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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kompetensi

Menurut Boulter et al. (dalam Rosidah, 2003:11), kompetensi adalah karakteristik dasar

dari seseorang yang memungkinkan pegawai mengeluarkan kinerja superior dalam

pekerjaannya. Berdasarkan uraian di atas makna kompetensi mengandung bagian

kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat

diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja

baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

Analisis kompetensi disusun sebagian besar untuk pengembangan karier, tetapi

penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja

yang diharapkan. Menurut Boulter et al. (dalam Rosidah, 2003:11) level kompetensi

adalah sebagai berikut : Skill, Knowledge, Social Role, Self Image, Trait dan Motive. Skill

adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas dengan baik misalnya seorang

progamer Komputer. Knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang

khusus (tertentu), misalnya bahasa komputer. Social role adalah sikap dan nilai-nilai

yang dimiliki seseorang dan ditonjolkan dalam masyarakat (ekspresi nilai-nilai diri),

misalnya : pemimpin. Self image adalah pandangan orang terhadap diri sendiri,

merekflesikan identitas, contoh : melihat diri sendiri sebagai seorang ahli. Trait adalah

karakteristik abadi dari seorang karakteristik yang membuat orang untuk berperilaku,
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misalnya : percaya diri sendiri. Motive adalah sesuatu dorongan seseorang secara

konsisten berperilaku, sebab perilaku seperti hal tersebut sebagai sumber kenyamanan.

Kompetensi Skill dan Knowledge cenderung lebih nyata (visible) dan relatif berada di

permukaan (atas) sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Social role dan self image

cenderung sedikit visibel dan dapat dikontrol perilaku dari luar. Sedangkan trait dan

motive letaknya lebih dalam pada titik sentral kepribadian. Kompetensi pengetahuan dan

keahlian relatif mudah untuk dikembangkan, misalnya dengan program pelatihan untuk

meningkatkan tingkat kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan motif kompetensi

dan trait berada pada kepribadian sesorang, sehingga cukup sulit dinilai dan

dikembangkan. Salah satu cara yng paling efektif adalah memilih karakteristik tersebut

dalam proses seleksi. Adapun konsep diri dan social role terletak diantara keduanya dan

dapat diubah melalui pelatihan, psikoterapi sekalipun memerlukan waktu yang lebih lama

dan sulit.

Spencer dan Spencer (dalam Moeheriono, 2009:3) menyatakan bahwa kompetensi

merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja

individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang  memiliki hubungan

kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau

berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Berdasarkan dari

definisi ini, maka beberapa makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik dasar (underlying characteristic), kompetensi adalah bagian dari

kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku
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yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang dapat

diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekerjaan.

b. Hubungan kausal (causally related), berarti kompetensi dapat menyebabkan atau

digunakan untuk memprediksikan kinerja seseorang, artinya jika mempunyai

kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kinerja yang tinggi pula (sebagai

akibat).

c. Kriteria (criterian referenced), yang dijadikan sebagai acuan, bahwa kompetensi

secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja dengan baik, harus terukur

dan spesifik atau terstandar.

Kompetensi berdasarkan penjelasan tersebut merupakan sebuah karakteristik dasar

seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik

kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode

tertentu. Dari karakteristik dasar tesebut tampak tujuan penentuan tingkat kompetensi

atau standar kompetensi yang dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan dan

mengkategorikan tingkat tinggi atau di bawah rata-rata.

Kompetensi menurut Hutapea dan Thoha (2008:28) mengungkapkan bahwa ada tiga

komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang,

kemampuan, dan prilaku individu.
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Aspek-aspek yang Terkandung pada Konsep Kompetensi

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah sebagai berikut

(Gordon dalam Sutrisno, 2010: 204):

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang

karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana

melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di

perusahaan.

2. Pemahaman (understanding), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki

oleh individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus

mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara

efektif dan efisien.

3. Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis

telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam

melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).

4. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan

tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan.

5. Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi

terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis

ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.

6. Minat (interest), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Misalnya melakukan suatu aktivitas kerja.
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Tingkatan Kompetensi SDM

Spencer dan Spencer (dalam Wibowo, 2007:96) mengelompokkan tiga tingkatan

kompetensi yaitu:

1. Behavioral Tools

a. Knowledge merupakan informasi yang digunakan orang dalam bidang tertentu,

misalnya membedakan antara akuntan senior dan junior.

b. Skill merupakan kemampuan orang untuk melakukan sesuatu dengan baik.

Misalnya, mewawancara dengan efektif, dan menerima pelamar yang baik.

2. Image Attribute

a. Social Role merupakan pola perilaku orang yang diperkuat oleh kelompok sosial

atau organisasi.

b. Self Image merupakan pandangan orang terhadap dirinya sendiri, identitas,

kepribadian, dan harga dirinya.

3. Personal Charasteristic

a. Traits merupakan aspek tipikal berprilaku Misalnya, menjadi pendengar yang

baik.

b. Motive merupakan apa yang mendorong perilaku seseorang dalam bidang tertentu

(prestasi, afiliasi, kekuasaan).
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Dimensi Kompetensi Individu

Ada lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu (Moeheriono,

2009:15) yaitu sebagai berikut:

1. Keterampilan menjalankan tugas (Task-skills), yaitu keterampilan untuk

melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja.

2. Keterampilan mengelola tugas (Task management skills), yaitu keterampilan untuk

mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang muncul dipekerjaannya.

3. Keterampilan mengambil tindakan (Contingency management skills), yaitu

keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah di

dalam pekerjaan.

4. Keterampilan bekerja sama (Job role environment skills), yaitu keterampilan untuk

bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja.

5. Keterampilan beradaptasi (Transfer skill), yaitu keterampilan untuk beradaptasi

dengan lingkungan kerja yang baru.

Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi .ramping. mengharuskan kita untuk mencari

karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam

keterampilannya sehingga mampu untuk dimobilisasikan secara vertikal maupun

horizontal.

Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi

Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi (imbalan)

yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan
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dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang

diharapkan yang ditampilkan seorang karyawan

Memudahkan adaptasi terhadap perubahan

Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah

dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat. Model kompetensi memberikan

sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi

kebutuhan yang selalu berubah.

Perusahaan dapat berprestasi unggul apabila orang-orang yang bekerja dalam perusahaan

dapat memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaan sesuai dengan tugas dan

kemampuannya. Atau dengan kata lain, orang-orang tersebut mampu bekerja dengan

prestasi yang terbaik artinya mampu berprestasi pada saat ini dan pada masa yang akan

datang, baik pada situasi yang stabil maupun pada situasi yang berubah-ubah, tanpa

mengganggu pekerjaan orang lain. Dengan demikian, ukuran prestasi organisasi

mencakup dimensi waktu, situasi, dan kontribusi serta dampaknya pada pekerjaan orang

lain atau perusahaan.

Kompetensi yang tepat merupakan faktor yang menentukan keunggulan prestasi dapat

dimiliki oleh organisasi apabila organisasi tersebut memiliki fondasi yang kuat, yang

tercermin pada seluruh proses yang terjadi dalam organisasi. Artinya, organisasi harus

memiliki kompetensi inti (core competency) yang kuat dan sesuai dengan bisnis intinya

(core business). Kompetensi inti adalah yang selayaknya dimiliki oleh semua anggota

organisasi yang membuat anggota organisasi tersebut berbeda dari organisasi lainnya.
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Kompetensi inti biasanya merupakan komponen pembentuk misi dan budaya organisasi.

Kompetensi inti harus diperkuat oleh kompetensi departemen atau bagian yang ada di

organisasi.

2.2 Karakteristik Kerja

Keberadaan pekerja dalam suatu organisasi keberadaan pekerjaan disusun mulai dari

desain pekerjaan, yaitu penetapan kegiatan-kegiatan individu atau kelompok

karyawan secara organisasi (Handoko, 2004) Tujuannya adalah untuk mengatur

penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi,

teknologi dan perilaku. Jadi dalam pelaksanaannya bisa mencapai kepuasan.

Sujak (1990) menyatakan manajer (pimpinan) dapat merangsang kepuasan kerja

bawahan dengan cara mengetahui karakteristik pekerjaan menjadi tugas-tugas dalam

pekerjaan yang bervariasi, lebih menuntut tanggung jawab dan memungkinkan

pemberian timbal balik (umpan balik) secara jelas bagi prestasi kerja yang telah

diperoleh karyawan sebagai salah satu alat motivasi individu agar mereka mau

menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya sebaik mungkin dan dengan

hasil yang optimal.
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Pengukuran Karakteristik Pekerjaan

Hacman dan Oldham dalam Sujak (1990) menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan

meliputi; variasi ketrampilan, identifikasi tugas,signifikansi tugas, otonomi tugas dan

umpan balik.

Luthans (2005) menjelaskan inti karakteristik pekerjaan sebagai berikut:

1. Keaneka ragaman ketrampilan, adalah tingkat variasi kegiatan-kegiatan dan

ketrampilan yang dibutuhkan oleh seorang pemegang kerja dalam menyelesaikan

tugasnya.

2. Identitas pekerjaan, adalah tingkat sejauhmana penyelesaian pekerjaan secara

keseluruhan dapat dilihat hasilnya dan dapat dikenali sebagi kinerja seseorang.

3. Signifikansi tugas atau pentingnya pekerjaan, adalah tingkat sejauh mana

pekerjaan mempunyai dampak yang berarti bagi kehidupan orang lain, baik

orang itu merupakan rekan sekerja dalam suatu perusahaan yang sama maupun

orang lain dilingkungan sekitar.

4. Otonomi, adalah tingkat kebebasan pemegang kerja, yang mempunyai pengertian

ketidak tergantungan dan keleluasaan yang diperlukan untuk menjadwalkan

pekerjaan dan memutuskan prosedur apa yang akan digunakan untuk

menyelesaikannya.

5. Umpan balik, adalah tingkat kinerja dari kegiatan kerja dalam memperoleh

informasi tentang keefektifan kegiatan.
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Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan karakteristik pekerjaan adalah

sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sarminah (2006), yang mengkaji pengaruh

variabel demografi, karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja terhadap

perputaran SDM. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan

dan kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap perputaran tenaga kerja.

Demikian juga variabel demografi yakni umur berpengaruh negative terhadap

perputaran tenaga kerja.

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Widana (2004), menyimpulkan bahwa

karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan karakteristik situasi kerja

secara bersama-sama mempunyai pengaruh secara nyata terhadap kinerja

karyawan.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wirawati (2009), menyimpulkan bahwa faktor

kompensasi, faktor suasana organisasi, faktor kepemimpinan dan factor

karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan

terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Kasmil Kosmos Bali.

2.3 Waktu Kerja

Jam kerja merupakan bagian dari empat faktor organisasi yang merupakan sumber

potensial dari stress para karyawan ditempat kerja (Robbins,2006:796). Davis dan
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Newstrom (dalam Imatama,2006:4) menyatakan adanya beberapa karakteristik

pekerjaan dan lingkungan kerja yang mengandung stres kerja yang salah satunya

adalah terbatasnya waktu dalam mengerjakan pekerjaan. Jam kerja

“normal”umumnya diartikan hari kerja dengan jam tersisa untuk rekreasi dan

istirahat. Istirahat adalah kegiatan malam hari, sedangkan bekerja adalah aktivitas

siang hari. Hal ini berkaitan dengan mereka yang bekerja dengan jadwal yang tidak

biasa, baik pada shift kerja atau dengan jam yang diperpanjang hingga melampaui

siang, bekerja pada malam hari, serta bekerja disaat pola tidur (Harrington,2001).

Jam kerja adalah waktu yang ditentukan untuk melakukan pekerjaan. Harrington

(2001) juga menyatakan bahwa lamanya jam kerja berlebih dapat meningkatkan

human error atau kesalahan kerja karena kelelahan yang meningkat dan jam tidur

yang berkurang. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Berger, et.al (2006)

dalam Maurits dan Widodo (2008) yang menyatakan bahwa tambahan durasi pada

suatu shift kerja, akan meningkatkan tingkat kesalahan. Lima kali tambahan durasi

shift per bulan akan meningkatkan kelelahan 300% dan berakibat fatal.

Karyawan biasanya mempunyai kemampuan normal menyelesaikan tugas kantor /

perusahaan yang dibebankan kepadanya, kemampuan berkaitan dengan keahlian,

pengalaman, dan waktu yang dimiliki. Dalam kondisi tertentu, pihak atasan

seringkali memberikan tugas dengan waktu yang terbatas. Akibatnya karyawan

dikejar waktu untuk menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai yang ditetapkan atasan.
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Waktu kerja merupakan bagian dari empat faktor organisasi yang merupakan sumber

potensial dari stres para karyawan di tempat kerja ( Robbins,2006:796). Davis dan

Newstrom (dalam Imatama,2006:4) menyatakan adanya beberapa karakteristik

pekerjaan dan lingkungan kerja yang mengandung stres kerja yang salah satunya

adalah terbatasnya waktu dalam mengerjakan pekerjaan. Karyawan biasanya

mempunyai kemampuan normal menyelesaikan tugas kantor / perusahaan yang

dibebankan kepadanya, kemampuan berkaitan dengan keahlian, pengalaman, dan

waktu yang dimiliki. Dalam kondisi tertentu, pihak atasan seringkali memberikan

tugas dengan waktu yang terbatas. Akibatnya karyawan dikejar waktu untuk

menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai yang ditetapkan atasan.

Menurut Yager (2004:132) karyawan dapat menjadi pecandu kerja, yaitu orang yang

selalu ingin sempurna dan berenergi tinggi. Karyawan yang memiliki kemampuan

mengendalikan tingkat stress, akan tetapi mereka membebani karyawan lain dengan

tuntutan-tuntutan yang tidak dapat dicapai. Sepertihalnya kecanduan alkohol,

kecanduan kerja juga sulit untuk disembuhkan. Fathoni (2006:176) mengatakan

bahwa jam kerja sebagai faktor penyebab stress kerja dengan mengatakan bahwa

terdapat enam faktor penyebab stres kerja karyawan antara lain beban kerja yang

sulit dan berlebihan, tekanan dan  sikap pimpinan yang kurang adil dan tidak wajar,

waktu dan peralatan yang kurang, konflik antara pribadi dengan pimpinan atau

kelompok kerja, balas jasa yang terlalu rendah, masalah-masalah kerluarga. Jam

kerja merupakan bagian paling umum yang harus ada pada sebuah perusahaan. Jam
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kerja karyawan umumnya ditentukan oleh pemimpin perusahaan berdasarkan

kebutuhan perusahaan, peraturan pemerintah, kemampuan karyawan bersangkutan.

Kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu sedangkan mengenai waktu ada beberapa

pengertian antara lain :

1. Sekalian rentetan saat yang telah lampau, sekarang dan yang akan datang.

2. Lama rentetan saat yang tertentu ; ukuran lama rentetan saat

3. Saat yang tertentu (untuk melakukan sesuatu); saat yang tentu untuk sembahyang

4. Saat ; ketika

5. Tempo ; kesempatan ; peluang

6. Hari ; keadaan hari

Menurut Darmawan (2006:525) , timework (upah menurut waktu) adalah suatu sistem

penentuan upah yang dibayar menurut lamanya / jangka waktu yang terpakai dalam

menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya per hari, per jam, per minggu, per bulan,

dan lain lain.

Menurut Ghani (2003:61) terdapat aturan tentang batasan waktu kerja maksimal, dan

pemberian waktu istirahat, serta kompensasi pelampauan dari ketentuan tersebut

seperti diatur dalam KEPRES No.3 tahun 1983 yang isinya antara lain sebagai

berikut:

1. Jam kerja 7 jam/hari dan 40 jam/minggu.

2. Jika bekerja 4 jam berturut-turut harus diberikan istirahat sedikitnya setengah jam.



29

3. Waktu istirahat mingguan 2 hari (untuk 5 hari kerja) dan 1 hari (untuk 6 hari

kerja).

4. Waktu istirahat tahunan adalah hari libur resmi, diberikan kepada pekerja untuk

merayakannya. Penetapan waktunya ditentukan oleh pemerintah.

Widodo (2006:574) mengatakan bahwa base time (waktu dasar) adalah banyaknya

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa memperhitungkan

waktu yang dipergunakan untuk misalnya istirahat menunggu bahan mentah datang

dan sebagainya.

Yager (2004:19-37) untuk memperkirakan bagaimana orang salah mengatur waktu

mereka terdapat beberapa alasan antara lain : mengerjakan terlalu banyak hal

sekaligus, ketidakmampuan untuk berkata “tidak”.

2.4 Kinerja

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan.

Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi

kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun

kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi

(Robert L. Mathis & John H. Jackson, 2002:78).
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2.4.1 Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja diberi batasan oleh Maier (dalam As'ad, 1991:47) sebagai

kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi

Lawler dan Poter menyatakan bahwa kinerja adalah "succesfull role achievement"

yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya (As'ad, 1991:46-47). Dari

batasan tersebut As'ad menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai

seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Sedangkan Suprihanto (dalam Srimulyo, 1999:33) mengatakan bahwa kinerja

seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang karyawan selama

periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran

atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Oleh

karena itu kinerja individual dalam pekerjaan haruslah diukur, dibandingkan dengan

standar yang ada, dan hasilnya dikomunikasikan kepada setiap karyawan(Robert L.

Mathis & John H. Jackson, 2002). Peningkatan kinerja suatu organisasi sangat

dipengaruhi oleh elemen-elemen yang berada di dalamnya. Maka untuk memperbaiki

kinerja suatu organisasi perlu adanya pembinaan dari dalam yang bersifat internal.

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan kinerja antara satu

karyawan dengan karyawan lainnya yang berada di bawah pengawasannya.

Walaupun karyawan bekerja pada tempat yang sama namun produktifitas mereka
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tidaklah sama. Secara garis besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua faktor

(As'ad, 1991:49), yaitu : faktor individu dan situasi kerja.

Menurut Gibson, et al (dalam Srimulyo, 1999:39), ada tiga perangkat variabel yang

mempengaruhi kinerja, yaitu:

1. Variabel individual, terdiri dari:

a. Kemampuan dan ketrampilan: mental dan fisik

b. Latar belakang: keluarga, tingkat sosial

c. Demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin.

2. Variabel organisasional, terdiri dari:

a. Sumberdaya

b. Kepemimpinan

c. Imbalan

d. Struktur

e. Desain pekerjaan.

3. Variabel psikologis, terdiri dari:

a. Persepsi

b. Sikap

c. Kepribadian

d. Belajar

e. Motivasi.
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Menurut Tiffin dan Me. Cormick (dalam Srimuiyo, 1999:40) ada dua variabel yang

dapat mempengaruhi kinerja, yaitu:

1. Variabel individual, meliputi: sikap, karakteristik, sifat-sifat fisik, minat dan

motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, serta faktor individual

lainnya.

2. Variabel situasional

a. Faktor fisik dan pekerjaan, terdiri dari; metode kerja, kondisi dan desain

perlengkapan kerja, penataan ruang dan lingkungan fisik (penyinaran,

temperatur, dan fentilasi).

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi: peraturan-peraturan organisasi, sifat

organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

2.4.3 Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja dapat terjadi dalam dua cara, secara informal dan secara sistematis

(Robert L. Mathis & John H. Jackson,2002:60). Penilaian informal dapat

dilaksanakan setiap waktu di mana pihak atasan merasa perlu. Hubungan sehari-hari

antara atasan dan karyawan memberikan kesempatan bagi kinerja karyawan untuk

dinilai. Penilaian sistematis digunakan ketika kontak antara atasan dan karyawan

bersifat formal dan sistemnya digunakan secara benar dengan melaporkan kesan dan

observasi manajerial terhadap kinerja karyawan.
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Adapun beberapa manfaat dari penilaian kinerja, menurut Handoko (dalam Srimulyo,

1999: 34-35) adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan kinerja.

Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, pimpinan dan

departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-kegiatan mereka untuk

meningkatkan prestasi.

2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi.

Evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan dalam menentukan

kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya.

3. Keputusan-keputusan penempatan.

Promosi dan mutasi biasanya didasarkan atas kinerja masa lalu atau antisipasinya.

4. Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan.

Kinerja yang buruk mungkin menunjukkan perlunya latihan. Demikian pula

sebaliknya, kinerja yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus

dikembangkan.

5. Perencanaan dan pengembangan karir.

Umpan balik kinerja mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur

karir tertentu yang harus diteliti.

6. Mendeteksi penyimpangan proses staffing.
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Kinerja yang baik atau buruk adalah mencerminkan kekuatan atau kelemahan

prosedur staffing departemen personalia.

7. Melihat ketidak akuratan informasi.

Kinerja yang buruk mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi

analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, atau komponen-komponen lain

sistem informasi manajemen personalia. Menggantungkan pada informasi yang

tidak akurat dapat menyebabkan keputusan-keputusan personalia tidak tepat.

8. Mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan.

Kinerja yang buruk mungkin merupakan tanda kesalahan dalam desain pekerjaan.

Penilaian kinerja membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut.

9. Menjamin kesempatan kerja yang adil.

Penilaian kinerja yang akurat akan menjamin keputusan-keputusan dalam

penempatan karyawan internal diambil tanpa diskriminasi.

10. Melihat tantangan-tantangan eksternal.

Kadang-kadang kinerja seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar

lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, dan masalah-masalah pribadi

lainnya.

Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang

manajer atau pimpinan. Walaupun demikian, penilaian kinerja yang obyektif

bukanlah tugas yang sederhana, Penilaian harus dihindarkan adanya "like and dislike"
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dari penilai, agar obyektifitas penilaian dapat terjaga. Kegiatan penilaian ini penting,

karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan

memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan bagian integral

dari proses penilaian yang meliputi: penerapan sasaran kinerja yang  spesifik, terukur,

memiliki tingkat perubahan, terbatas waktu, adanya pengarahan dan dukungan atasan.

Karyawan bersama atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran dan standar kinerja

yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan kinerja karyawan

perseorangan pada gilirannya akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara

keseluruhan.

Menurut  T.  Hani  Handoko  (dalam  Thoyib,  1998:21-22)  ada lima metode

penilaian kinerja karyawan:

1. Rating  Scale,  evaluasi  hanya  didasarkan  pada  pendapat  penilai,  yang

membandingkan hasil  pekerjaan  karyawan dengan  kriteria  yang  dianggap

penting bagi pelaksanaan kerja.

2. Checklist,  yang  dimaksudkan  dengan  metode  ini  adalah  untuk  mengurangi

beban  penilai.  Penilai  tinggal  memilih  kalimat-kalimat atau  kata-kata  yang

menggambarkan  kinerja  karyawan.  Penilai  biasanya  atasan  langsung.

Pemberian bobot sehingga dapat di skor. Metode ini biasa memberikan suatu
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gambaran prestasi kerja secara akurat, bila daftar penilaian berisi item-item yang

memadai.

3. Metode  peristiwa  kritis  (critical  incident  method),  penilaian  yang

berdasarkan  catatan-catatan  penilai  yang  menggambarkan  perilaku  karyawan

sangat  baik  atau jelek dalam kaitannya  dengan  pelaksanaan  kerja.  Catatan-

catatan ini  disebut  peristiwa  kitis.  Metode  ini  sangat  berguna  dalam

memberikan  umpan balik kepada karyawan, dan mengurangi kesalahan kesan

terakhir.

4. Metode  peninjauan  lapangan  (field  review  method),  seseorang  ahli

departemen  main lapangan  dan membantu para penyelia dalam  penilaian

mereka. Spesialis personalia  mendapatkan  informasi  khusus  dari  atasan

langsung  tentang kinerja karyawan. Kemudian ahli itu mempersiapkan evaluasi

atas dasar informasi tersebut. Evaluasi dikirim kepada penyelia untuk di review,

perubahan, persetujuan dan perubahan  dengan  karyawan  yang  dinilai.

Spesialis  personalia  bisa  mencatat penilaian pada tipe formulir penilaian

apapun yang digunakan organisasi.

5. Tes  dan  observasi  prestasi  kerja,  bila  jumlah  pekerja  terbatas,  penilaian

prestasi kerja bisa didasarkan pada tes pengetahuan dan ketrarnpilan. Tes

mungkin tertulis  atau peragaan  ketrampilan.  Agar  berguna  tes  harus  reliable

dan  valid. Metode evaluasi kelompok ada tiga: ranking, grading, point
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allocation method. Method  ranking,  penilai  membandingkan karyawan yang

satu  dengan  karyawan  lain  siapa yang paling baik dan  menempatkan  setiap

karyawan  dalam urutan  terbaik  sampai terjelek.  Kelemahan  metode  ini

adalah  kesulitan  untuk  menentukan  faktor-faktor pembanding,  subyek

kesalahan  kesan  terakhir  dan halo  effect,  kebaikannya menyangkut

kemudahan  administrasi  dan  penjelasannya. Grading metode penilaian  ini

memisah-misahkan  atau  menyortir  para  karyawan  dalam  berbagai klasifikasi

yang  berbeda,  biasanya  suatu  proporsi  tertentu  harus  diletakkan  pada setiap

kategori.  Point location method,  merupakan  bentuk  lain  dari  grading, penilai

diberikan  sejumlah  nilai  total yang dialokasikan  di  antara  para  karyawan

dalam kelompok. Para karyawan diberi nilai  lebih besar dari pada  para

karyawan dengan kinerja  lebih  jelek.  Kebaikan  dari  rnetode  ini,  penilai

dapat  mengevaluasi perbedaan  relatif  di  antara  para  karyawan,  meskipun

kelemahan-kelemahan  efek halo (halo effect) dan bias kesan terakhir masih ada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja merupakan bagian integral

dari proses penilaian yang meliputi: penerapan sasaran kinerja yang  spesifik, terukur,

memiliki tingkat perubahan, terbatas waktu, adanya pengarahan dan dukungan atasan.

Karyawan bersama atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran dan standar kinerja

yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan kinerja karyawan
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perseorangan pada gilirannya akan mendorong kinerja sumber daya manusia secara

keseluruhan.


