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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan alat untuk pencapaian tujuan yang diinginkan.

Manajemen yang tepat akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan,

karyawan, masyarakat. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya

mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diaturnya berdasarkan urutan

dari fungsi-fungsi manajemen  itu (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan,

Pengendalian). Jadi, manajemen  itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan

tujuan yang diinginkan. Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari Men,

Money, Method, Materials, Machine dan Market yang disingkat 6M.

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena manajemen merupakan

“alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Walaupun manajemen hanya merupakan

alat saja, tetapi harus diatur sebaik-baiknya, karena jika manajemen ini tepat

maka tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi

yang dimiliki akan lebih bermanfaat.

Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen  ini penulis mengutip

beberapa definisi sebagai berikut:

Menurut G.R Terry yang dikutip oleh Mangkunegara (2011:168) dalam

bukunya “Pemimpin dan Kepemimpinan” menyatakan bahwa :

“Manajemen adalah penyelenggaraan usaha penyusunan dan pencapaian
hasil yang diinginkan dengan menggunakan upaya-upaya kelompok,
terdiri atas penggunaan bakat-bakat dan sumber daya manusia”.

Menurut  Hasibuan dalam Aswandi (2013:1) :
“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tetentu”.
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Menurut Komarudin (2011:9) definisi manajemen yaitu :
“Manajemen adalah ilmu dan seni pengaturan dalam pemanfaatan sumber
daya organisasi agar tujuan tercapai dengan efektif dan efisien”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen

adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya

secara efektif dan efisien, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan komponen dari perusahaan yang

mempunyai arti yang sangat penting sumber daya manusia menjadi sumber

penentu dari perencanaan  tujuan suatu perusahaan, karena fungsinya sebagai inti

dari kegiatan perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia maka kegiatan

perusahaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya meskipun pada saat ini

otomatisasi telah memasuki setiap perusahaan, tetapi apabila pelaku dan

pelaksana mesin tersebut yaitu manusia, tidak memberikan peranan yang

diharapkan maka otomatisasi itu akan menjadi sia-sia.

Untuk lebih memperjelas pengertian dari manajemen sumber daya

manusia, berikut ini penulis mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh

beberapa ahli:

Menurut Rivai  (2010:1) menyatakan bahwa:

“Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bidang dari
manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengendalian”.

Menurut Mangkunegara (2011:2), menyatakan bahwa :

“Manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dengan
pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai)”.
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Menurut Hasibuan dalam Aswandi (2013:10) mendefinisikan sumber daya

manusia sebagai berikut :

“Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur
hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu
terwujudnya tujuan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”.

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa Manajemen Sumber Daya

Manusia secara garis besar sama yaitu bahwa, manajemen sumber daya manusia

mengatur semua tenaga kerja secara efektif dan efisien dengan mengembangkan

kemampuan yang mereka miliki dalam mewujudkan tujuan perusahaan,

karyawan, dan masyarakat. Dengan memiliki tujuan tertentu maka tenaga kerja

akan termotivasi untuk bekerja sebaik mungkin.

2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan SDM adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh

perusahaan, agar pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan mereka sesuai

dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Pengembangan sumber daya

manusia jangka panjang yang berbeda dengan pelatihan untuk suatu jabatan

khusus makin bertambah penting bagi bagian personalia.

Menurut Ruky (2006: 227) :

“Pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai adalah suatu proses
belajar dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan
kinerja mereka dalam pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk
peran dan tanggung jawab yang akan dating”.

Sikula dalam Hasibuan (2009:70) mengatakan bahwa :

“Pengembangan mengacu pada masalah staff dan personel adalah suatu
proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang
sistematiis dan terorganisasi dengan manajer belajar pengetahuan
konseptual dan teoritis untuk tujuan umum”.

Simamora (2004:287), mengemukakan :

“pengembangan biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan
intelektual atau emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan
yang lebih baik”.
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Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa

pengembangan merupakan proses belajar dan berlatih dengan prosedur yang

sistematis untuk peningkatan kemampuan intelektual atau emosional, kompetensi

dan kinerja.

2.3.1 Tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Para pegawai dan para manajer dengan pengalaman dan kemampuan yang

layak akan meningkatkan kemampuan yang layak akan meningkatkan

kemampuan organisasi untuk berkompetisi dan beradaptasi dengan perubahan

lingkungan yang kompetitif.

Menurut Mathis dan Jackson, (2002: 67):

“Tujuan pengembangan adalah memperbaiki tingkat efektivitas kinerja
pegawai dalam mencapai hasil yang ditetapkan. Sifat pengembangan
adalah pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan,
perubahan sikap”.

Menurut Armstong, (2007:507):

“Secara umum tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk
memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas
untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan
pertumbuhan”

Sedangkan menurut Notoadmodjo (2003 : 32):

“Pengembangan yang dirancang dengan baik akan membantu
meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kuantitas kerja pegawai. Hal ini
disebabkan karena meningkatnya technical skill,human skill, dan
managerial skill karyawan yang bersangkutan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pengembangan untuk

memperbaiki tingkat efektivitas kinerja pegawai dalam mencapai hasil yang

ditetapkan, memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang

berkualitas, produktivitas, kualitas, dan kuantitas kerja pegawai. Hal ini

disebabkan karena meningkatnya technical skill,human skill, dan managerial skill.
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2.3.2 Tahapan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Rothwell dalam Sutrisno, (2011 : 35) , menawarkan suatu teknik

perencanaan sumber daya manusia yang meliputi beberapa tahap yaitu :

1) Investigasi baik pada lingkungan eksternal, internal, dan organisasional.
2) Forecasting atau peramalan atas ketersediaan supply dan demand sumber

daya manusia saat ini dan masa depan .
3) Perencanaan bagi rekrutmen, pelatihan, dan promosi.
4) Utilisasi, yang ditujukan bagi manpower dan kemudian memberikan

feedback bagi proses awal.
Menurut Manullang (2001:89), tahapan pengembangan pegawai

sebenarnya sama tujuan latihan pegawai. Sesungguhnya tujuan latihan atau tujuan

pengembangan pegawai yang efektif, adalah untuk memperoleh tiga hal yaitu,

1) Menambah pengetahuan
2) Menambah keterampilan, dan
3) Merubah sikap

Dalam rangka persaingan ini organisasi harus memiliki sumber daya yang

tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan tidak

dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai satu

kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini peran sumber

daya manusia sangat menentukan.

Menurut Sutrisno (2011:3):

“Pelatihan adalah salah satu jenis proses belajar untuk memperoleh dan
meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam
waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan
praktek daripada teori”

Menurut Sastradipoera, (2002:46):

“Pelatihan membantu pegawai dalam memahami suatu pengetahuan
praktis, guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, sikap yang
diperlukan oleh organisasi dalam usaha mencapai tujuan. Sedangkan
pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan penguasaan teori
dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang
menyangkut kegiatan mencapai tujuan”.

Menurut Suprihanto (2001:,74):

“Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan
pegawai dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang
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pengetahuan umum dan pengetahuan ekonomi pada umumnya, termasuk
peningkatan penguasaan teori dalam menghadapi persoalan-persoalan
organisasi”.

Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki kontribusi produktif para pegawai

dan mengembangkan sumber daya manusia menghadapi segala kemungkinan

yang terjadi akibat perubahan lingkungan. Menurut Husnan, arti dari

pengembangan pegawai merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan

keterampilan maupun pengetahuan umum bagi pegawai agar pelaksanaan

pencapaian tujuan lebih efisien.

2.3.3 Dimensi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai tujuan dari program pengembangan dan pelatihan maka

metode pengembangan harus dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan dan

kemampuan karyawan perusahaan dan dapat dikembangkan oleh perusahaan yaitu

pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan pelatihan menurut Gary Dessler (2006:280) adalah metode

yang digunakan untuk memberikan karyawan baru atau yang ada saat ini dengan

keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan.

Malayu Hasibuan (2000:76) memaparkan beberapa metode pelatihan

diantaranya adalah :

1. Pelatihan
1) On The Job Training

On The Job Training atau disebut juga dengan pelatihan dengan instruksi
pekerjaan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau
calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang riil, di bawah
bimbingan atau supervisi dari pegawai yang telah berpengalaman atau
seorang supervisor.

2) Vestibule
Pelatihan yang dilakukan di dalam kelas menggunakan peralatan yang
sama dengan situasi sebenarnya dalam melakukan pekerjaan. Cara ini
memungkinkan adanya transfer, repetisi, dan partisipasi serta material
perusahaan bermakna dan umpan balik.

3) Demonstration and Example
Demonstration and Example adalah metode latihan yang dilakukan dengan
cara peragaan dan penjelasan bagaimana cara-cara mengerjakan sesuatu
pekerjaan melalui contoh atau percobaan yang didemonstrasikan.

4) Simulation
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Simulasi merupakan situasi atau kejadian yang ditampilkan semirip
mungkin dengan situasi yang sebenarnya tapi hanya merupakan tiruan
saja.

5) Apprenticeship
Metode ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan keahlian
pertukangan sehingga para karyawan yang bersangkutan dapat
mempelajari segala aspek dari pekerjaan.

6) Classroom Methods
Metode pertemuan dalam kelas yang meliputi pengajaran, rapat, program
instruksi, metode studi kasus, role playing, metode diskusi, dan metode
seminar

2. Pendidikan
1) Training methods atau classroom methods

Training methods merupakan latihan di dalam kelas yang juga dapat
digunakan sebagai metode pendidikan karena manajer adalah juga
karyawan.

2) Under Study
Adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktek langsung
bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan jabatan atasannya.

3) Job Rotation and Planned Progression
Tujuannya memberikan karyawan pengetahuan yang luas terhadap semua
bagian pada perusahaan bersangkutan, sehingga tidak canggung dalam
kepemimpinannya.

4) Coaching and Counseling
Metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan dan mendiskusikan
keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya.

5) Junior Board of Executive or Multiple Management
Merupakan suatu komite penasihat tetap yang terdiri dari calon-calon
manajer yang ikut memikirkan atau memecahkan masalah-masalah
perusahaan untuk kemudian direkomendasikan kepada manajer lini.

6) Committee Assignment
Yaitu komite yang dibentuk untuk menyelidiki, mempertimbangkan,
menganalisis, dan melaporkan suatu masalah kepada pimpinan.

7) Business Games
Merupakan pengembangan yang dilakukan dengan diadu untuk bersaing
memecahkan masalah tertentu.

2.4 Pemeliharaan Karyawan

2.4.1 Pengertian Pemeliharaan Karyawan

Pemeliharaan karyawan dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk

memberikan kepuasan dan pengakuan sehingga karyawan merasa nyaman dalam

bekerja.
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Adapun pengertian pemeliharaan menurut para ahli antara lain :

Menurut Hasibuan ( 2000 : 176 ) dinyatakan :

“Maintenance adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi
fisik, mental, dan sikap karyawan, agar meraka tetap loyal dan bekerja
produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan”.

Menurut Suwatno ( 2001 : 179 ) dinyatakan :

“Pemeliharaan adalah proses kegiatan memelihara, mempertahankan
dan meningkatkan kondisi fisik, moral dan loyalitas karyawan agar
mereka mau bekerja secara produktif.”

Menurut Flippo (2001:3),

“The maintenance funcion of personnel is concerned  primarily with
preserving the physical, mental, and emotional condition of employees.”

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

pemeliharaan adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi

fisik, mental, dan sikap karyawan agar karyawan loyal, bekerja produktif sesuai

tujuan perusahaan.

2.4.2 Tujuan Pemeliharaan Karyawan

Tujuan pemeliharaan karyawan menurut Suwatno ( 2001 : 180 )

1) Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan.
2) Meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan.
3) Meningkatkan loyalitas dan menurunkan turn over karyawan.
4) Memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan.
5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya.
6) Memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan.
7) Mengurangi konflik serta menciptakan suasanayang harmonis.
8) Mengefektikan pengadaan karyawan.

2.4.3 Asas-asas Pemeliharaan Karyawan

Dalam pelaksanaan pemeliharaan  tentu tidak mudah, karena memerlukan

kecermatan dan ketelitian agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan, maka dari
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itu tentu diperlukan asas-asas yang akan dijadikan tuntunan atau pedoman dalam

menjalankannya.

Asas- asas pemeliharan menurut Suwatno ( 2001 : 180 ) antara lain :

1. Asas manfaat dan efisiensi

Pemeliharan yang dilakukan harus efisiensi dan memberikan manfaat

yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan hendaknya

meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam

mencapai tujuan.

2. Asas kebutuhan dan kepuasan

Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program

pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan keamanan,

kesehatan, dan sikap karyawan baik, sehingga mereka mau bekerja secara efektif

dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahan.

3. Asas keadilan dan kelayakan

Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan

karyawan. Karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan

konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya, sehingga disiplin, kerjasama, dan

semangat kerjanya meningkat. Dengan asas ini diharapkan tujuan pemberian

pemeliharaan akan tercapai.

4. Asas peraturan legal

Peraturan-peraturan legal bersumber dari undang-undang, kepres, dan

keputusan menteri harus  dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini

penting untuk menghindari  konflik  dan  intervensi  serikat buruh dan pemerintah

5. Asas kemampuan perusahaan

Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program

pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai pelaksanaan pemeliharaan

karyawan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan.
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2.4.4 Dimensi Pemeliharaan Karyawan

Pemilihan metode yang sangat penting, supaya pelaksanannya efektif

dalam mendukung tercapinya tujuan organisasi perusahaan. Manajer yang cakap

akan menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam pelaksanaan tugas-

tugasnya. Pemeliharaan kemanan, kesehatan dan sikap loyal karyawan hendaknya

dengan metode yang efektif dan efisien supaya tercapai manfaat yang optimal.

Metode tersebut menurut Sutrisno (2011:3):

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu alat pengalihan dari komunikator kepada

komunikan agar antara mereka terdapat interaksi, ineteraksi terjadi jika

komunikasi efektif dan dipahami. Simbol-simbol komunikasi adalah suara,

tulisan, gambar, warna, mimik, kedipan mata, dan lain-lain

2. Insentif

Insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepda karyawan tertentu

berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan

prokduktivitas kerjanya. Metode yang adil dan layak dan saatnya yang tepat, serta

diberikan secara terbuka  akan menciptakan pemeliharaan yang baik, dengan

demikian siikap loyal karyawan semakin baik, gairah kerja meningkat, absensi

dan turn over menurun.

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap ( material dan non

material) yang diberikan berdarkan kebijaksanaan. Begitu besarnya arti dan

manfaatkesejahteraan karyawan sehingga mendorong pimpinan menetapkan

program kesjahteraan karyawan, program kesejahteraan harus disusun

berdasarkan peraturan legal, berasaskan keadilan dan kelayakan dan berpedoman

kepada kemampuan perusahaan serta harus selektif  dan efektif mendorong

terwujudnya tujuan perusahan, karyawan beserta keluarga.

Adapun jenis-jenis kesejahteraan yang diberikan adalah finansial dan

nonfinasial yang bersifat ekonomis, serta pemberian fasilitas dan pelayanan.
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Tabel 2.1

Jenis-jenis Kesejahteraan Karyawan

NO Ekonomis Fasilitas Pelayanan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uang pensiun

Uang makan

Uang Transpor

THR

Pakain dinas

Uang Duka

Bonus

Uang perawatan

Mesjid / musola

Kantin

Olah raga

Kesenian

Izin atau Cuti

Koperasi

Pendidikan / seminar

Asrama / Rumah dinas

Rumah sakit

Jemputan

Asuransi

Penasihat hukum

Kredit rumah

Sumber: Sutrisno (2011:3)

4. Keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan karja (KKK) akan menciptakan terwujudnya

pemeliharan karyawan yang baik. Keselamatan dan kesehatan kerja ini harus

ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan, dengan penyuluhan dan

pembinan yang baik agar merak menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi

dirinya maupun untuk perusahaan. KKK ini merupakan tindakan kontrol preventif

yang mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik.

5. Hubungan Industrial Pancasila ( HIP )

HIP adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi barang

dan jasa (buruh, pengusaha dan pemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan

manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang

tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional. HIP

sebagai wahana menuju ketenangan kerja dan stabilitas sosial ekonomi untuk

pembangunan nasional.
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2.5 Kinerja Karyawan

2.5.1 Pengertian Kinerja Karyawan

Menurut Wibowo (2011:7):

“Kinerja berasal dari pengertian performance, ada pula yang memberikan
pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja, namun
sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil
kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung”.

Menurut Mangkunegara, (2009:67):

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan”.

Menurut Moeheriono (2009:60):

“Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi,
misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu
organisasi”.

Menurut Rivai dan Basri (2005:14):

“Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk
melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan
tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan”.

Robbins dalam Moeheriono (2009:61):

“Kinerja merupakan fungsi interaksi dari kemampuan, motivasi dan
kesempatan. Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak
dilakukan oleh karyawan”.

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk

mencapai tujuannya. Kinerja dapat berjalan baik dan meningkat apabila karyawan

mendapatkan gaji sesuai harapan, mendapatkan pelatihan dan pengembangan,

lingkungan kerja yang kondusif, mendapat perlakuan yang sama, penempatan

karyawan sesuai dengan keahliannya serta terdapat umpan balik dari perusahaan.

Motivasi terbentuk dari sikap seorang karyawan dalam menghadapi situasi

kerja. Mangkunegara (2005:68), berpendapat bahwa “ada hubungan yang positif

antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja”. Motif berprestasi adalah suatu
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kegiatan atau tugas dengan sebaik–baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja

(kinerja) dengan predikat terpuji. Mangkunegara (2005:68), mengemukakan enam

karakteristik dari seseorang yang memiliki motif yang tinggi yaitu :

1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi,
2. Berani mengambil resiko,
3. Memiliki tujuan yang realistis,
4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan

tujuan,
5. Memanfaatkan umpan baik yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang

dilakukan,
6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

2.5.2 Penilaian Kinerja

Dalam organisasi yang modern penilaian kinerja memberikan kontribusi

penting bagi perusahaan untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar–

standar kinerja dan memotivasi individu di waktu yang akan datang. Untuk

mengetahui kinerja seorang karyawan diperlukan penilaian kinerja. Menurut

Handoko (2000:135) penilaian kinerja adalah suatu proses dimana

organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi anggota organisasi yang salah satu

kegunaannya adalah untuk memperbaiki kinerja. Jadi Penilaian kinerja adalah

cara mengukur pelaksanaan kerja masing-masing individu yang berguna untuk

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, dan individu secara khusus.

2.5.3 Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja sangat penting bagi setiap perusahaan dalam

mengevaluasi hasil kerja masing-masing karyawan. Adapun tujuan penilaian

kinerja menurut Dharma (2001:150) adalah pertanggungjawaban dan

pengembangan.

1. Pertanggungjawaban

Apabila standard dan sasaran digunakan sebagai alat pengukur

pertanggungjawaban, maka dasar untuk pengambilam keputusan kenaikan gaji
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atau upah, promosi, penugasan khusus, dan sebagainya adalah kualitas hasil

pekerjaan karyawan yang bersangkutan.

2. Pengembangan

Jika standard dan sasaran digunakan sebagai alat untuk keperluan

pengembangan, hal itu mengacu pada dukungan yang diperlukan kartawan

dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Dukungan itu dapat berupa pelatihan,

bimbingan, atau bantuan lainnya.

2.5.4 Manfaat Penilaian Kinerja

Setiap karyawan di sebuah perusahaan merasa bahwa hasil kerja mereka

dalam melaksanakan kewajiban dan tugas tidak terlepas dari penilaian atasan baik

secara langsung maupun tidak langsung.

Penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui kinerja seorang karyawan

serta untuk melihat bagaimana perbaikan ataupun pengembangan yang diperlukan

untuk meningkatkan kinerja tersebut kearah yang lebih baik.

Menurut Rivai (2009:55) manfaat penilaian kinerja terdiri dari manfaat

bagi karyawan, manfaat bagi penilai, dan manfaat bagi perusahaan.

1. Adapun manfaat penilaian kinerja bagi karyawan yang dinilai antara lain
adalah:
a. meningkatkan motivasi,
b. meningkatkan kepuasan kerja,
c. adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan,
d. adanya kesempatan berkomunikasi keatas,
e. peningkatan pengertian tentang nilai pribadi.

2. Adapun manfaat penilaian kinerja bagi penilai antara lain adalah:
a. meningkatkan kepuasan kerja,
b. kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan,
c. kecenderungan kinerja karyawan,
d. meningkatkan kepuasan kerja baik dari para manajer ataupun

karyawan,
e. sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan,
f. bisa mengidentifikasikan kesempatan untuk rotasi karyawan,

3. Adapun manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan antara lain adalah:
a. untuk memperbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam

perusahaan,
b. untuk meningkatkan kualitas komunikasi,
c. untuk meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan,
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d. untuk meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang
dilakukan untuk masing–masing karyawan.

Menurut Hasibuan (2002:59) adapun unsur-unsur yang digunakan dalam

penilaian kinerja karyawan disuatu perusahaan adalah prestasi, kedisiplinan,

kreativitas, bekerja sama, kecakapan dan tanggung jawab.

1. Prestasi
Penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan
karyawan.

2. Kedisiplinan
Penilaian disiplin dalam mematuhi peraturan–peraturan yang ada dan
melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya.

3. Kreativitas
Penilaian kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreatifitas untuk
menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat bekerja lebih berdaya guna
dan berhasil guna.

4. Bekerja sama
Penilaian kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerjasama dengan
karyawan lain secara vertikal atau horizontal didalam maupun diluar
sehingga hasik pekerjaanya lebih baik.

5. Kecakapan
Penilaian dalam menyatukan dan melaraskan bermacam–macam elemen
yang terlibat dalam menyusun kebijaksaaan dan dalam situasi manajemen.

6. Tanggung jawab
Penilaian kesediaan karyawan dalam mempertanggung jawabkan
kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang
digunakan, serta perilaku pekerjaannya.

2.5.5 Dimensi Kinerja

Menurut Moeheriono (2009:80) pada umumnya, ukuran indikator kinerja

dapat dikelompokkan ke dalam enam kategori berikut ini :

a. Efektif. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan

dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Indikator mengenai efektivitas ini

menjawab pertanyaan tentang apakah kita melakukan sesuatu yang sudah

benar.

b. Efisien. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan

output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Indikator mengenai
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efektivitas menjawab pertanyaan mengenai apakah kita melakukan sesuatu

dengan benar.

c. Kualitas. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk

atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.

d. Ketepatan waktu. Indikator ini mengukur apakah pekerjaan telah diselesaikan

secara benar dan tepat waktu. Untuk itu, perlu ditentukan kriteria yang dapat

mengukur berapa lama waktu yang seharusnya diperlukan untuk mencapai

tujuan.

e. Produktivitas. Indikator ini mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu

proses dibandingkan dengan nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan

tenaga kerja.

f. Keselamatan. Indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara keseluruhan

serta lingkungan kerja para pegawainya ditinjau dari aspek keselamatan

2.6 Penelitian Terdahulu

No Pengarang/tahun Judul Hasil Kesimpulan
1 H. Sonny

Hersona, , Drs.,
MM., Budi
Rismayadi, SE.,
MM Euis Siti
Mariah, SE
(2012)

Analisis Pengaruh
Pengembangan
SDM Terhadap
Kinerja Pegawai
Pada Badan
Kepegawaian
Daerah Kabupaten
Karawang

Jurnal Manajemen
Vol.09 No.3 April
2012

Hasil analisis
korelasi
hubungan
antara
pengembangan
SDM dengan
kinerja pegawai
adalah 0,192
yang berarti
korelasinya
rendah.
Koefisien
determinasinya
adalah 0,03%
sisanya sebesar
99,97% d

Terdapat
pengaruh
positif antara
perngembangan
SDM terhadap
Kinerja
pegawai

2 Ludfia Dipang
(2013)

Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Dalam
Peningkatan
Kinerja

Hasil uji
korelasi
pengembangan
sumber daya
manusia
memiliki

Pengembangan
sumber daya
manusia
berpengaruh
terhadap
peningkatan
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Jurnal EMBA
Vol.1 No.3
September 2013,

hubungan yang
kuat dengan
peningkatan
kinerja
karyawan dan
berpengaruh
positif terhadap
peningkatan
kinerja
karyawan.

kinerja
karyawan.

3 Ambita (2013) Pengaruh
pendidikan,
pelatihan, dan
pembinaan sumber
daya manusia
terhadap kinerja
pegawai museum
Jawa Tengah
Ranggawarsita.

Management
Analysis Journal 2
(2) (2013)
ISSN 2252-6552

Pendidikan
tidak
berpengaruh
terhadap kinerja
pegawai.
Pelatihan yang
maksimal akan
meningkatkan
kinerja pegawai.
Pembinaan
yang dikelola
dengan baik
akan
berpengaruh
terhadap kinerja
pegawai.

pendidikan,
pelatihan, dan
pembinaan
secara
bersama-sama
berpengaruh
positif terhadap
kinerja pegawai
museum Jawa
Tengah
Ranggawarsita.

4 Kriswardani,
Risky Ari (2016)

Pengaruh
pemeliharaan
sumber daya
manusia dan
budaya organisasi
terhadap kinerja
karyawan melalui
komitmen
organisasi pada PT.
Perkebunan
Nusantara Xi
Pabrik Gula
Prajekan
Kabupaten
Bondowoso

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa variabel
komunikasi,
keselamatan
dan kesehatan
kerja (K3), dan
budaya
organisasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
komitmen
organisasi dan
kinerja
karyawan, serta
variabel
komunikasi,
keselamatan
dan kesehatan

pemeliharaan
sumber daya
manusia
berpengaruh
terhadap
kinerja
karyawan
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kerja (K3), dan
budaya
organisasi
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja
karyawan
melalui
komitmen
organisasi

5 Ombui Kepha,
Kagiri,
Assumptah. W,
Omoke, Dismas

The Influence of
Training and
Development on
the Performance of
Employees in
Research Institutes
in Kenya

Hasil penelitian
mengungkapkan
bahwa ada
korelasi antara
kinerja
karyawan,
pelatihan dan
pengembangan
yang sangat
signifikan di
0.383

Terdapat
hubungan
antara
pengembangan
dengan kinerja
karyawan

6 John E Mathieu
Jennifer W
Martineau
Scotti
Tannenbaun

Individual And
Situational
Influences On The
Development Of
Self-Efficacy:
Implications For
Training
Effectiveness

Kinerja individu
mempengaruhi
pengembangan
diri yang
berimplikasi
pada pemberian
pelatihan yang
efektif

Pengembangan
memiliki
hubumgan
degan kinerja
karena kinerja
yang
mempengaruhi
pengembangan
individu

2.7 Kerangka Pemikiran

2.7.1 Keterkaitan Pengembangan Dengan Kinerja Karyawan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa manusia merupakan sumber daya

yang sangat penting bagi perusahaan, hal ini dikarenakan sumber daya manusia

memiliki pengetahuan, pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang dapat

mencapai tujuan dari organisasi secara optimal. Untuk menunjang keberhasilan

tujuan tersebut maka perusahaan dituntut untuk mempunyai sumber daya manusia
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yang memiliki kinerja yang baik dan mencapai kinerja yang baik tersebut maka

diperlukan suatu pelatihan yang baik dan adanya motivasi.

Dalam kaitannya pelatihan dan kinerja karyawan, menurut Djamil (2004:40)

menyatakan sebagai berikut :

“Salah satu kegiatan utama perusahaan dalam penyelenggaraan
manajemen sumber daya manusia adalah memberikan pelatihan kepada
karyawan, karena pada dasarnya pelatihan bertujuan untuk memperbaiki
kinerja individu agar dapat melakukan tugasnya. Melihat pentingnya
sumber daya manusia saat ini bagi dunia usaha terutama pada era
persaingan global demi peningkatan kinerja karyawan, maka keperluan
pelatihan adalah mutlak bagi perusahaan agar dapat mengembangkan
motivasi dan kinerja karyawan”.

Hasil penelitian Ludfia Dipang (2013):

Pengembangan  sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan
kinerja karyawan. Salah satu indikator dari berhasilnya suatu perusahaan
dalam melaksanakan pelatihan dan adanya pemberian motivasi dapat
dilihat dengan adanya kinerja karyawan yang optimal.

2.7.2 Keterkaitan Pemeliharaan Dengan Kinerja Karyawan

Memiliki karyawan yang berpotensi tinggi tidaklah menjamin bahwa

mereka akan berhasil. Mereka harus mengetahui apa yang Anda ingin lakukan dan

bagaimana Anda ingin mereka melakukannya. Bila tidak, mereka akan melakukan

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

berimprovisasi, atau lebih buruk, tidak melakukan hal yang produktif (Gary

Dessler, 2006:280).

Pembinaan dan pengembangan karyawan baru atau lama dalam

perusahaan adalah salah satu kegiatan dalam rangka menyesuaikan diri dengan

perubahan dan perkembangan karyawan. Karena itu perlu dilakukan penilaian atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh karyawan atau disebut dengan penilaian

kinerja atau penilaian prestasi kerja (Veithzal Rivai, 2004:307).
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2.7.3 Keterkaitan Pengembangan dan Pemeliharaan dengan Kinerja

Karyawan

Tuntutan dan perubahan zaman yang cepat dan signifikan mengharuskan

karyawan untuk selalu mengikuti program pengembangan sumber daya manusia

agar dapat bersaing dan mengikuti perkembangan zaman. Program pengembangan

dan pemeliharaan yang ideal adalah program yang dapat meningkatkan kinerja

karyawan secara berkesinambungan. Ukuran kinerja yang tinggi dapat dinilai

melalui manajemen penilaian kinerja yang dilakukan departemen personalia

perusahaan.

Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk menciptakan

sumber daya yang sesuai dengan tujuan dan tata cara organisasi dalam melakukan

proses pencapaian target yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja masing-

masing individu dalam organisasi. Jika pengembangan sebelumnya adalah positif

maka pengembangan selanjutnya bertujuan untuk mempertahankan atau lebih

meningkatkan lagi kinerja perusahaan secara umum. Sedangkan jika

pengembangan sebelumnya adalah negatif maka pengembangan selanjutnya

adalah untuk membuat perbaikan pada metode yang digunakan selanjutnya.

Penelitian Ambita (2013) yang melakukan penelitiam di museum Jawa

Tengah Ranggawarsita bahwa pemeliharaan karyawan melalui pendidikan,

pelatihan, dan pembinaan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Tinggi

rendahnya kinerja karyawan tergantung pada efektif atau tidaknya pengembangan

dan pemeliharaan karyawan yang diadakan oleh perusahaan yang diberikan pada

karyawan. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi Sumber Daya Manusia

Tujuan Sumber Daya Manusia

Pengembangan

- Pelatihan
- pendidikan

Pemeliharaan

1) Komunikasi
2) Insentif
3) Kesejahteraan
4) Keselamatan dan

kesehatan kerja
5) Hubungan Industrial

Pancasila

Kinerja

6) Efektif
7) Efisien
8) Kualitas
9) Tepat waktu
10) Produktivitas
11) keselamatan

Fungsi operasionalFungsi Manajerial



31

Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

Pengembangan (X1)

1. Pelatihan
1) On The Job Training
2) Vestibule
3) Demonstration and

Example
4) Simulation
5) Apprenticeship
6) Classroom Methods

2. Pendidikan
1) Training methods atau

classroom methods
2) Under Study
3) Job Rotation and Planned

Progression
4) Coaching and Counseling
5) Junior Board of Executive

or Multiple Management
6) Committee Assignment
7) Business Games

Pemeliharaan (X2)
1. Komunikasi
2. Insentif
3. Kesejahteraan
4. Keselamatan dan kesehatan

kerja
5. Hubungan Industrial

Pancasila

Kinerja Karyawan (Y)

1. Efektif
2. Efisien
3. Kualitas
4. Tepat waktu
5. Produktivitas
6. keselamatan
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2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis yang dikemukakan adalah

sebagai berikut:

1. Pengembangan, pemeliharaan dan kinerja karyawan pada PT PLN Unit

Distribusi Jabar Banten Masih rendah

2. Pengembangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan

PT PLN Unit Distribusi Jabar Banten

3. Pemeliharaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT

PLN Unit Distribusi Jabar Banten

4. Pengembangan dan pemeliharaan berpengaruh positif signifikan terhadap

kinerja karyawan PT PLN Unit Distribusi Jabar Banten


