari pengujian
X terhadap Y
menghasilkan t
hitung= 4,29 dimana t
tabelnya adalah 1,701
dengan nilai
signifikansi <0,05.
Serta koefisien
determinasi
didapatkan sebesar
39,69%. Dari data
diatas dapat
disimpulkan bahwa
program
pengembangan karir
terhadap motivasi
kerja karyawan cukup
besar.

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian

yang perlu dibuktikan secara empiris didasarkan kepada fakta-fakta dan analisis

hasil penelitian. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengembangan karir dengan

kinerja pegawai”.
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