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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Kinerja Karyawan

Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa

Indonesia dari kata dasar asing

hasil kerja. Secara umum, kinerja adalah penampilan atau hasil

tampilan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Menurut Bernandin dan Russell dalam Hasibuan (2005: 87) mengemukakan,

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,

pengalaman, kes

Menurut Nanang Fattah dalam Ledyana (2011: 15

penampilan kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang

didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi dalam menghasilkan

sesuatu



20

Definisi kinerja karyawan yang dikemukakan Bambang Kusriyanto dalam Anwa

Faustino Cardosa Gomes dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2006: 9)

Colquitt, Le Pine dan Wesson dalam Ogestari Zalika (2010: 14) mendefenisikan

kinerja sebagai berikut.

Job performance is defined as the value of the set of employee behaviors
that contribute, either positively or negatively, to organizational goal
accomplishment. This definition of a job performance includes behaviors
that are within the control of employees, but it places a boundary on which
behaviors that are (and are not) relevant to job performance.
(bahwa kinerja didefinisikan sebagai nilai dari himpunan perilaku karyawan
yang berkontribusi, baik positif atau negatif, untuk pencapaian tujuan
organisasi. Definisi ini berarti, kinerja meliputi perilaku yang berada dalam
kontrol karyawan, tetapi masih dalam batas perilaku pekerjaan (bukan yang
di luar itu) dan relevan dengan kinerja).

Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2001: 67) kinerja (prestasi kerja)

adalah, asil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan padanya. Peorwodarminto dalam Sri Mulyani (2005: 25)

mendefinisikan kinerja sebagai kemampuan bekerja, kemampuan mengerjakan

suatu karya atau dapat diartikan sebagai kemampuan untuk berusaha.

Sementara itu Dessler dalam Ledyana (2011: 16) mengatakan bahwa:

Kinerja adalah perilaku yang berhubungan dengan kerja seseorang.
Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencukupi
kebutuhan. Kebutuhan itu bermacam-macam, berkembang dan berubah,
bahkan sering tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada
sesuatu yang hendak dicapai dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang
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dilakukan akan membawanya kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan
daripada keadaan sebelumnya.

Pengertian lain tentang kinerja diungkapkan oleh Mangkunegoro (2000: 69)

kuantitas yang dicapai seorang pegawai

atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya. Hal ini juga seiring dengan pendapat Akadum dalam

Ledyana (2011: 17) yang mendefinisikan kinerja sebagai, yang secara

kualitas dan kuantitas dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan

Menurut Mathis dan Jackson (2002: 82), faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja individu tenaga kerja, yaitu:

1. kemampuan mereka;
2. motivasi;
3. dukungan yang diterima;
4. keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan; dan
5. hubungan mereka dengan organisasi.

Dari berbagai pengertian kinerja di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud

kinerja adalah adalah hasil atau taraf kesuksesan seseorang yang dicapai

seseorang dalam bidang pekerjaannya menurut kriteria tertentu baik secara

kualitas maupun kuantitas, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kinerja karyawan merupakan prestasi yang dicapai oleh seorang karyawan dalam

melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang

ditetapkan untuk pekerjaannya sebagai seorang karyawan.

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

Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak  mereka memberi
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kontribusi kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun

kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

a. Penilaian Kinerja

Ukuran keberhasilan manajer personalia adalah kinerja atau pelaksanaan kerja

karyawan baik manajer para karyawan memerlukan umpan balik atas upaya-upaya

mereka. Di dalam pelaksanaannya para manajer sering tidak memahami

pentingnya penilaian kinerja karyawan.

Penilaian kinerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dari standar kualitas

maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan.  Dale Yoder dalam Hasibuan

dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan sumbangan serta

Penilaian kinerja menurut Fikri Jahrie dan Haryoto (2002:85), penilaian kinerja

karyawan merupakan proses di mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau

menilai kinerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan

manajer personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang

pelaksanaan kerja mereka.

Menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson (1999: 3) menyatakan bahwa

penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang

mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan

pekerjaan, perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran.

Menurut Andrew F. Sikula dalam Hasibuan (2005: 87),
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Employee appraising i

and potential for development.

(Penilaian prestasi kerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang

telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan)

Menurut Syafri Mangkuprawira (2003: 223) penilaian kinerja merupakan proses

yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang.

Kemudian menurut Hasibuan (2005) terdapat ruang lingkup dalam penilaian

prestasi dicakup dalam what, why, where, when, who, dan how atau sering

disingkat dengan 5W+1H.

a. What (apa) yang dinilai?
Aspek yang dinilai adalah perilaku dan prestasi kerja karyawan seperti
kesetiaan, kejujuran, kerja sama, kepemimpinan, loyalitas, pekerjaan saat
sekarang, potensi akan datang, sifat dan hasil kerjanya.

b. Why (kenapa) dinilai
Alasan dinilai karena:
1. Untuk menambah tingkat kepuasan para karyawan dengan

memberikan pengakuan terhadap hasil kerjanya.
2. Untuk membantu memungkinkan pengembangan personel

bersangkutan.
3. Untuk memelihara potensi kerja.
4. Untuk mengukur prestasi para bawahannya.
5. Untuk mengukur kemampuan dan kecakapan karyawan.
6. Untuk mengumpulkan data guna menetapkan program kepegawaian

selanjutnya.
c. Where ( di mana) penilaian dilakukan

Tempat penilaian dilakukan di dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan.
1. Di dalam pekerjaan (on the job performance) secara formal.
2. Di luar pekerjaan (off the job performance) baik secara formal

maupun informal.
d. When (kapan) penilaian dilakukan

Waktu penilaian dilakukan secara formal dan informal.
1. Fomal: penilaian yang diberikan secara periodik.
2. Informal: penilaian yang dilakukan secara terus-menerus.

e. Who (siapa) yang akan dinilai
Siapa yang akan dinilai yaitu semua tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan diperusahaan. Yang menilai (appraiser) atasan langsungnya,
atasan dari atasan langsung, dan atau suatu tim yang dibentuk di
perusahaan itu.

f. How (bagaimana) menilainya
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Metode penilaian apa yang digunakan dan problem apa yang dihadapi
oleh penilai (appraiser) dalam melakukan penilaian.

Menurut pendapat Hasibuan  di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam

penilaian prestasi kerja memiliki ruang lingkup yang harus diperhatikan dan tidak

kalah pentingnya yaitu: what (apa) yang dinilai, why (kenapa) dinilai, where

(dimana) dinilai, when (kapan) dinilai, who (siapa) yang akan dinilai, how

(bagaimana) menilainya.

Menurut Gibson dalam Ledyana (2011: 21) untuk mencapai kinerja yang baik ada

tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja yaitu.

variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis.

1. Variabel individu, yang meliputi: kemampuan dan keterampilan, latar
belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, umur, etnis, dan jenis
kelamin;

2. Variabel organisasi, yang mencakup antara lain: sumber daya,
kepemimpinan, imbalan, struktur, dan desain pekerjaan. Variabel
organisasi berefek tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja individu;
dan

3. Variabel psikologis, yang meliputi: persepsi, sikap, kepribadian, belajar,
dan motivasi. Variabel ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat
sosial pengalaman kerja sebelumnya dan variabel demografis. Variabel
psikologis seperti presepsi, sikap, kepribadian, dan belajar merupakan hal
yang komplek dan sulit diukur.

Payaman J. Simanjuntak dalam Ogestari Zalika (2010: 19) menyebutkan bahwa

kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya sebagai berikut.

1. Kompetensi individu
Kompetensi individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan
kerja. Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu; pertama,kemampuan
dan keterampilan kerja. Kedua, motivasi dan etos kerja;

2. Dukungan organisasi
Kinerja setiap orang juga tergantung pada dukungan organisasi
dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasaran kerja,
pemilihan teknologi, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi, dan
syarat kerja;

3. Dukungan manajemen
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Kinerja setiap orang sangat tergantung pada kemampuan
manajerial para manajemen atau pimpinan, baik dengan membangun
sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis, maupun
dengan mengembangkan kompetensi pekerja, demikian juga dengan
menumbuhkan motivasi dan memobilisasi pegawai untuk bekerja secara
optimal.

Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Leon C.

Mengginson dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2006: 9) adalah sebagai

berikut. performance appraisal) adalah suatu proses

yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan

Castteter dalam Khaerul (2005: 83) mengemukakan sumber-sumber yang

menyebabkan terjadinya kinerja tidak efektif  adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Sumber-Sumber yang Menyebabkan Kinerja Tidak Efektif
Sumber dari
individu itu sendiri

Sumber dari organisasi Sumber dari lingkungan
eksternal

Kelemahan
Intelektual
Kelemahan fisiologis
Demotivasi
Faktor personalitas
Keusangan/ketuaan
Preparasi, posisi
Orientasi nilai

Sistem organisasi
Peranan organisasi
Kelompok organisasi
Perilaku yang
berhubungan dengan
pengawasan
Iklim organisasi

Keluarga
Kondisi-kondisi ekonomi
Kondisi-kondisi hukum
Nilai-nilai sosial
Pasaran kerja
Perubahan teknologi
Perkumpulan-
perkumpulan

Sumber: Khaerul. 2005. Iklim dan Budaya Organisasi serta Relevansinya dengan
Kinerja dan Motivasi. PPS Manajemen Pendidikan. Unpak: Bogor.

Sejalan dengan pendapat Miller Richard dalam Khaerul (2005: 86)  yang

mengemukakan bahwa, Kinerja karyawan dapat dipantau dari catatan lembaga,

yakni efesie

William B. Castetter dalam Sedarmayanti (2001: 53 54) menyatakan bahwa:

Beberapa organisasi untuk mengetahui tingkat kinerja personil yang tidak efektif
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dan sumber utama kinerja yang tidak efektif adalah dengan

Tabel 6. Beberapa Faktor untuk Mengetahui Tingkat Kinerja (Pegawai yang tidak
Efektif)

Faktor Organisasi Faktor Individu Faktor Sosial
A. SELAMA BEKERJA

- Keterlambatan
- Kehadiran
- Pelatihan
- Penurunan

Produktivitas
- Perombakan rencana

/jadwal

Pengaruh karier

Pengaruh kemampuan

- Ketidakpuasan klien
- Hubungan

masyarakat
- Kredibilitas dan

abilitas sistem
untuk memberikan
Pelayanan

- Peningkatan
tanggung Jawab
kepengawasan

- Kekeliruan dan
ketidakefisienan

Pengaruh sosial - Kekurangan dalam
hal mutu pelayanan

B.   DI LUAR
PEKERJAAN

- Kehilangan Investasi
- Semangat
- Rekruitmen
- Seleksi dan

penempatan
- Kekurangan biaya
- Perombakan rencana

/jadwal
- Kompensasai

sebenarnya

Pengaruh keluarga

Pengaruh psikologis

- Hasil gagal
diperoleh sesuai
dengan standar

Sumber: Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.
Bandung: Mandar Maju.

Penilaian kinerja ditujukan bukan untuk kepentingan organisasi yang

bersangkutan melainkan  untuk semua pihak, seperti yang diungkapkan oleh

Ahmad S. Ruky dalam Ogestari Zalika (2010: 23) bahwa penilaian prestasi

mempunyai tujuan:

1. meningkatkan prestasi kerja karyawan baik secara  individu, maupun
kelompok;

2. mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan yang
direfleksikan dalam kenaikan produktivitas;
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3. merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan
meningkatkan hasil kerja dan prestasi kerja;

4. membantu perusahaan untuk dapat menyusun program pengembangan dan
pelatihan karyawan yang lebih tepat guna;

5. menyediakan alat/sarana untuk membandingkan prestasi kerja pegawai
dengan gajinya atau imbalannya; dan

6. memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengeluarkan perasaannya
tentang pekerjaan atau hal-hal yang ada kaitannya.

Penilaian kinerja meliputi dimensi kinerja karyawan dan akuntabilitas. Dalam

dunia kompetitif yang mengglobal, perusahaan-perusahaan membutuhkan kinerja

tinggi. Pada masa yang sama, para karyawan membutuhkan umpan balik tentang

kinerja mereka sebagai petunjuk untuk mempersiapkan perilaku di masa depan.

Departemen SDM menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui penilaian

kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan rekrutmen, seleksi, orientasi,

penempatan, pelatihan dan pengembangan, dan kegiatan lainnya. Meskipun

penilaian informal selama kegiatan berlangsung dari hari demi hari adalah penting

bagi kegiatan yang cepat. Namun, metode ini tidaklah cukup baik bagi kebutuhan

departemen SDM. Penilaian formal dibutuhkan untuk membantu para manajer

dalam menentukan penempatan, pembayaran, dan keputusan lainnya. (Payaman J.

Simanjuntak: 2005: 294)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah proses suatu

organisasi mengevaluasi atau menilai kerja karyawan. Apabila penilaian prestasi

kerja dilaksanakan dengan baik, tertib, dan benar maka dapat membantu

meningkatkan motivasi berprestasi sekaligus dapat meningkatkan loyalitas para

anggota organisasi yang ada di dalamnya, dan apabila ini terjadi akan

menguntungkan organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, penilaian kinerja perlu
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dilakukan secara formal dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh

organisasi secara obyektif.

b. Ukuran Kinerja

Dimensi dari ukuran-ukuran kinerja adalah apakah hal itu bersifat objektif atau

subjektif. Ukuran-ukuran kinerja objektif adalah ukuran-ukuran yang dapat

dibuktikan atau diuji oleh orang-orang lain. Ukuran-ukuran kinerja subjektif

adalah ukuran-ukuran yang tidak dapat dibuktikan atau diuji oleh orang-orang

lain. Tabel berikut membandingkan akurat (ketepatan) ukuran-ukuran objektif dan

subjektif.

Tabel 7. Tipe dan Akurasi Ukuran-Ukuran Kinerja

Tipe Ukuran Kinerja
Derajat Akurasi Relatif

Langsung Tidak Langsung

Objektif Sangat Tinggi Tinggi

Subjektif Rendah Sangat Rendah
Sumber: Fikri Jahrie dan S. Hariyoto. 2002. Human Resources Management
(Manajemen Sumber Daya Manusia). Jakarta: AIMI.

Ukuran kinerja karyawan dapat terlihat dari rasa tanggung jawabnya menjalankan

tugas-tugas yang diembannya. Adapun ukuran kinerja menurut T.R. Mitchell

dalam Sedermayanti (2001: 51) dapat dilihat dari lima hal, yaitu:

1. quality of work kualitas hasil kerja;
2. promptness ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
3. initiative prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan;
4. capability kemampuan menyelesaikan pekerjaan; dan
5. comunication kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain.

Menurut Keith Davis yang dikutip oleh Mangkunegara (2006: 13)

aktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan
(Ability) dan faktor motivasi (Motivation), yang dirumuskan bahwa:
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1) human Performance = Ability + Motivation
2) motivation = Attitude + Situation
3) ability = Knowledge + Skill

a. Faktor Kemampuan
Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan
potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya. Pegawai
yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang
memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan
sehari-hari, akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh
karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan
keahliannya (the right man in the right place, the right man on the right
job).

b. Faktor Motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam
menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang
menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi
(tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong
diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja yang maksimal. Sikap
mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik
(siap secara mental, fisik, tujuan, dan situasi). Artinya, seorang pegawai
harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target
kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan, dan menciptakan situasi
kerja.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dapat dipengaruhi

oleh beberapa faktor, diantaranya : faktor kemampuan (ability) yang terdiri dari

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Kedua

adalah faktor motivasi (motivation) yang terbentuk dari sikap (attitude) seorang

pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Dari kedua faktor tersebut

merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja seorang

karyawan dalam suatu organisasi.

Menurut Mc Cleland dalam Mangkunegara (2002: 68), berpendapat bahwa,

hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kinerja Motif

berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan suatu

kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja
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(kinerja) dengan predikat terpuji. Selanjutnya, Mc Clelland mengemukakan enam

karakteristik dari pegawai yang memiliki motif berprestasi tinggi, yaitu pertama,

memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi. Kedua, berani mengambil risiko.

Ketiga, memiliki tujuan yang realistis. Keempat, memiliki rencana kerja yang

menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuannya. Kelima, memanfaatkan

umpan balik (feed back) yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang

dilakukannya. Keenam, mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang

telah diprogramkan.

Berdasarkan pendapat Mc Clelland dalam Mangkunegara (2002: 68), pegawai

akan mampu mencapai kinerja maksimal jika pagawai memiliki motif  berprestasi

tinggi. Motif berprestasi yang perlu dimiliki oleh pegawai harus ditumbuhkan

dari dalam diri sendiri selain dari lingkungan kerja. Hal ini karena motif

berprestasi yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk suatu

kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian

kinerja akan lebih mudah.

Menurut Dharma dalam Nina Lelawati (2009: 26) hal-hal yang perlu diukur

dalam penilaian kinerja karyawan meliputi 3 hal, yaitu:

1. kuantitas, yang tergantung pada jumlah yang dihasilkan oleh karyawan
dalam kurun waktu tertentu;

2. kualitas, yang tergantung pada mutu yang dihasilkan karyawan yang
mampu menghasilkan mutu produk yang baik adalah karyawan yang
berkualitas; dan

3. ketepatan waktu, yang tergantung oleh sesuai tidaknya dengan waktu
yang direncanakan dan ditetapkan oleh perusahaan.

Sedangkan menurut Hasibuan (2005: 95) unsur-unsur yang dinilai dalam kinerja

sebagai berikut.

1) Kesetiaan
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Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya,
dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan
menjaga dan membela organisasi didalam maupun di luar pekerjaan dari
rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab.

2) Prestasi kerja
Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat
dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya.

3) Kejujuran
Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi
perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain seperti
kepada para bawahannya.

4) Kedisiplinan
Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan
yang ada  dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang
diberikan kepadanya.

5) Kreativitas
Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan
kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih
berdaya guna dan berhasil guna.

6) Kerja sama
Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama
dengan karyawan lainnya secara vertikal atau horizontal di dalam maupun
diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik.

7) Kepemimpinan
Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai
pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang
lain atau bawahannya untuk bekerja secara efektif.

8) Kepribadian
Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, periang, disukai,
memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik, serta
berpenampilan simpatik dan wajar.

9) Prakarsa
Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinil dan berdasarkan
inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, memberikan
alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan penyelesaian
masalah yang dihadapinya.

10) Kecakapan
Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan dan
menyelaraskan bermacam-macam elemen yang semuanya terlibat didalam
penyusunan kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen.

11) Tanggung jawab
Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan
kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana,
yang dipergunakannya, serta perilaku kerjanya.

Berdasarkan pendapat Hasibuan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian

kinerja terdapat unsur-unsur pokok yang harus diperhatikan agar kinerja dapat
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tercapai secara maksimal antara lain: kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran,

kedisiplinan, kreativitas, kerja sama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa,

kecakapan, tanggung jawab.

Menurut Mathis dan Jackson (2002: 82) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

individu tenaga kerja, yaitu:

1. kemampuan mereka;
2. motivasi;
3. dukungan yang diterima;
4. keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan; dan
5. hubungan mereka dengan organisasi.

Veitzal dan Ahmad Fawzi dalam Lusia (2009: 19) menyebutkan hal-hal yang

perlu dilakukan dalam mengukur kinerja adalah sebagai berikut.

A. Penetapan indikator kerja dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1. Karakteristik indikator kinerja yang baik, yaitu:

a. terikat pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian hasil;
b. pada hal-hal tertentu mendapat prioritas;
c. terpusat pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan

keputusan; dan
d. terbatas terkaitnya dengan sistem pertanggung jawaban yang

memperlihatkan hasil.
2. Pertimbangan utama penetapannya bahwa indikator kinerja harus:

a. menggambarkan hasil atau pencapaian hasil;
b. merupakan indikator di dalam wewenangnya;
c. mempunyai dampak negatif yang rendah;
d. digunakan untuk menghilangkan insentif yang sudah ada; dan
e. ada pengganti atau manfaat yang lebih besar jika menghilangkan

insentif.

B. Cara pengukuran kinerja
Keberhasilan atau kegagalan manajemen dapat diukur dengan melakukan:
1. perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
2. perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang diharapkan;
3. perbandingan antara kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya;
4. perbandingan kinerja suatu sekolah dengan sekolah lain yang lebih

unggul; dan
5. perbandingan pencapaian tahun berjalan dengan rencana dalam trend

pencapaian.
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Berdasaran pendapat Veitzal, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur kinerja

kita harus memperhatikan indikator yang dipakai dalam penelitian, juga cara

dalam pengukuran yang jelas. Sehingga kita dapat mengukur kinerja dengan baik

dan sesuai standar.

Menurut Hennry Simamora dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2006: 14) kinerja

(performance) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

a. faktor individual yang terdiri dari,
1. kemampuan dan keahlian;
2. latar belakang; dan
3. demografi.

b. faktor psikologis yang terdiri dari,
1. persepsi;
2. attitude;
3. personality;
4. pembelajaran; dan
5. motivasi.

c. faktor organisasi yang terdiri dari,
1. sumber daya;
2. kepemimpinan;
3. penghargaan;
4. struktur; dan
5. job design.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat dipengaruhi

oleh tiga faktor berikut ini: faktor individual, faktor psikologis, faktor organisasi.

Ketiga hal tersebut menurut Hennry Simamora sangat mempengaruhi kinerja

seseorang dalam suatu organisasi.

Menurut William Stern dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2006: 16) faktor-

faktor penentu prestasi kerja individu adalah faktor individu dan faktor

lingkungan kerja organisasi.
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Menurut Sayudi dalam Ledyana Ayu P. (2011: 15) faktor-faktor penilaian kinerja

meliputi hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi.
Efektivitas dari suatu kelompok adalah bila tujuan dapat dicapai sesuai
dengan kebutuhan, sedangkan efisiensi adalah berkaitan dengan jumlah
pengorbanan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan.

2. Tanggung jawab.
Merupakan bagian yang tidak dipisahkan atau sebagai atribut dari
kepemilikan wewenang tersebut.

3. Disiplin.
Disiplin karyawan merupakan ketaatan karyawan yang bersangkutan
dalam menghormati perjanjian kerja dalam perusahaan tempat ia bekerja.

4. Inisiatif.
Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk
ide untuk sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Setiap
inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan positif dari atasan,
bila ia memang atasan yang baik. Apabila atasan selalu menjegal inisiatif
karyawannya, maka perusahaan akan kehilangan energi untuk maju.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja seorang karyawan

dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya: efektivitas dan efisiensi,

tanggung jawab, disiplin, inisiatif.

Amstrong dan Baron dalam Reni Pratamasari (2008: 21) menyatakan bahwa

faktor-faktor dalam kinerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor

tersebut harus dipertimbangkan ketika mengelola, mengukur, memodifikasi, dan

menghargai kinerja yaitu:

1. faktor pribadi seperti keahlian pribadi, kepercayaan diri, motivasi, dan
komitmen;

2. faktor kepemimpinan seperti kualitas dorongan, arahan dan dukungan yang
diberikan manajer dan pemimpin tim;

3. faktor tim seperti dukungan yang diberikan oleh kolega;
4. faktor sistem seperti sistem kerja dan fasilitas (instrumen tenaga kerja)

yang diberikan oleh organisasi; dan
5. faktor kontekstual (situasional) seperti tekanan dan perubahan lingkungan

eksternal dan internal.
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Adapun faktor-faktor dalam penilaian kinerja menurut Sisdjiatmo (2002: 97)

sebagai berikut.

1. Hasil penilaian karya tahun sebelumnya sesuai dengan hasil yang telah
dicapai pada tahun tersebut, sebagai bahan perbandingan ataupun bahan
pertimbangan dalam penilaian tahun yang bersangkutan;

2. Faktor kepribadian, yang meliputi  kedisiplinan,kejujuran, kemauan,
inisiatif, dan dapat di andalkan;

3. Hasil pekerjaan meliputi kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan dan
pencapaian target pekerjaan;

4. Cara melakukan pekerjaan yaitu merencanakan, memecahkan masalah,
komunikasi, mengatur diri sendiri, dan melakukan koreksi;

5. Pengetahuan pekerjaan yang meliputi pekerjaan sendiri, pengembangan
pengetahuan, hubungan dengan pekerjaan lain, kemampuan memberikan
pelayanan dan kemampuan memberikan pendapat;

6. Kerjasama;
7. Tanggung jawab misalnya ketepatan kehadiran, kepatuhan terhadap

perusahaan, dan pemeliharaan alat kerja;
8. Prestasi;
9. Faktor penilaian kemampuan karyawan/potensi yang akan datang dengan

melihat progran pelatihan dan pengembangan; dan
10. Faktor penilaian yang mendukung karir karyawan, seperi kepemimpinan.

Menurut pendapat Sisdjiatmo di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja dapat

dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor tersebut meliputi: hasil penilaian karyawan

tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan, faktor kepribadian, hasil

pekerjaan, cara melakukan pekerjaan, pengetahuan pekerjaan, kerja sama,

tanggung jawab, prestasi, faktor penilaian kemampuan karyawan, faktor penilaian

yang mendukung karyawan.

Selain faktor-faktor di atas menurut Ilyas dalam Reni Pratamasari (2008: 24) ada

beberapa faktor lain yang mempengaruhi organisasi dan kinerjanya, yaitu:

1. kualitas kerja;
2. kuantitas kerja;
3. hubungan kerja;
4. tingkat kehadiran ataupun presensi dari karyawan dalam bekerja; dan
5. pengetahuan kerja.
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Prinsip dasar penilaian/evaluasi kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara

(2006: 13) sebagai berikut.

a. Fokusnya adalah membina kekuatan untuk menyelesaikan setiap persoalan
yang timbul dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. Jadi bukan semata-mata
menyelesaikan persoalan itu sendiri, namun pimpinan dan karyawan
mampu menyelesaikan persoalan dengan baik setiap saat, setiap ada
persoalan baru. Jadi yang penting adalah kemampuannya.

b. Selalu didasarkan atas suatu pertemuan pendapat, misalnya dari hasil
diskusi antara karyawan dengan penyelia langsung, suatu diskusi yang
kontruktif untuk mencari jalan terbaik dalam meningkatkan mutu dan baku
yang tinggi.

c. Suatu proses manajemen yang alami, jangan merasa dan menimbulkan
kesan terpaksa, namun dimasukkan secara sadar ke dalam corporate
planning, dilakukan secara periodik, terarah dan terprogram, bukan
kegiatan yang hanya setahun sekali atau kegiatan yang dilakukan jika
manajer ingat saja.

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu penilaian/ evaluasi

kinerja memiliki prinsip-prinsip antara lain yaitu: fokus adalah membina kekuatan

untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam pelaksanaan evaluasi

kinerja, selalu didasarkan atas suatu pertemuan pendapat, suatu proses manajemen

yang alami.

Landy dalam Mutiara S. Panggabean (2004: 71) mengemukakan bahwa penilaian

prestasi akan terasa wajar dan tepat apabila,

1) penilaian prestasi dilaksanakan secara periodik;
2) penilai memahami betul tingkat kinerja dari mereka ynag dinilai;
3) ada kesepakatan antar penilai dengan yang dinilai tentang tugas-tugas

yang dilakukan; dan
4) penilai terlibat dengan karyawan dalam penentuan rencana yang dapat

digunakan untuk mengurangi kelemahan.

Selanjutnya, Dipboye dan de Pontbriand dalam Mutiara S. Panggabean (2004: 71)

berpendapat bahwa orang yang dinilai akan menerima hasil penilaian maupun

cara yang digunakan untuk melakukan penilaian apabila,
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1. mereka dilibatkan dalam menentukan kriteria penilaian;
2. ada penjelasan tentang adanya rencana dan tujuan melakukan penilaian;

dan
3. mereka dinilai berdasarkan faktor-faktor yang relevan dengan pekerjaan

mereka.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah

penampilan, prestasi atau unjuk kerja seorang karyawan yang dapat dinilai secara

kuantitas maupun kualitas berkenaan dengan tugas dan tanggung jawabnya

sebagai seorang karyawan. Produktivitas seorang karyawan dapat dinilai dari apa

yang dilakukannya dalam melaksanakan tugasnya, yakni bagaimana ia melakukan

tugasnya atau unjuk kerja. Dengan demikian, produktivitas seorang karyawan

dapat ditinjau berdasarkan tingkatannya dengan tolak ukur masing-masing yang

dapat dilihat dari kinerjanya. Tujuan Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi

dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan.

Adapun kegunaan penilaian kinerja adalah:

1. mendorong orang atau pun karyawan agar berperilaku positif atau

memperbaiki tindakan mereka yang di bawah standar;

2. sebagai bahan penilaian bagi manajemen apakah karyawan tersebut telah

bekerja dengan baik; dan

3. memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan peningkatan

organisasi.

Tujuan evaluasi kinerja yang dikemukakan Agus Sunyoto dalam Anwar Prabu

Mangkunegara (2006: 10) adalah:

a. meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan
kinerja;
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b. mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka
termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya
berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu;

c. memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan
aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap
pekerjaan yang diembannya sekarang;

d. mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga
karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya;

e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan
kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui
rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah.

Dari pendapat Agus Sunyoto dalam Anwar Prabu Mangkunegara dapat

disimpulkan bahwa tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari kinerja SDM

organisasi. Oleh karena itu, seorang manajer sebaiknya selalu mendengar aspirasi

dari para karyawan dalam rangka meningkatkan produktivitas perusahaan dengan

diawali peningkatan kinerja karyawan.

Kegunaan penilaian prestasi kerja (kinerja) karyawan menurut Anwar Prabu

Mangkunegara (2006: 11) adalah:

a. sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk
prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa;

b. untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan
pekerjaannya;

c. sebagai dasar untuk mengevalusai efektivitas seluruh kegiatan dalam
perusahaan;

d. sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal
kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja
dan pengawasan;

e. sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan
yang berada di dalam organisasi;

f. sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai
performance yang baik;

g. sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan
meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya;

h. sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan kayawan;
i. sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan

karyawan;
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j. sebagai dasar untuk memperbaiki atau  mengembangkan uraian tugas (job
description)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja memiliki tujuan

yang sangat berperan sekali dalam peningkatan kinerja atau perbaikan organisasi

menuju pencapaian kinerja yang lebih baik lagi bagi karyawan dan organisasi

tersebut.

Menurut Ike Kusdyah (2008: 123) penilaian kinerja karyawan memiliki manfaat

ditinjau dari beragam perspektif pengembangan perusahaan, khususnya

manajemen sumber daya manusia, sebagai berikut.

1) Perbaikan kinerja
Umpan balik kinerja bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan spesialis
personal dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja.

2) Penyesuaian kompensasi
Penilaian kinerja membantu pengambil keputusan menentukan siapa yang
seharusnya menerima peningkatan pembayaran dalam bentuk upah dan
bonus yang didasarkan pada sistem merit

3) Keputusan penempatan
Promosi, transfer, dan penurunan jabatan biasanya didasarkan pada kinerja
masa lalu dan antisipatif; misalnya dalam bentuk penghargaan.

4) Kebutuhan pelatihan dan pengembangan
Kinerja buruk mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk melakukan
pelatihan kembali. Setiap karyawan hendaknya selalu mampu
mengembangkan diri.

5) Perencanaan dan pengembangan karir
Umpan balik kinerja membantu proses pengambilan keputusan tentang
karir spesifik karyawan.

6) Defisiensi proses penempatan staf
Baik buruknya kinerja berimplikasi dalam hal kekuatan dan kelemahan
dalam prosedur penempatan staf di departemen SDM.

7) Ketidakakuratan informasi
Kinerja buruk dapat mengindikasikan kesalahan dalam informasi analisis
pekerjaan, rencana SDM, atau hal lain dari sistem manajemen personal. Hal
demikian akan mengarah pada ketidaktepatan dalam keputusan menyewa
karyawan, pelatihan, dan keputusan konseling.

8) Kesalahan rancangan pekerjaan
Kinerja buruk mungkin sebagai sebuah gejala dari rancangan pekerjaan
yang keliru. Lewat penilaian dapat didiagnosis kesalahan-kesalahan
tersebut.

9) Kesempatan kerja yang sama
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Penilaian kinerja yang akurat yang secara aktual menghitung kaitannya
dengan kinerja dapat menjamin bahwa keputusan penempatan internal
bukanlah sesuatu yang bersifat diskriminasi.

10) Tantangan-tantangan eksternal
Kadang-kadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan
pekerjaan, seperti keluarga, finansial, kesehatan, atau masalah-masalah
lainnya. Jika masalah-masalah tersebut  tidak diatasi melalui penilaian,
departemen SDM  mungkin mampu menyediakan bantuannya.

Dari pendapat Ike Kusdyah dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja karyawan

memiliki manfaat apabila ditinjau dari beragam perspektif pengembangan

perusahaan, khususnya manajemen sumber daya manusia yaitu: perbaikan kinerja,

penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan pelatihan dan

pengembangan, perencanaa dan pengembangan karir, defisiensi proses

pengembangan staf, ketidakakuratan informasi, kesalahan rancangan pekerjaan,

kesempatan kerja yang sama, tantangan-tantangan eksternal, umpan balik dari

SDM.

Sedangkan menurut Hasibuan (2005: 89) tujuan dan kegunaan penilaian prestasi

karyawan sebagai berikut.

1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk
promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa.

2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses
dalam pekerjaannya.

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

4. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal
kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja,
dan peralatan kerja.

5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi
karyawan yang berada di dalam organisasi.

6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga
dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik.

7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan (supervisor,
managers, administrator) untuk mengobservasi perilaku bawahannya.

8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan
dimasa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya.

9. Sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan.
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10. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel dan
dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan
dalam program latihan kerja tambahan.

11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan
karyawan.

12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan
(job description).

Tujuan-tujuan fokus kinerja berbasis pada keyakinan bahwa tujuan-tujuan

perusahaan akan tercapai secara signifikan jika ditunjang oleh penampilan terbaik

melebihi batas-batas norma/inisiatif untuk sukses dengan usaha yang minimal.

Fokus kinerja karyawan pada garis edar yang dikehendaki, dalam rangka

terbentuknya iklim organisasi di perusahaan dan peningkatan produktivitas

karyawannya.

Pendekatan penilaian kinerja hendaknya mengidentifikasi standar kinerja yang

terkait , mengukur kriteria, dan kemudian memberikan umpan balik pada

karyawan dan departemen SDM, seperti pada gambar 1.

Jika standar kinerja atau perhitungan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan,

evaluasi dapat mengarah pada ketidakakuratan atau hasil yang bias,

merenggangkan hubungan manajer dengan karyawan, dan memperkecil

kesempatan kerja yang sama. Tanpa umpan balik, perbaikan dalam perilaku SDM

tidaklah mungkin terjadi dan departemen tidak akan memiliki catatan akurat

dalam sistem informasi SDM-nya. Dengan demikian, keputusan-keputusan dasar

dalam membuar rancangan pekerjaan sampai kompensasi akan terganggu.
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Gambar 1. Elemen-elemen kunci sistem penilaian kinerja

Sumber : Mangkuprawira, Sjafri. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia
Strategik. Jakarta: Ghalia Indonesia.

c. Metode Untuk Menilai Kinerja

Kinerja dapat dinilai dengan sejumlah metode. Kinerja dapat dibandingkan

dengan tugas yang terdapat dalam deskripsi pekerjaannya atau dapat

dibandingkan dengan kinerja atau hasil orang lain. Kinerja juga dapat dinilai

terhadap perilaku yang diharapkan yang harus ditentukan sebelumnya.

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson metode penilaian kinerja

dikategorikan empat macam.

1. Metode penilaian kategori

Kinerja Karyawan

Standar Kinerja

Ukuran Kinerja

Penilaian Karyawan Umpan Balik
Karyawan

Keputusan SDM Catatan Karyawan
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Metode yang paling sederhana untuk menilai kinerja adalah metode penilaian

kategori, yang membutuhkan seorang manajer untuk menandai tingkat kinerja

karyawan pada formulir khusus yang dibagi ke dalam kategori kinerja. Metode

penilaian kategori yang paling umum adalah skala penilaian grafis dan

checklist.

2. Metode komparatif

Metode komparatif memerlukan para manajer untuk membandingkan secara

langsung kinerja karyawan mereka terhadap satu sama lain. Metode komparatif

terdiri dari penentuan peringkat dan distribusi paksa.

3. Metode naratif

Para manajer dan spesialis SDM seringkali diharuskan untuk memberikan

informasi penilaian tertulis. Dokumentasi dan deskripsi adalah inti dari metode

kejadian penting, esai, tinjauan lapangan. Metode-metode ini menguraikan

tindakan karyawan dan juga dapat mengindikasikan penilaian actual.

4. Metode perilaku/tujuan

Pendekatan penilaian perilaku (behavioral rating approaches) lebih berusaha

untuk menilai perilaku karyawan dibandingkan karakteristik yang lainnya.

Beberapa dari pendekatan skala perilaku yang berbeda adalah skala penilaian

perilaku yang diharapkan (behaviorally anchored rating scales/BARS), skala

observasi perilaku (behavioral observation scales/BOS), dan skala perilaku

yang diharapkan (behavioral expectation scales/BES)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penilaian/ evaluasi

kinerja terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu: metode penilaian

kategori, metode komparatif, metode naratif, metode perilaku/ tujuan. Dari

keempat metode diatas, metode yang paling sederhana untuk menilai kinerja
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adalah metode penilaian kategori, yang membutuhkan seorang manajer untuk

menandai tingkat kinerja karyawan pada formulir khusus yang dibagi ke dalam

kategori kinerja.

2. Iklim Organisasi

Setiap organisasi atau perusahaan memiliki cara tersendiri dalam menjalankan

usahanya. Oleh karena itu, suatu organisasi mempunyai iklim berbeda dengan

organisasi lainnya. Iklim dapat bersifat menekan, netral atau dapat pula bersifat

mendukung, tergantung bagian mengaturnya, karena itu setiap organisasi selalu

mempunyai iklim organisasi yang unik. Organisasi cenderung menarik dan

mempertahankan orang-orang yang sesuai dengan iklimnya, sehingga dalam

tingkatan tertentu polanya dapat langgeng.

Menurut Lubis dalam David Karmel Siagan (2010: 23).

Organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia yang saling
berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi
memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing yang sebagai suatu kesatuan
mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga
bisa dipisahkan secara tegas dan lingkungannya.

Dengan demikian orang-orang yang menjadi anggota suatu organisasi hidup

dalam lingkungan organisasi dan berinteraksi membentuk sistem sosial, yang

dalam perkembangannya tidak lepas dari pengaruh lingkungan baik lingkungan

eksternal maupun lingkungan internalnya. Artinya selain harus hidup dengan

perubahan lingkungan yang anggotanya selama mereka beraktivitas dalam rangka

tercapainya tujuan organisasi.
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Iklim organisasi memiliki banyak definisi. Definisi pertama dikemukakan oleh

Forehand and Gilmers pada tahun 1964, yang menyatakan bahwa iklim organisasi

adalah serangkaian deskripsi dari karakteristik organisasi yang bertahan dalam

jangka waktu lama. Toulson & Smith dalam Fakhmi Praja Armasta (Fakhmi P.

Armasta, Iklim Organisasi, 2010).

Pada tulisan Litwin dan Stringer, seperti dikutip Toulson & Smith dalam Fakhmi

Praja Armasta (Fakhmi P. Armasta, Iklim Organisasi, 2010), mendefinisikan

iklim organisasi sebagai suatu yang dapat diukur pada lingkungan kerja baik

secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada karyawan dan

pekerjaannya dimana tempat mereka bekerja dengan asumsi akan berpengaruh

pada motivasi dan perilaku karyawan.

Menurut Gibson et Al dalam David Karmel Siagian (2010: 3), iklim organisasi

adalah seperangkat unsur dari lingkungan kerja yang dipersepsikan secara

langsung atau tidak langsung oleh para karyawan yang bekerja dalam satu

lingkungan ini dan diasumsikan menjadi kekuatan utama dalam mempengaruhi

perilaku kerja mereka.

Menurut Davis dan Newstrom (2001: 25) iklim organisasi adalah kepribadian

sebuah organisasi yang membedakan dengan organisasi lainnya yang mengarah

pada persepsi masing-masing anggota dalam memandang organisasi. Jadi dapat

disimpulkan bahwa iklim organisasi adalah serangkaian deskripsi dari

karakteristik organisasi yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi

lainnya yang mengarah pada persepsi masing-masing anggota dalam memandang
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organisasi yang dapat diukur pada lingkungan kerja baik secara langsung maupun

tidak langsung berpengaruh pada karyawan dan pekerjaannya dimana tempat

mereka bekerja. Anggota organisasi dapat mendeskripsikan iklim organisasi

berdasarkan berbagai kebijakan praktik, program, prosedur organisasi serta

perilaku yang diharapkan dan dihargai oleh organisasinya. Berdasarkan berbagai

kebijakan praktik, program, prosedur organisasi serta perilaku yang diharapkan

dan dihargai oleh organisasinya.

Iklim organisasi adalah lingkungan manusia di mana para pegawai melakukan

pekerjaannya, dan iklim organisasi dapat menimbulkan pengaruh yang besar

terhadap motivasi, prestasi dan kepuasan kerja karyawan, iklim mempengaruhi

hal ini dengan membentuknya harapan pegawai tentang konsekuensi yang timbul

dari berbagai tindakan. Karyawan akan mengharapkan imbalan, kepuasan atas

dasar persepsi mereka terhadap iklim organisasi. Pengaruh ini dapat mengacu

lingkungan suatu departemen, unit perusahaan yang penting seperti perusahaan

yang memiliki cabang, atau suatu organisasi secara keseluruhan.

Iklim organisasi terkait erat dengan proses penciptaan lingkungan kerja yang

kondusif sehingga tercipta hubungan dan kerjasama yang harmonis diantara

seluruh anggota organisasi. Upaya untuk menciptakan iklim organisasi yang

kondusif, khusunya hubungan kerja antara karyawan yang satu dengan yang lain

dalam hubungan karyawan dengan pimpinan, diarahkan terwujudnya kerjasama

kerja yang serasi.

Unsur khas yang membentuk iklim organisasi menurut Davis (2001: 24) iklim

organisasi terdiri dari indikator sebagai berikut.
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1. Kualitas kepemimpinan.
Kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakan, dan mengarahkan suatu
tindakan pada diri seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan
tertentu, yang dipraktikkan oleh pimpinan terhadap karyawannya.

2. Kepercayaan
Suatu kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada karyawannya atau
bawahannya dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan tersebut.

3. Komunikasi
Proses transfer informasi serta pemahamannya dari komunikasi ke atas, ke
bawah, dan  ke samping dalam suatu organisasi.

4. Tanggung jawab
Sikap yang pada pimpinan dan karyawannya terhadap kepemilikan
perusahaan.

5. Imbalan yang adil
Upah diberikan pada karyawan sesuai dengan pengharapan mereka yaitu
pekerjaan yang dihasilkan, keterampilan, dan standar pengupahan
komunitas.

6. Kesempatan
Suatu peluang atau kesempatan yang diberikan pada karyawannya untuk
meningkatkan prestasi kerjanya.

7. Pengendalian
Suatu tindakan yang dilakukan oleh pimpinan agar perusahaan atau
organisasi terkontrol dengan baik sehingga tidak mengalami kerugian.

Pendekatan Iklim Organisasi James dan Jones dalam Toulson & Smith dalam

Fakhmi Praja Armasta (Fakhmi P. Armasta, Iklim Organisasi, 2010) membagi

iklim organisasi dalam tiga pendekatan, yaitu:

1. multiple measurement organizational approach
Pendekatan ini memandang bahwa iklim organisasi adalah serangkaian
karakteristik deskriptif dari organisasi yang mempunyai tiga sifat, yaitu:
relatif tetap selama periode tertentu, berbeda antara organisasi satu dengan
organisasi lainnya, serta mempengaruhi perilaku orang yang berada dalam
organisasi tersebut. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi adalah
ukuran, struktur, kompleksitas sistem,gaya kepemimpinan, dan arah tujuan
organisasi.

2. perseptual measurement organizational attribute approach.
Pendekatan ini juga memandang iklim organisasi sebagai atribut
organisasi, tetapi pendekatan ini lebih menekankan penggunaan
pengukuran persepsi daripada pengukuran secara obyektif seperti ukuran
dan struktur organisasi.

3. perseptual measurement individual approach.
Pendekatan ini memandang iklim sebagai serangkaian ringkasan atau
persepsi global yang mencerminkan sebuah interaksi antara kejadian yang
nyata dalam organisasi dan persepsi terhadap kejadian tersebut.
Pendekatan ini menekankan pada atribut organisasi yang nyata ke sebuah
ringkasan dari persepsi individu. Dengan pendekatan ini, variabel
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intervensi yang disebabkan oleh kejadian-kejadian baik yang dialami oleh
individu maupun organisasi dapat mempengaruhi perilaku individu-
individu tersebut. Oleh karena itu, iklim organisasi dapat berlaku sebagai
variabel bebas maupun terikat.

Persaingan yang semakin ketat menghendaki iklim organisasi pada setiap

perusahaan secara internal untuk dapat mengantisipasi perubahan lingkungan

eksternal. Hubungan interpersonal antar karyawan yang lebih harmonis akan lebih

dapat mengantisipasi adanya persaingan pada bisnis penjualan motor jika terdapat

kebersamaan dan saling mempercayai. Penghargaan yang sesuai dengan prestasi

yang telah diraih dapat memberikan motivasi karyawan lainnya untuk mengikuti

jejak rekannya yang sudah sukses lebih dahulu. Selain itu iklim kerja dengan

semangat kerja kelompok yang rendah apabila anggota organisasi saling

mencurigai dan sulit untuk saling percaya dan tidak ada perasaan kelompok.

Menurut Harini Agustina (2002: 27) ada enam dimensi yang mempengaruhi iklim

organisasi yaitu:

1. konformitas,
tingkat peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam membantu
karyawan atau pegawai dalam mempercepat menyelesaikan pekerjaan
yang diberikan kepadanya. Jika tingkat konformitasnya tinggi dan suatu
organisasi mempunyai jumlah peraturan yang banyak dan peraturan
tersebut banyak yang tidak mempunyai relevansi pekerjaan.

2. standar
merupakan standar kualitas dan kuantitas yang diberikan oleh pihak
perusahaan dalam memotivasi karyawan dalam mencapai peningkatan
prestasi yang lebih baik. Jika standar hasil yang ditetapkan pimpinan
begitu tinggi sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mencapainya
walaupun dengan susah payah, maka dikatakan standarnya tinggi.

3. imbalan
merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada
karyawan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan selama ini.Oleh karena
itu, jika sistem imbalan yang diberikan perusahaan cukup rendah maka
kesesuian penghargaan dan imbalan yang ada sangat kurang dirasakan
oleh karyawan.

4. semangat kerja kelompok,
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merupakan semangat rekan kerja dalam melakukan pekerjaan dan saling
membantu dalam mengatasi kesulitan rekan kerja lainnya dalam meraih
prestasi kerja. Jika iklim kerja dengan semangat kerja kelompok yang
rendah dengan anggota organisasi saling mencurigai dan sulit untuk saling
percaya dan tidak ada perasaan kelompok sehingga tidak akan tercapai
prestasi kerja yang diinginkan.

5. kejelasan organisasi,
merupakan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada
karyawan mengenai prosedur dan jenjang karir di perusahaan yang jelas
dan dapat dipahami oleh para karyawan. Apabila dalam suatu organisasi
prosedur kerja tidak jelas, anggota organisasi dalam hal ini para karyawan
merasa tidak mengetahui dengan pasti mana tanggung jawab dan
wewenangnya, maka iklim kerja demikian disebut iklim kerja dengan
kejelasan rendah.

6. tanggung jawab
merupakan keterlibatan karyawan dalam setiap pengambilan keputusan
yang berhubungan dengan tujuan dari perusahaan itu. Apabila dalam suatu
organisasi atau unit organisasi semua pengambilan keputusan dilakukan
oleh satu orang yang berada di pucuk pimpinan maka tingkat tanggung
jawab yang ada tergolong rendah.

Kelneer dalam Barkah (2002: 30) menyebutkan enam dimensi iklim organisasi

sebagai berikut.

1. Flexibility conformity
Fleksibilitas dan comfomity merupakan kondisi organisasi yang untuk
memberikan keleluasaan bertindak bagi karyawan serta melakukan
penyesuaian diri terhadap tugas yang diberikan. Hal ini berkaitan dengan
aturan yang ditetapkan organisasi, kebijakan dan prosedur yang ada.
Penerimaan terhadap ide-ide yang baru merupakan nilai pendukung di
dalam mengembangkan iklim organisasi yang kondusif demi tercapainya
tujuan organisasi.

2. Resposibility
Hal ini berkaitan dengan perasaan karyawan mengenai pelaksanaan tugas
organisasi yang diemban dengan rasa tanggung jawab atas hasil yang
dicapai, karena mereka terlibat di dalam proses yang sedang berjalan.

3. Standards
Perasaan karyawan tentang kondisi organisasi dimana manajemen
memberikan perhatian kepada pelaksanaan tugas dengan baik, tujuan yang
telah ditentukan serta toleransi terhadap kesalahan atau hal-hal yang
kurang sesuai atau kurang baik.

4. Reward
Hal ini berkaitan dengan perasaan karyawan tentang penghargaan dan
pengakuan atas pekerjaan yang baik.

5. Clarity
Terkait dengan perasaan pegawai bahwa mereka mengetahui apa yang
diharapkan dari mereka berkaitan dengan pekerjaan, peranan dan tujuan
organisasi.
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6. Tema Commitment
Berkaitan dengan perasaan karyawan mengenai perasaan bangga mereka
memiliki organisasi dan kesediaan untuk berusaha lebih saat dibutuhkan.
Sementara itu Lussier dalam Barkah (2002) mengatakan sejelasnya yaitu:
a) struktur, merupakan tingkat paksaan yang dirasakan pegawai karena

adanya peraturan dan prosedur yang terstruktur atau tersusun.
b) responbility, merupakan tingkat pengawasan yang dilakukan organisasi

dan dirasakan oleh para pegawai.
c) reward, merupakan tingkat penghargaan yang diberikan atas usaha

karyawan.
d) warmt, berkaitan dengan tingkat kepuasan karyawan yang berkaitan

dengan kebersamaan karyawan dalam organisasi.
e) support, berkaitan dengan dukungan kepada pegawai di dalam

melaksanakan tugas-tugas organisasi. Dukungan seperti dapat berasal
dari pimpinan ataupun rekan kerja.

f) organizational identity and loyalty, berkaitan dengan perasaan bangga
akan keberadaannya dalam organisasi dan kesetiaan yang ditunjukkan
selama masa kerjanya.

g) risk, berkaitan dengan pegawai diberi ruang untuk melakukan atau
mengambil resiko dalam menjalankan tugas sebagai sebuah tantangan.

Berdasarkan pendapat di atas, berarti bahwa iklim organisasi meliputi beberapa

unsur yang bisa menjadikan organisasi dijiwai oleh semua anggotanya yang akan

menimbulkan perbedaan iklim di tiap organisasi atau perusahaan bisnis.

Tanggung jawab mendominasi di setiap dimensi, karena tanggung jawab

merupakan keterlibatan karyawan dalam setiap pengambilan keputusan yang

berhubungan dengan tujuan dari perusahaan itu. Hal ini berkaitan dengan perasaan

karyawan mengenai pelaksanaan tugas organisasi yang diemban dengan rasa

tanggung jawab atas hasil yang dicapai, karena mereka terlibat di dalam proses

yang sedang berjalan.

Kemudian dikemukakan oleh Simamora dalam petra (2006: 16) bahwa iklim

organisasi adalah lingkungan internal atau psikologi organisasi. Iklim organisasi

mempengaruhi praktik dan kebijakan SDM yang diterima oleh anggota organisasi.

Perlu diketahui bahwa setiap organisasi akan memiliki iklim organisasi yang
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berbeda. Keanekaragaman pekerjaan yang dirancang di dalam organisasi, atau

sifat individu yang ada akan menggambarkan perbedaan tersebut. Semua

organisasi tentu memiliki strategi dalam memanajemen SDM. Iklim organisasi

yang terbuka memacu karyawan untuk mengutarakan kepentingan dan

ketidakpuasan tanpa adanya rasa takut akan tindakan balasan dan perhatian.

Ketidakpuasan seperti itu dapat ditangani dengan cara yang positif dan bijaksana.

Iklim keterbukaan, bagaimanapun juga hanya tercipta jika semua anggota

memiliki tingkat keyakinan yang tinggi dan mempercayai keadilan tindakan.

Iklim organisasi penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi seseorang

tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi penentuan

tingkah laku anggota selanjutnya. Iklim ditentukan oleh seberapa baik anggota

diarahkan, dibangun dan dihargai oleh organisasi. Batasan pengertian iklim

organisasi itu bisa dilihat dalam dimensi iklim organisasi.

Toulson dan Smith dalam Fakhmi Praja Armasta (Fakhmi P. Armasta, Iklim

Organisasi, 2010) menerangkan bahwa konsep iklim organisasi pertama kali

dikemukakan oleh Litwin dan Stringer pada tahun 1968. Iklim organisasi oleh

Litwin dan Stringer, dijabarkan atau diukur melalui lima dimensi, yaitu:

a. responsibility (tanggung jawab)
tanggung jawab (responsibility) adalah perasaan menjadi pimpinan bagi
diri sendiri, tidak selalu harus mengecek ulang semua keputusan yang
diambil, ketika karyawan mendapat suatu pekerjaan, karyawan yang
bersangkutan mengetahui bahwa itu adalah pekerjaannya

b. identity (identitas)
identitas (identity) adalah perasaaan memiliki (sense of belonging)
terhadap perusahaan dan diterima dalam kelompok

c. warmth (kehangatan)
kehangatan (warmth) adalah perasaan terhadap suasana kerja yang
bersahabat dan lebih ditekankan pada kondisi keramahan atau
persahabatan dalam kelompok yang informal, serta hubungan yang baik
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antar rekan kerja, penekanan pada pengaruh persahabatan dan kelompok
sosial yang informal

d. support (dukungan)
dukungan (support) adalah hal-hal yang terkait dengan dukungan dan
hubungan antar sesama rekan kerja yaitu perasaan saling menolong antara
manajer dan karyawan, lebih ditekankan pada dukungan yang saling
membutuhkan antara atasan dan bawahan

e. conflict (konflik)
merupakan situasi terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat antara
bawahan dengan pimpinan dan bawahan dengan bawahan. Ditekankan
pada kondisi dimana manajer dan para pekerja mau mendengarkan
pendapat yang berbeda. Kedua belah pihak bersedia menempatan masalah
secara terbuka dan mencari solusinya daripada menghindarinya

Dengan penjelasan di atas maka karyawan akan merasa senang menerima

tanggung jawab yang diberikan atasannya, karena selain mendapat kejelasan

mengenai batasan-batasan tugas yang diterimanya serta kepada siapa dia harus

mempertanggung jawabkan hasil kerjanya, karyawan termotivasi untuk menerima

tanggung jawab lain dan menyelesaikan tugas yang diterimanya dengan baik.

Menurut Higgins dalam Fakhmi Praja Armasta (Fakhmi P. Armasta, Iklim

Organisasi, 2010), ada empat prinsip faktor-faktor yang mempengaruhi iklim,

yaitu sebagai berikut.

a. Manajer atau pimpinan
Pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh pimpinan atau manajer
mempengaruhi iklim dalam beberapa hal, seperti aturan-aturan, kebijakan-
kebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi terutama masalah-masalah
yang berhubungan dengan masalah personalia, distribusi imbalan, gaya
komunikasi, cara-cara yang digunakan untuk memotivasi, teknik-teknik
dan tindakan pendisiplinan, interaksi antara manajemen dan kelompok,
interaksi antar kelompok, perhatian pada permasalahan yang dimiliki
karyawan dari waktu ke waktu, serta kebutuhan akan kepuasan dan
kesejahteraan karyawan.

b. Tingkah laku karyawan
Tingkah laku karyawan mempengaruhi iklim melalui kepribadian mereka,
terutama kebutuhan mereka dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan
untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Komunikasi karyawan memainkan
bagian penting dalam membentuk iklim. Cara seseorang berkomunikasi
menentukan tingkat sukses atau gagalnya hubungan antar manusia.
Berdasarkan gaya normal seseorang dalam hidup atau mengatur sesuatu,
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dapat menambahnya menjadi iklim yang positif atau dapat juga
menguranginya menjadi negatif.

c. Tingkah laku kelompok kerja
Terdapat kebutuhan tertentu pada kebanyakan orang dalam hal hubungan
persahabatan, suatu kebutuhan yang seringkali dipuaskan oleh kelompok
dalam organisasi. Kelompok-kelompok berkembang dalam organisasi
dengan dua cara, yaitu secara formal, utamanya pada kelompok kerja; dan
informal, sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan minat.

d. Faktor eksternal organisasi
Sejumlah faktor eksternal organisasi mempengaruhi iklim pada organisasi
tersebut. Keadaan ekonomi adalah faktor utama yang mempengaruhi
iklim. Contohnya dalam perekonomian dengan inflasi yang tinggi,
organisasi berada dalam tekanan untuk memberikan peningkatan
keuntungan sekurang-kurangnya sama dengan tingkat inflasi. Seandainya
pemerintah telah menetapkan aturan tentang pemberian upah dan harga
yang dapat membatasi peningkatan keuntungan, karyawan mungkin
menjadi tidak senang dan bisa keluar untuk mendapatkan pekerjaan pada
perusahaan lain. Di lain pihak, ledakan ekonomi dapat mendorong
penjualan dan memungkinkan setiap orang mendapatkan pekerjaan dan
peningkatan keuntungan yang besar, sehingga hasilnya iklim menjadi
lebih positif.

Dengan demikian, keempat faktor yang mempengaruhi iklim antara manajer,

tingkah laku karyawan dan kelompok, dan faktor eksternal organisasi tidak dapat

dipisahkan. Seperti manajer yang mempunyai pengaruh langsung terhadap

kebijakan-kebijakan perusahaan, tingkah laku karyawan yang mempengaruhi

iklim melalui kepribadian karyawan tersebut yang dapat menjadi iklim positif

maupun negatif. Tingkah laku kelompok kerja yang dapat membangun

persahabatan atau kelompok tersendiri dalam organisasi, sedangkan pada faktor

eksternal, iklim dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu daerah atau negara.

Dalam hal pengukuran iklim organisasi, hanya dapat dideskripsikan dan diukur

secara tidak langsung melalui persepsi para anggota dalam suatu organisasi.

Secara faktual, iklim organisasi selalu ada dalam setiap organisasi. Pada

umumnya iklim organisasi berakibat pada setiap karyawan dan setiap pekerjaan
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yang mereka lakukan, di mana setiap individu dapat pula mempengaruhi iklim

organisasi.

Luthans dalam Sylviana Murni (2009: 6) menyatakan bahwa iklim organisasi
dapat dilihat dari budaya organisasi karena di dalam budaya organisasi
dibicarakan mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Perubahan organisasi,
2. Karakteristik organisasi,
3. Kreasi,
4. Contoh-contoh budaya organisasi dan memelihara/menjaga organisasi, dan
5. Prinsip-prinsip organisasi dan tipe-tipe organisasi.

Budaya organisasi dapat dibentuk oleh mereka yang terlibat dengan organisasi

(pemilik, pemimpin dan karyawan) dengan mengacu pada etika organisasi,

peraturan kerja, dan struktur organisasi. Bersama-sama dengan struktur

organisasi, budaya organisasi membentuk dan mengendalikan perilaku organisasi

dan perilaku karyawannya.

Robbins dalam Sylviana Murni (2009: 6) menjelaskan pengertian budaya

organisasi sebagai persepsi umum, kepercayaan, nilai yang dipegang oleh anggota

suatu organisasi, yang berupa seperangkat karakteristik yang merupakan nilai

organisasi. Salah satu definisi iklim organisasi adalah persepsi dari sekumpulan

orang terhadap lingkungan organisasinya. Persepsi dapat bersifat teoretis, non

evaluatif dan multi dimensi. Selain yang telah disebutkan di atas, Sylviana Mulia

(2009: 6) menjelaskan bahwa terdapat pula faktor-faktor lain, yaitu non

organisasi, struktur sosial, perbedaan individu, tujuan organisasi, atribut

lingkungan eksternal, karakteristik tugas, lokasi, ukuran keberhasilan organisasi,

dan perangkat teknologi.
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Untuk menjaga iklim organisasi yang kondusif, maka dalam melakukan eksplorasi

menjelajahi ide baru maupun cara baru perlu disesuaikan dengan kreatifitas.

Luthans dalam Sylviana Murni (2009: 7) mengemukakan bahwa iklim organisasi

merupakan suatu keseluruhan perasaan yang disampaikan melalui tata ruang

phisik, cara peserta saling berhubungan, dan cara anggota organisasi melakukan

pendekatan diri dengan pelanggan atau orang lain/luar.

Dalam hubungannya dengan kinerja, iklim organisasi berpengaruh langsung pada

kinerja. Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor situasional, selain usaha

dan perilaku pegawai serta keterampilan dan kemampuan pegawai. Hersey and

Blanchard dalam Sylviana Murni (2009: 15) menjelaskan tentang faktor-faktor

yang menentukan efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi, dalam hal ini

salah satunya diukur dari kinerja anggota organisasi itu sendiri.

3. Penghargaan

Semua karyawan memiliki sebuah keinginan dari organisasi ataupun perusahaan

dan perusahaan memiliki keinginan dari tiap-tiap karyawannya. Keinginan-

keinginan ini tidak hanya berdasarkan apa yang dihasilkan atau diberikan dengan

apa dan berapa yang didapatkan, tetapi meliputi seluruh hal yang terdiri dari

kedisiplinan, hak, dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan. Untuk

mengusahakan seseorang masuk atau bergabung ke dalam suatu perusahaan, agar

para karyawan datang untuk bekerja, memiliki jiwa usaha dan semangat kerja

yang tinggi, maka perusahaan memberikan suatu apresiasi, penghargaan atau

reward terhadap mereka.
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Organisasi menggunakan berbagai penghargaan untuk menarik dan

mempertahankan orang serta memotivasi mereka agar mencapai tujuan pribadi

serta tujuan organisasi. Cara dan waktu pendistribusian penghargaan merupakan

persoalan penting yang harus dihadapi manajer hampir setiap hari. Menurut John

M. Ivencevich,dkk., terjemahan Gina Gania (2007: 215) bahwa manajer

mendistribusikan penghargaan seperti gaji, transfer, promosi, pujian, dan

pengakuan. Manajer juga dapat membantu menciptakan iklim yang menghasilkan

pekerjaan yang lebih menantang dan memuaskan. Karena penghargaan tersebut

dianggap penting oleh karyawan, penghargaan tersebut memiliki efek yang

signifikan terhadap perilaku dan kinerja.

Berdasarkan employee reward standards (2010: 1).

Employee Reward covers how people are rewarded in accordance with
their value to an organisation. It is about both financial and non-financial
rewards and embraces the strategies, policies, structures and processes
used to develop and maintain reward systems. The ways in which people are
valued can make a considerable impact on the effectiveness of the
organisation and is at the heart of the employment relationship.
(Penghargaan kepada karyawan mencakup bagaimana orang-orang dihargai
di sesuai dengan nilai mereka untuk organisasi. Ini adalah tentang baik
keuangan dan non-keuangan imbalan dan mencakup kebijakan, struktur dan
proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sistem
penghargaan. Cara-cara di mana orang yang dinilai bisa membuat dampak
yang besar terhadap efektivitas organisasi dan merupakan inti dari hubungan
kerja.)

Menurut Gary Dessler dalam Rangga Virgo Ramayanda (2010: 15) yang

dimaksudkan dengan reward atau  penghargaan pada dasarnya dapat saling

menggantikan dengan istilah kompensasi, yang artinya segala bentuk pembayaran

atau balas jasa yang diberikan bagi seseorang atau hasil pekerjaan yang

dilakukannya.

Menurut Miden dalam Dorothy (2006: 3).
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more likely to occur again than a
behavior which has not been strengthened. A positive reinforcer is, in
essence, a reward.

Artinya, perilaku seperti itu lebih mungkin terjadi lagi dari perilaku yang
belum diperkuat. Sebuah penguat positif, pada dasarnya, hadiah)

Menurut Ike Kusdyah (2008: 12), penghargaan adalah segala sesuatu yang

diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa penghargaan adalah balas jasa yang

diberikan kepada seseorang yang memiliki hasil pekerjaan yang baik.

Penghargaan memiliki dampak besar terhadap efektivitas organisasi yang

merupakan inti dari hubungan kerja. Pemberian penghargaan ini akan

menguntungkan karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan bisnis.

Menurut John M. Ivancevich (2007: 226), tujuan utama dari program

penghargaan, yaitu:

1. menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan
organisasi,

2. mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja, dan
3. memotivasi karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi.

Dengan demikian, penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas nilai yang

mereka tambahkan ke perusahaan akan berarti bahwa karyawan dihargai sesuai

dengan jumlah nilai yang mereka dimasukkan ke dalam organisasi. Semakin

tinggi baik kinerjanya, semakin tinggi nilai penghargaan yang diberikan oleh

manajer.

Gambar 2. Proses Penghargaan

Umpan-balik

Kemampuan dan
keterampilan

Penghargaan
Intrinsik



58

Sumber: John M. Ivancevich, Robert Konopaske, dan Michael T. Matteson
dengan alih bahasa Gina Giana. 2007. Perilaku dan Manajemen Organisasi.
Jakarta: Erlangga.

Gambar di atas menyajikan suatu model yang berusaha mengintegrasikan

kepuasan, motivasi, kinerja, dan penghargaan. Membaca gambar tersebut dari kiri

ke kanan kan menunjukkan bahwa hanya dengan memberikan motivasi untuk

menghasilkan usaha tidaklah cukup memancing kinerja yang diinginkan. Kinerja

dihasilkan dari kombinasi usaha dan tingkat kemampuan, keterampilan, dan

pengalaman individu. Menurut John R. Katzenbach dalam John M. Ivancevich.

(2007: 226), hasil kinerja individu dievaluasi secara formal maupun informal oleh

manajemen, dan dua jenis penghargaan dapat diberikan intrinsik dan ekstrinsik.

Jadi, penghargaan tersebut dievaluasi oleh individu, jika penghargaan tersebut

memuaskan dan seimbang, individu mencapai tingkat kepuasan.

Menurut Winardi dalam Laretta Murri (2010: 11) ada beberapa sasaran umum dari

pemberian penghargaan yang dilakukan perusahaan kepada setiap karyawan

antara lain adalah sebagai berikut.

1. Penggajian yang layak bagi para karyawan dalam bidang penjualan. Tepat

tidaknya sistem pemberian penghargaan hanya dapat diukur menurut  cara

Motivasi
untuk
melakukan
usaha

Pengalaman

Evaluasi
kinerja

Penghargaan
Ekstrinsik

KepuasanHasil kinerja:
Individu
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dengan apa penghargaan jasa individu para tenaga penjual sekitar pemberian

penghargaan tertentu.

2. Sebuah perangsang untuk kerajinan dan kepribadian. Diantara tenaga penjual

-

tenaga penggerak untuk berupaya terus menerus dalam bidang pekerjaan

mereka. Pemberian penghargaan dengan gaji-gaji tetap dapat digunakan

sebagai perangsang untuk prestasi-prestasi kerja denga tingkat gaji diteliti

secara teratur atas dasar prestasi yang dicapai.

3. Penyaluran kerajinan kearah yang diinginkan. Kerajinan yang diarahkan

secara keliru dapat bersifat lebih merusak, dibandingkan dengan kemalasan

yang dinyatakan secara sadar. Dengan cara mengadakan variasi-variasi dalam

provisi hasil penjualan, maka kerajinan para karyawan bidang penjualan

dapat disalurkan ke bidang-bidang tertentu.

4. Loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Indentifikasi tenaga penjual dengan

pihak majikannya dibantu melalui sistem sederhana berupa penghargaan

tetap. Para tenaga penjual yang menekankan provisi hasil penjual akan

menolak segala macam pembicaraan dengan pihak pimpinan yang secar tidak

langsung menimbulkan efek perluasan hasil penjualan. Bila hasil penjualan

suatu perusahaan berkurang yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bukan

terletak pada pihak tenaga penjual maka loyalitas mereka yang bekerja

berdasarkan provisi.

5. Biaya yang bersaing. Tenang penjual kadangkala disebut sebagai

a turut menanggung resiko fluktuasi dalam hasil

penjualan. Mereka juga turut menanggung resiko fluktuasi dalam hasil

penjualan. Mereka juga memungkinkan suatu badan usaha untuk
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menganggarkan biaya-biaya penjual demikian senantiasa dapat dinyatakan

sebagai persentase tetap dari hasil penjualan.

6. Minimum seluk-beluk administratif. Perhitungan administratif yang berbelit

dapat menyebabkan tenaga penjual yang bersangkutan menjadi curiga oleh

karena ia sendiri tidak dapat lagi menghitung secara sederhana pendapatan

harian atau bulanan yang berhak diterimanya. Banyaknya seluk-beluk

keharusan untuk menghitung biasanya merupakan suatu indikasi bahwa

terlampau banyak sasaran sekaligus harus dicapai oleh yang bersangkutan

yang dapat menyebabkan pekerjaan mereka menjadi tidak terarah.

Pertimbangan penting yang dapat digunakan manajer untuk mengembangkan dan

mendistribusikan penghargaan seperti yang diungkapkan oleh John M.

Ivancevich, (2007: 227), adalah sebagai berikut.

1. Penghargaan yang tersedia harus cukup untuk memuaskan kebutuhan
dasar manusia. Undang-undang, kontrak serikat kerja, dan keadilan
manajerial telah menyediakan penghargaan dasar di banyak lingkungan
kerja.

2. Individu cenderung membandingkan penghargaannya dengan penghargaan
orang lain. Jika ia mempersepsikan ketidakadilan, ketidakpuasan akan
muncul.

3. Proses di mana penghargaan didistribusikan seharusnya dipersepsikan
sebagai proses yang adil. Hal ini akan meminimalkan persepsi bias dalam
sistem penghargaan.

Dengan demikian, manajer yang mendistribusikan penghargaan harus mengenali

perbedaan individu. Jika perbedaan individu kurang dipertimbangkan, proses

penghargaan akan selalu kurang efektif daripada yang diinginkan. Oleh karena itu,

menurut Karen Renk dalam John M. Ivancevich (2007: 227), penghargaan

seharusnya (1) cukup untuk memuaskan kebutuhan dasar (misalkan makanan,

tempat tinggal, pakaian), (2) dianggap adil, dan (3) berorientasi pada individu.
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Jadi, agar penghargaan memperoleh hasil yang diinginkan maka penghargaan

harus menghargai perilaku yang diharapkan.

Menurut Sondang P. Siagian (2003: 265), faktor-faktor yang mempengaruhi

sistem imbalan adalah:

1. tingkat upah dan gaji yang berlaku
tingkat upah dan gaji yang berlaku umum itu tidak bisa diterapkan begitu
saja oleh suatu organisasi tertentu. Salah satu faktor yang harus
dipertimbangkan ialah langka tidaknya tenaga kerja yang memiliki
pengetahuan, dan keterampilan khusus tertentu dan sangat dibutuhkan oleh
organisasi yang bersangkutan.

2. tuntutan serikat pekerja
peranan dan tututan serikat pekerja ini pun perlu diperhitungkan sebab
apabila tidak, bukanlah yang mustahil bahwa para pekerja kan
melancarkan berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan merugikan
manajemen dan serikat pekerja sendiri, seperti dalam hal terjadi usaha
memperlambat proses produksi, tingkat kemangkiran yang tinggi, dan
melancarkan pemogokan.

3. produktivitas
apabila para pekerja merasa bahwa mereka tidak akan bekerja keras.
Artinya, tingkat produktivitas mereka akan rendah.

4. kebijaksanaan organisasi mengenai upah dan gaji
kebijaksanaan suatu organisasi mengenai upah dan gaji bagi para
karyawannya tercermin pada jumlah uang yang diperoleh para karyawan.
berarti bukan hanya gaji pokok saja yang penting, akan ettapi berbagai
komponen lain dari kebijakasanaan tersebut, seperti tunjangan jabatan,
tunjangan istri, bonus, dan sebagainya. Bahkan juga kebijaksanaan tentang
kenaikan gaji berkala perlu mendapat perhatian.

5. peraturan perundang-undangan
pemerintah berkepentingan dalam bidang ketenagakerjaan oleh karenanya
berbagai segi kehidupan kekayaan pun diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan.

Dengan demikian, suatu imbalan atau penghargaan yang baik tidak bisa dilihat

hanya dari satu sudut kepentingan saja, misalnya kepentingan organisasi pemakai

tenaga kerja saja atau kepentingan para karyawan saja, akan tetapi kepentingan

dari berbagai pihak yang turut terlibat, baik langsung maupun tidak.

a. Penghargaan Intrinsik dan Ekstrinsik
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Penghargaan yang ditunjukkan pada Gambar 2 diklasifikasikan ke dalam dua

katagori luas: ekstrinsik dan intrinsik. Keduanya merupakan hal yang harus

dipertimbangkan sejak awal penghargaan yang dianggap penting oleh seseorang.

Karena seseorang individu akan memberikan sedikit usahanya kecuali

penghargaan tersebut memiliki nilai.

Menurut John M. Ivancevich (2007: 228) suatu penghargaan intrinsik

didefinisikan sebagai penghargaan yang diatur sendiri oleh seseorang sedangkan

penghargaan ekstrinsik datang dari orang lain luar tersebut. Dengan demikian

penghargaan intrinsik menyediakan perasaan puas atau terima kasih dan, sering

kali, perasaan bangga akan pekerjaan yang dilakukan dengan baik. contoh dari

penghargaan ekstrinsik adalah menerima pujian dari supervisor terhadap

karyawannya. Baik penghargaan ekstrinsik maupun instrinsik sama-sama

memiliki nilai tersendiri. Berikut perincian dari kedua jenis penghargaan tersebut.

1) Penghargaan Intrinsik

Uang mungkin tidak selalu dapat memotivasi seseorang sepanjang waktu.

Kadangkala insentif (bukan uang) dapat memotivasi karyawan, untuk memacu

semangat mereka untuk berusaha melakukan yang terbaik. Penghargaan intrinsik

merupakan bentuk penghargaan yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan

pekerjaan.

Menurut Sucipto (2003: 4), penghargaan instrinsik berupa rasa puas diri yang

diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik

dan telah mencapai sasaran tertentu.
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Menurut John M. Ivanchevic, dkk. (2007: 230), yang termasuk dalam

penghargaan intrinsik ini antara lain:

1. penyelesaian (Completion)
kemampuan untuk memulai dan menyelesaikan sebuah proyek atau
pekerjaan merupakan hal yang penting bagi beberapa orang. Orang-orang
seperti ini menilai apa yang mereka sebut sebagai penyelesaian tugas.
Beberapa orang memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan tugas, dan efek
dari menyelesaikan tugas bagi seseorang merupakan bentuk penghargaan
pada dirinya sendiri. Kesempatan yang memungkinkan orang seperti ini
menyelesaikan tugasnya dapat memiliki efek motivasi yang kuat.

2. pencapaian (Achievement)
merupakan penghargaan yang diarahkan kepada seseorang yang memiliki
ketrampilan atau kemampuan dalam hal mengelola tugas dan orang tersebut
akan mendapatkan sasaran yang menantang untuk diselesaikan. Menurut
McClelland menemukan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan individual
ketika seseorang berusaha mencapai pencapaian. Sebagian orang mencari
sasaran yang sulit sementara yang lainnya cenderung untuk mencari sasaran
yang umum atau mudah. Dalam program penetapan tujuan, telah diusulkan
bahwa sasaran yang sulit menghasilkan tingkat kinerja individu yang lebih
tinggi daripada sasaran yang umum. Akan tetapi, dalam program semacam
ini, perbedaan individual harus dipertimbangkan sebelum mencapai
kesimpulan mengenai pentingnya penghargaan pencapaian.

3. otonomi (autonomy)
beberapa orang menginginkan pekerjaan dimana mereka mempunyai hak
untuk mengambil keputusan sendiri dan mereka bisa bekerja dengan bebas
(dalam arti mengembangkan ide) tanpa pengawasan yang ketat. Perasaan
akan hak otonomi dalam pekerjaan dapat menimbulkan kebebasan untuk
bertindak sesuai dengan apa yang mereka pikir atau pertimbangan
merupakan hal yang terbaik untuk dilakukan dalam suatu rentang waktu
tertentu.

4. pertumbuhan pribadi (personal growth)
perkembangan pribadi seseorang merupakan hal yang unik. Pengalaman
seseorang yang semakin bertambah dapat mengakibatkan seseorang itu
berkembang dalam arti lebih menguasai pekerjaan yang digelutinya dan
orang tersebut dapat melihat bagaimana kemampuan mereka menjadi lebih
baik. Seiring dengan perkembangan kemampuan yang dimiliki, maka para
karyawan akan berusaha untuk memaksimalkan potensi keahlian mereka.

Dengan demikian, kesuksesan daripada penyelesaian tugas ini memiliki efek yang

mempengaruhi din mereka yaitu dapat mempertebal rasa percaya diri. Berbagai

kesempatan untuk penyelesaian tugas tertentu yang diberikan pada orang-orang
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dengan tipe ini menimbulkan dampak yang kuat yang mana membuat mereka

lebih tamotivasi atau merasa tertantang untuk menyelesaikannya dengan sebaik

mungkin sehingga dapat merebut kepercayaan dari para atasan. Untuk

meningkatkan penghargaan instrinsik manajemen dapat menggunakan berbagai

macam tehnik seperti penggayaan pekerjaan (job enrichment), penambahan

tanggung jawab, partisipasi datam pengambilan keputusan dan usaha lain yang

meningkatkan harga diri seseorang dan mendorong orang menjadi yang terbaik.

2) Penghargaan Ekstrinsik

Menurut Sucipto (2003: 4) Penghargaan ekstrinsik terdiri dari kompensasi yang

diberikan kepada karyawan baik yang berupa kompensasi langsung, tidak

langsung, maupun yang berupa kompensasi non keuangan. Sedangkan menurut

Petra (2002: 16) penghargaan ekstrinsik merupakan bentuk penghargaan yang

tidak berkaitan secara langsung dengan pekerjaan, jadi seperti gaji, upah (bonus,

tunjangan, promosi, penghargaan perorangan).

Berdasarkan pengamatan dari lingkungan kerja dapat diketahui bahwa

penghargaan yang biasanya menjadi ukuran umum terwujud dalam bentuk uang.

Menurut Harris dalam Petra (2002: 17), fakta menyatakan bahwa penghargaan

dalam bentuk uang dapat diidentifikasi dan diukur dengan mudah bagi penyebab

timbulnya semangat karyawan untuk berprestasi.

Menurut John M. Ivanchevic (2007: 228), penghargaan ekstrinsik dikelompokan

menjadi 4, yaitu:

1. penghargaan finansial: gaji dan upah;
2. penghargaan finansial: tunjangan karyawan;
3. penghargana interpersonal; dan
4. promosi.
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Menurut Harris dalam Petra (2002: 17), macam-macam penghargaan ekstrinsik

antara lain:

1. gaji
yang dimaksud dengan gaji adalah bentuk kompensasi dari perusahaan
yang wajib diberikan kepada karyawan atas partisipasi mereka terhadap
proses operasional perusahaan dan dibayarkan secara mingguan, atau
bulanan.

2. upah
yang dimaksud dengan upah di sini adalah bentuk insentif yang diberikan
kepada karyawan yang berprestasi atau karena sebab lain yaitu
meningkatnya keuntungan perusahaan pada periode waktu tertentu. Yang
termasuk dalam golongan upah antara lain:
a. bonus

Pekerja diberikan suatu tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan jika
ia berhasil menyelesaikannya dengan baik maka akan diberikan
penghargaan. Ada beberapa yang macam bonus yang biasanya berlaku
di perusahaan-perusahaan, khususnya di perusahaan jasa:

1) spot bonus, merupakan insentif yang diberikan secara spontan untuk
prestasi yang tidak dapat diukur berdasarkan standard dengan mudah,
misalnya dalam bentuk tips yang diberikan oleh tamu karena yang
diberikan sangat memuaskan (menurut penilaian tamu tersebut).

2) annual bonus, merupakan bentuk insentif yang dimaksudkan untuk
memotivasi karyawan untuk jangka pendek dan berkaitan erat dengan
keuntungan yang diperoleh perusahaan.

3) merit Pay (merit raise), merupakan kenaikan gaji yang diberikan
kepada seorang karyawan berdasarkan atas prestasi yang diraihnya.

b. rencana Bagi-laba
Program organisasi yang luas yang membagikan kompensasi
berdasarkan rumus yang telah ditetapkan yang dirancang berdasarkan
profitabilitas perusahaan.

c. bagi-hasil
suatu rencana insentif dimana perbaikan produktivitas kelompok
menentukan banyaknya total uang yang dialokasikan.

3. tunjangan (Benefit)
merupakan pembayaran dalam bentuk finansial yang bersifat tidak
langsung yang diberikan kepada karyawan. Yang termasuk dalam
tunjangan antara lain: tunjangan/asuransi kesehatan, rekreasi, dana
pensiun, dan di dalam praktek terdapat tarif diskon untuk produk
perusahaan bagi karyawan.
a. Tunjangan Kesehatan

Tunjangan kesehatan secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga
bagian, yaitu:

1) traditional Medical Plans, meliputi tunjangan/asuransi dasar untuk
pengobatan atau perawatan di rumah sakit dan biaya operasi, juga biaya
perawatan yang tidak termasuk dalam asuransi dasar.

2) health Maintenance Organizations (HMOs), selain berfungsi sebagai
penjamin asuransi juga sebagai pihak yang menyediakan fasilitas
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perawatan kesehatan dan memberikan pelayanan berdasar atas filosofi
pengobatan untuk pencegahan penyakit.

3) preferred Provider Organization (PPO), merupakan suatu jaringan
kerjasama antara para dokter dan beberapa rumah sakit yang terikat
dalam suatu kontrak dengan perusahaan-penisahaan sebagai pihak
employers atau dengan perusahaan-perusahaan asuransi untuk
menyediakan perawatan kesehatan dengan tarif diskon (discount rate).

Selain ketiga kategori di atas, masih terdapat tunjangan kesehatan dalam
bentuk:
1) Dentalplans, merupakan tunjangan atas perawatan gigi, secara umum

yang termasuk dalam tunjangan antara lain: pembersihan gigi Secara
teratur, pelayanan koreksi seperti menambal lubang gigi atau
membersihkan karang gigi.

2) Optical care adalah tunjangan kesehatan lain yang bersifat relatif yang
ditawarkan kepada karyawan. Meliputi perawatan atas pemeriksaan
mata dan tunjangan untuk pembelian lensa atau frame dalam persentase
tertentu dari keseluruhan jumlah biaya.

b. Employee Services Benefit
Dalam tahun-tahun belakangan ini telah terjadi suatu peningkatan untuk
memberikan tunjangan dalam bentuk pelayanan untuk karyawan dalam
tipe ini yang bertujuan membuat pekerjaan lebih dihargai dan untuk
meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tunjangan tipe ini diwujudkan
dalam bentuk:

1) Meals, di beberapa bagian operasional hotel, para karyawan menerima
jatah satu kali makan setiap bekerja satu shift dan mendapatkan minum
dalam jumlah yang tidak terbatas.

2) Uniforms, penyediaan seragam untuk para karyawan merupakan tugas dan
bagian binatu (laundry) dan dry cleaning kunjangan ini mempunyai tujuan
untuk menolong para karyawan untuk berpenampilan Secara pantas dan
profesional, juga untuk membantu karyawan untuk mengurangi biaya
hidup yang digunakan untuk mencuci pakaian mereka.

3) Purchase Discounts, tarif diskon untuk pembelian produk perusahaan,
seperti makanan, bakery atau juga diskon untuk tarif kamar yang
ditawarkan untuk para karyawan.

Selain itu, juga terdapat pembayaran finansial untuk suatu periode/rentang waktu
tertentu ketika karyawan tidak dapat bekerja karena alasan tertentu, misalnya
dalam praktek lapangan terwujud seperti:

1. Cuti tahunan adalah tunjangan yang diberikan karena karyawan
mendapatkan hak atas hari-hari libur setiap satu tahun.

2. Cuti hamil dan melahirkan yaitu tunjangan yang diberikan kepada
karyawan yang tidak dapat bekerja karena hamil dan melahirkan.

3. Ijin sakit ialah tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang tidak
dapat hadir karena sakit

4. Unemployment insurance, maksudnya tunjangan yang hanya diberikan
kepada seseorang yang tidak dapat bekerja karena kesalahan orang lain
dan bukan karena kesalahan sendiri.
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Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam

tunjangan (benefit), salah satunya adalah program rekreasi. Kebijakan yang

diterapkan bertujuan untuk memupuk rasa persahabatan yang telah terjalin di

lingkungan kerja dan mempererat tali persahabatan sehingga antara karyawan

yang satu dapat lebih mengenal dan saling memperhatikan dengan karyawan yang

lain.

Dalam penghargaan ekstrinsik juga terdapat penghargaan yang tidak sepenuhnya

mengacu pada bentuk finansial, artinya tujuan utama dari penghargaan yang

diberikan tersebut penekanannya lebih pada kemampuan atau kecakapan khusus

yang dimiliki oleh karyawan tersebut yang mana bentuk finansial merupakan

faktor penyerta saja. Seperti yang disebutkan oleh John M. Ivancevich (2007:

229).

1. Penghargaan interpersonal
Merupakan bentuk penghargaan dari pemisahaan atas prestasi karyawan
yang dinilai melebihi prestasi karyawan yang lainnya yang diwujudkan
berupa pengakuan (recognition) atau status.

2. Promosi
Manajer menjadikan penghargaan promosi sebagai usaha untuk
menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Jika kinerja
diukur dengan akurat, sering kali memberikan pertimbangan yang
signifikan dalam alokasi penghargaan promosi.

Dengan demikian, dengan memberi individu pekerjaan yang bergengsi, manajer

dapat berusaha meningkatkan atau menghilangkan status yang dimiliki seseorang.

Akan tetapi, jika rekan kerja tidak meyakini kemampuan seseorang dalam suatu

pekerjaan tertentu, tidak mungkin status bisa ditingkatkan. Dengan meninjau

kinerja seseorang, manajer dapat memberikan apa yang para manajer anggap

sebagai perubahan pekerjaan untuk memperbaiki status. Para atasan membuat

keputusan akan penghargaan promosi dengan tujuan untuk memberikan semangat
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bagi karyawan untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki agar dapat

memperebutkan posisi atau jenjang karir yang lebih tinggi. Baik dalam usaha

untuk menempatkan seseorang yang sesuai dengan keahlian masing-masing dalam

pekerjaan.

b) Model Umum Imbalan

Dengan diberi imbalan itu diharapkan bahwa penerimanya merasa tertarik

(attrack), dapat memberi motivasi, dapat membuat dirinya berkembang, puas, dan

merasa kerasan bekerja. Ada pun jenis imbalan seperti telah disebutkan di atas

dapat berupa apapun, tujuannya ialah seperti yang diharapkan baik oleh pemberi

imbalan maupun penerima imbalan. Namun, pemberi imbalan dalam

memberikannya tidak hanya didasarkan atas pertimbangan pada subyek

penerimaan saja, tetapi juga pada kepentingan pemberiannya. Beberapa norma

yang dapat digunakan sebagai pertimbangan ialah sejauh mana laba organisasi

dapat dimaksimalkan (dengan memberi imbalan itu), sejauh mana keadilannya,

kesamaannya, dan kebutuhannya. Adapun kriteria pembagian imbalan dapat

didasarkan atas hasil yang telah dicapai, perilaku, atau faktor-faktor lain. Atas

dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka model umum imbalan dapat

dilukiskan dengan gambar berikut.

Gambar 3. Model umum sistem imbalan

Norma Imbalan Organisasi
Maksimalisasi laba
Keadilan (equity)

Kesamaan (equlity)
Kebutuhan (needs)



69

Sumber: Soehardi Sigit. 2003. Perilaku Organisasional. Yogyakarta: BPFE-UST.

Menurut John M. Ivanchevich (2007: 234) mengungkapkan bahwa para ahli

perilaku dan manajemer setuju akan penghargaan intrinsik dan ekstrinsik dapat

digunakan untuk memotivasi kinerja pekerjaan. Jadi, penghargaan harus bernilai

bagi karyawan dan harus berhubungan dengan tingkat kinerja pekerjaan yang

akan dimotivasi.

Menurut Sucipto (2003: 3), mengenai hubungan penghargaan dan kinerja.

Jika seseorang merasakan bahwa terdapat kemungkinan yang tinggi terhadap
suatu kinerja yang baik akan mendapatkan penghargaan atau penghargaan
yang diterima didasarkan atas kinerja yang baik, motivasi orang akan
berusaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan akan tinggi. Sebaliknya jika
terdapat kemungkinan yang rendah suatu kinerja memperoleh penghargaan,
motivasi orang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan rendah pula.

Setiap hasil memiliki valensi atau nilai bagi seseorang. Hasil-hasil seperti gaji,

promosi, teguran, atau pekerjaan yang lebih baik memiliki nilai yang berbeda bagi

masing-masing orang karena setiap orang memiliki kebutuhan dan persepsi yang

Jenis Imbalan
Finansial / Material

(Ekstrinsik)
Sosial (Ekstrinsik)
Psikis (Intrinsik)

Hasil yang diharapakan
Menarik (Attract)

Memotivasi (Motivate)
Mengembangkan

(Develop)
Menahan (Retain)

Kriteria Pembagian
Hasil

Perilaku
Faktor-faktor lain
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berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh John M. Ivanchevich (2007: 234) bahwa

jika penghargaan yang dianggap berharga digunakan untuk memotivasi,

penghargaan tersebut dapat menghasilkan peningkatan usaha untuk mencapai

tingkat kinerja yang tinggi. Dengan demikian, dalam mempertimbangkan

penghargaan mana yang akan digunakan, manajer harus peka dalam

mempertimbangkan perbedaan individual.

4. Semangat Kerja

Setiap perusahaan akan selalu berusaha agar keproduktifan kerja pada karyawan

dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kinerja karyawannya. Kinerja karyawan

yang tinggi tersebut dapat dicapai apabila semangat dan kegairahan kerja juga

meningkat. Pada umumnya semangat kerja (moril) dipergunakan untuk

menggambarkan suasana keseluruhan yang dirasakan samar-samar atau kebur

diantara anggota-anggota suatu kelompok perkumpulan masyarakat. semangat

kerja yang rendah dihubungkan dengan ketidaktenangan atau kegelisahan.

Sebaliknya moral yang tinggi kadang-kadang dihubungkan dengan motif dan

hasil-hasil yang baik.

Menurut Alex S. Nitisemito (2002:108) semangat kerja adalah semangat kerja

adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat dengan jalan memperkecil

kekeliruan dalam pekerjaan, mempertebal rasa tanggung jawab, serta dapat

menyelesaikan tugas tapi waktunya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa semangat dan

kegairahan kerja karyawan adalah sikap karyawan terhadap pekerjaan, manajemen

perusahaan dan lingkungan pekerjaannya. Sikap tersebut dapat berbentuk reaksi
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positif yaitu bekerja dengan giat dan perasaan senang atau dapat pula berbentuk

reaksi negative terhadap perusahaan.

Menurut D. Hasley dalam Yayan Firmansyah (2008: 14) semangat dan kegairahan

kerja adalah sikap kesediaan perasaan yang memungkinkan seseorang pekerja

untuk menghasilkan kerja yang lebih banyak dan lebih baik yang menyebabkan

dia ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha kelompok kerjanya.

Menurut Moekijat (2002: 130) semangat dan moril kerja yaitu kemampuan

sekelompok orang-orang untuk bekerja sama dengan giat dan konsekuen dalam

mengejar tujuan bersama.

Menurut Kossen dalam Yayan Firmansyah (2008: 32) semangat dapat

didefinisikan sebagai suasana yang ditimbulkan oleh sikap para anggota suatu

organisasi yang dipengaruhi oleh bagaimana para karyawan menanggapi

organisasi tersebut dan sasarannya dalam hubungan dengan mereka sendiri.

Menurut Brush dalam Jaelani Usman (2009: 34) semangat kerja (morale) adalah

perasaan seseorang individu terhadap pekerjaan dan organisasinya.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa semangat kerja adalah

daya dorong yang ditimbulkan dari suasana yang ditimbulkan oleh sikap para

anggota atau karyawan suatu perusahaan atau organisasi yang dipengaruhi oleh

bagaimana para karyawan menanggapi organisasi tersebut dan sasarannya dalam

hubungan adalah dengan mereka sendiri dengan melakukan pekerjaan dengan

lebih giat dengan cara memperkecil tingkat kesalahan dalam pekerjaan,

meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan menyelesaikan tugas

tepat waktu.
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Menurut Flippo dalam Kurniawati (2002: 20) mengemukakan bahwa.

aktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya semangat
kerja, antara lain: upah kerja, keamanan kerja, kondisi fisik kerja, penghargaan
terhadap pekerjaan yang dilakukan, pimpinan yang mampu dan adil,
kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri, kecocokan dan keserasian
dengan rekan kerja, keuntungan baik fisik maupun psikis, status sosial yang
diterima karyawan dan kegiatan yang bermanfaat bagi karyawan

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi

rendahnya semangat kerja. Apabila karyawan tidak mempunyai semangat kerja

tentunya karyawan tidak akan mempunyai ketekunan. Hal ini tentunya akan

membuat kinerja karyawan semakin menurun. Ini akan berakibat kurang baik bagi

kemajuan perusahaan. Semangat kerja sangat penting dalam segala aktivitas kerja,

bahkan semangat kerja akan menentukan lancar-tidaknya atau berkembang-

tidaknya suatu perusahaan. Oleh sebab itu, setiap organisasi kerja atau perusahaan

harus menjaga agar semangat kerja itu tetap tinggi. Namun hal tersebut bukan

merupakan hal yang mudah untuk dilakukan karena banyak faktor yang

berpengaruh terhadap kondisi semangat kerja.

Indikasi turunnya semangat kerja penting untuk diketahui setiap perusahaan.

Indikasi-indikasi turunnya semangat dan kegairahan kerja menurut Kossen dalam

Yayan Firmansyah (2008: 32), yaitu:

1. tingkat absensi;
2. keterlambatan;
3. perpindahan karyawan; dan
4. pemogokan atau sabotase.

Menurut Alex S. Nitisemito (2002: 161), mengenai indikasi menurunnya

semangat kerja dapat dilihat dari.

1. Turun atau rendahnya produktivitas kerja atau kinerja
Hal ini dapat diukur atau diperbandingkan dengan waktu sebelumnya.
Produktivitas yang turun dapat terjadi karena kemalasan, penundaan
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pekerjaan dan sebagainya. Hal ini disebabkan adanya suatu indikasi
semangat dan kegairahan kerja yang turun.

2. Tingkat absensi yang naik atau tinggi
Bila semangat dan kegairahan kerja turun, maka mereka akan malas untuk
setiap hari datang kerja. Meningkatnya absensi merupakan indikasi
turunnya semangat dan kegairahan kerja.

3. Labour turnover yang tinggi
Bila dalam perusahaan terjadi tingkat keluar masuknya karyawan naik
daripada sebelumnya, maka hal ini merupakan indikasi turunnya semangat
dan kegairahan kerja. Keluar masuknya karyawan meningkatkan terutama
disebabkan karena ketidaksenangan mereka bekerja pada perusahaan
tingkat keluar masuknya buruh yang tinggi selain dapat menurunkan
produktivitas kerja juga dapat mengganggu jalannya kelangsungan
perusahaan.

4. Tingkat kerusakan yang naik atau tinggi
Indikasi lain yang menunjukkan turunnya semangat kerja yaitu bilamana
tingkat kerusakan baik apda bahan baku, barang jadi maupun peralatan
yang dipergunakan meningkatkan naiknya tingkat kerusakan, sebenarnya
menunjukkan bahwa perhatian dalam pekerjaan berkurang, terjadinya
kecerobohan dalam pekerjaan dan sebagainya.

5. Kegelisahan dimana-mana
Kegelisahan dapat terwujud dalam bentuk ketidaktenangan kerja keluh
kesah dan hal lainnya perlu diketahui sebab merupakan salah satu indikasi
turunnya semangat dan kegairahan kerja.

6. Tuntutan yang sering terjadi
Tuntutan sebenarnya adalah perwujudan dari ketidakpuasan dimana pada
tahap tertentu akan menimbulkan keberanian untuk mengajukan tuntutan.

7. Pemogokan
Adalah indikasi yang paling kuat tentang turunnya semangat dan
kegairahan kerja. Setiap perusahaan mencegah kemungkinan timbulnya
pemogokkan, karena pemogokan ini dapat menimbulkan kelumpuhan bagi
perusahaan denagn segala akibatnya.

Dengan demikian, menunjukkan bahwa dengan meningkatnya semangat kerja,

maka pekerjaan akan lebih cepat dapat diselesaikan, kerusakan akan dapat

dikurangi, absensi akan dapat diperkecil sehingga dengan ini semua produktivitas

akan dapat ditingkatkan, tidak ada pemogokan karyawan pada perusahan, dan

tidak terjadi keluar masuknya karyawan sehingga jalannya perusahaan tidak

terganggu.

Menurut Alex S. Nitisemito (2002: 150) keuntungan-keuntungan tersebut antara

lain:
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1. pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan,
2. kerusakan akan dapat dikurangi,
3. absensi akan dapat diperkecil,
4. perpindahan karyawan dapat diperkecil,
5. produktivitas kerja dapat ditingkatkan, dan
6. ongkos per-unit dapat diperkecil.

Adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai suatu pedoman untuk

meningkatkan semangat dan kegairahan kerja dan motivasi karyawan menurut

Alex S. Nitisemito (2002: 108) adalah:

1. gaji yang cukup, maksudnya jumlah yang mampu dibayarkan tanpa
menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

2. memperlihatkan kebutuhan rohani yaitu, menyediakan tempat untuk
menjalankan ibadah, rekreasi, partisipasi dan sebagainya.

3. sekali-kali perlu menciptakan suasana santai, maksudnya  perusahaan
perlu sekali kadang-kadang (waktu tertentu) menciptakan suasana santai.

4. perasaan aman menghadapi masa depan perlu diperhatikan, maksudnya
mereka mempunyai perasaan aman terhadap masa depan profesi mereka.
bila terikat pada asuransi yang menjamin masa depan mereka.

5. usahakan karyawan mempunyai loyalitas, maksudnya kesetiaan/ loyalitas
karyawan terhadap perusahaan akan dapat menimbulkan rasa tanggung
jawab.

6. sekali-kali karyawan perlu diajak berunding, maksudnya karyawan yang
mempunyai sangkut paut dengan masalah pekerjaan yang akan
dilaksanakan.

7. pemberian insentif yang terarah, maksudnya perusahaan akan memberikan
insentif kepada karyawan yang mempunyai prestasi yang baik terhadap
hasil pekerjaan mereka, yang tidak terlalu banyak membuat kerusakan
pada produk.

Dari faktor-faktor di atas dapat dijadikan sebagai suatu pedoman untuk

mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi para karyawan. serta dapat

digunakan untuk memotivasi semangat kerja pada karyawan.

Menurut Masdani dalam Febri Yusman (2008: 23) Faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja karyawan adalah sebagai berikut.

1. Faktor pekerjaan yang dipegang oleh karyawan;

2. Faktor kemungkinan atau kesempatan untuk maju;
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3. Faktor kondisi kerja yang menyenangkan;

4. Faktor rekan kerja yang baik;

5. Faktor pimpinan yang baik; dan

6. Faktor kompensasi, gaji atau imbalan.

Ad.1 Faktor pekerjaan yang dipegang oleh karyawan;

Pekerjaan yang dipegang karyawan itu merupakan pekerjaan yang aman dan tetap.

Jadi bukan pekerjaan atau jabatan atau tugas yang mudah digeser-geser, diganti

dan lain sebagainya. Adanya kemungkinan bahwa karyawan dapat dirumahkan,

diberhentikan, digeser merupakan faktor pertama yang mengurangi semangat dan

kegairahan kerja karyawan.

Ad.2 Faktor kemungkinan atau kesempatan untuk maju;

Dengan adanya kesempatan untuk maju akan memberikan dorongan kepada

karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu akan menurunkan perasaan

cemas dan khawatir para karyawan. mereka merasa lebih terjamin atau aman dan

lebih diperhatikan.

Ad.3 Faktor kondisi kerja yang menyenangkan

Kondisi kerja yang menyenangkan, suasana lingkungan kerja yang harmonis,

tidak tegang, dan suasana kerja tidak suram  merupakan syarat bagi timbulnya

semangat dan kegairahan kerja.

Ad.4 Faktor rekan kerja yang baik

Hubungan sosial yang ada diantara karyawan merupakan faktor yang cukup

penting untuk dapat menimbulkan kegairahan kerja. Dalam hal ini faktor

kepribadian seringkali menonjol, yang merupakan faktor yang langsung tak
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langsung mempengaruhi harmoni dalam hubungan sosial antar karyawan,

demikian juga latar belakang kebudayaan dan adat kebiasaan para karyawannya.

Ad.5 Faktor pimpinan yang baik

Pimpinan yang baik ini akan kurang memberika rasa takut pada karyawannya,

tetapi banyak menimbulkan rasa hormat dan menghargai.

Ad.6 Faktor kompensasi, gaji atau imbalan

Faktor ini merupakan faktor yang mudah mempengaruhi semangat dan kegairahan

kerja karyawan. Tingginya gaji atau imbalan merupakan sesuatu yang relatif.

Kinerja pekerja dapat disebut juga sebagai produktivitas kerja atau prestasi kerja,

merupakan aspek penting dalam usaha peningkatan kinerja perusahaan. Menurut

Jaelani Usman (2009: 34), bahwa kinerja perusahaan sangat bergantung pada

kinerja pekerja sebagai pelaku kegiatan, dan kinerja pekerja memiliki dipengaruhi

oleh semangat kerja. Dalam hal ini semangat pekerja baik secara individu maupun

kelompok mempengaruhi kinerja atau produktivitas perusahaan. Sehingga

manajemen perusahaan perlu mengelola masalah semangat kerja ini agar

organisasi mampu meraih kinerja yang baik, antara lain dengan menciptakan

peningkatan semangat kerja dengan melakukan penilaian kerja.

B. Penelitian Yang Relevan

Studi atau penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang dihadapkan dalam

skripsi ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Oleh karena itu,

pada bagian ini dilengkapi beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan

pokok masalah ini, antara lain:



77

Tabel 8. Hasil Penelitian yang Relevan

Tahun Nama/ NPM Judul Skripsi Kesimpulan
2010 Rangga Virgo

Ramayanda
Pengaruh Penghargaan
terhadap Kinerja
Karyawan PT Bukit
Asam (Persero) Tbk
Unit Pelabuhan
Tarahan

Ada Pengaruh
Penghargaan yang
signifikan terhadap
Kinerja Karyawan pada
PT Bukit Asam
(Persero) Tbk Unit
Pelabuhan Tarahan
dengan diperoleh r hitung

>r tabel yaitu
16,202>3,150

2010 David Karmel
Siagian

Pengaruh Iklim
Organisasi Signifikan
Terhadap Kepuasan
Kerja Karyawan SF
Consulting Jakarta

Ada Pengaruh Iklim
organisasi yang
signifikan terhadap
kepuasan kerja
karyawan SF
Consulting Jakarta
yang menunjukkan
nilai koefisien korelasi
sebesar 0,668 atau
66,8%.
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2008 Febri Yusman Pengaruh Iklim
Organisasi terhadap
Semangat dan
Kegairahan Kerja
Karyawan bagian
Personalia pada
Kantor Direksi PT
Perkebunan Nusantara
VII (Persero) di
Bandar Lampung.

Ada pengaruh Iklim
Organisasi terhadap
Semangat dan
Kegairahan Kerja
Karyawan bagian
Personalia pada Kantor
Direksi PT Perkebunan
Nusantara VII (Persero)
di Bandar Lampung
dengan diperoleh r hitung

>r tabel yaitu
0,681>0,312

2010 Laretta Murri Pengaruh Penghargaan
Terhadap Motivasi
Kerja Pada PT Bank
Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS)
Bandar Lampung.

Ada Pengaruh
Penghargaan Terhadap
Motivasi Kerja Pada
PT Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS)
Bandar Lampung
dengan diperoleh
73,3%

C. Kerangka Pikir

Dunia usaha merupakan asset besar dan memegang peranan penting suatu negara

dalam menciptakan stabilitas perekonomian. Perekonomian yang baik berasal dari

usaha yang baik dan konsisten terhadap perkembangan zaman. Suatu perusahaan

yang tangguh lahir dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan

tersebut. Karyawan pada suatu perusahaan merupakan komponen penting dalam

menjalankan kelangsungan perusahaan dimana orang tersebut berada. Seorang

karyawan yang memiliki kinerja tinggi tentu akan berusaha untuk  memajukan

perusahaan dimana karyawan berada karena karyawan merupakan bagian dari

organisasi tersebut. Seberapa baik kinerja yang dimiliki akan berpengaruh

terhadap output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut baik secara kuantitas

dan kualitas. Karyawan dalam kemampuannya melaksanakan tanggung jawab
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yang dimilikinya tentunya juga sangat berbeda-beda tergantung dari keterampilan,

pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya.

Setiap perusahaan berusaha mencapai tujuannya, hal ini tergantung pada baik

buruknya sistem SDM yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Iklim organisasi

memberikan pengaruh yang besar bagi proses peningkatan kinerja karyawan.

iklim dapat mempengaruhi hal itu dengan membentuk harapan karyawan yang

timbul dari berbagai tindakan yang akan mengharapkan imbalan, prestasi, dan

kepuasan. Iklim organisasi sebagai suatu yang dapat diukur pada lingkungan

kerja baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada karyawan

dan pekerjaannya dimana tempat mereka bekerja dengan asumsi akan

berpengaruh pada motivasi dan perilaku karyawan.

Persaingan yang semakin ketat menghendaki iklim organisasi pada setiap

perusahaan secara internal untuk dapat mengantisipasi perubahan lingkungan

eksternal. Hubungan interpersonal antar karyawan yang lebih harmonis akan lebih

dapat mengantisipasi adanya persaingan pada bisnis penjualan motor jika terdapat

kebersamaan dan saling mempercayai. Penghargaan yang sesuai dengan prestasi

yang telah diraih dapat memberikan motivasi karyawan lainnya untuk mengikuti

jejak rekannya yang sudah sukses lebih dahulu. Selain itu iklim kerja dengan

semangat kerja kelompok yang rendah apabila anggota organisasi saling

mencurigai dan sulit untuk saling percaya dan tidak ada perasaan kelompok.

Penghargaan adalah balas jasa yang diberikan kepada seseorang yang memiliki

hasil pekerjaan yang baik. penghargaan memiliki dampak besar terhadap

efektivitas organisasi yang merupakan inti dari hubungan kerja. Pemberian
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penghargaan ini akan menguntungkan karyawan dalam suatu organisasi atau

perusahaan bisnis. Supaya para karyawan datang untuk bekerja , memiliki jiwa

usaha dan semangat kerja yang tinggi, maka perusahaan memberikan suatu

apresiasi, penghargaan atau reward terhadap mereka. Penghargaan yang diberikan

kepada karyawan atas nilai yang mereka tambahkan ke perusahaan akan berarti

bahwa karyawan dihargai sesuai dengan jumlah nilai yang mereka dimasukkan ke

dalam organisasi. Penghargaan yang sesuai dengan prestasi yang telah diraih

dapat memberikan motivasi karyawan lainnya untuk lebih bersemangat dalam

bekerja yang akan berpengaruh juga terhadap kinerja karyawan yang semakin

meningkat. Semakin tinggi baik kinerjanya, semakin tinggi nilai penghargaan

yang diberikan oleh manajer.

Semangat kerja merupakan daya dorong bagi seseorang untuk berkinerja,

sehingga dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan turunan langsung dari

semangat kerja. Dengan demikian penilaian semangat kerja dapat dilakukan

dengan penilaian kinerja. Penilaian kinerja di era globalisasi yang sangat

kompetitif ini merupakan salah satu kegiatan utama bagi perusahaan dalam upaya

meningkatkan semangat kerja yang bermuara pada peningkatan kinerja

perusahaan.

Kinerja adalah unjuk kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya sesuai dengan kewenangannya dan

tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi dengan indikator

menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, mentaati prosedur dan aturan kerja,

memiliki inisiatif dalam bekerja, menjaga kualitas kerja, berperilaku baik dan

tanggap terhadap peningkatan tuntutan kerja, dan mencapai tujuan yang telah
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ditetapkan sesuai agenda kerja. Keadaaan tempat kerja yang kondusif dimana

sarana kerja yang ada cukup lengkap untuk mendukung pekerjaan, ruang kerja

nyaman, job description yang jelas, adanya hubungan yang baik dan hangat

dengan atasan maupun rekan kerja, dan adanya penghargaan bagi yang berprestasi

dan sanksi bagi yang melanggar aturan akan mendorong kepala sekolah untuk

menunjukkan hasil kerja yang baik dalam bentuk menyelesaikan tugas sesuai

wewenang dan tanggung jawabnya, mentaati prosedur dan aturan kerja, memiliki

inisiatif dalam bekerja, menjaga kualitas kerja, tanggap terhadap peningkatan

tuntutan kerja, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Kinerja dalam suatu

perusahaan merupakan faktor yang dominan dalam menentukan kualitas dan

kuantitas output yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Artinya, jika karyawan

memiliki kinerja baik maka akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari output

yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Berdasarkan dari pemikiran tersebut,

pertama, diduga adanya pengaruh tidak langsung antara iklim organisasi dan

penghargaan terhadap semangat kerja dan kedua, diduga adanya pengaruh

langsung antara iklim organisasi, penghargaan, dan semangat kerja terhadap

kinerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Kabupaten Lampung Timur

yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

Iklim Organisasi
(X1)

Kinerja
Karyawan (Y)

Penghargaan (X2)

Semangat Kerja
(X3)
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.

Gambar 4. Kerangka Pikir

Keterangan:
Garis dengan dua anak panah yang menghubungkan antara X1 dan X2, dalam Path
Analysis bukan menunjukkan adanya hubungan, tetapi sebagai syarat analisis,
bahwa keduanya harus independen/tidak ada hubungan antar X yang signifikan
(Imam Ghazali, 2005, Structure Equation Modelling, Semarang: Undip Press)

D. HIPOTESIS

1. Ada pengaruh yang signifikan iklim organisasi terhadap semangat kerja

karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

2. Ada pengaruh yang signifikan penghargaan terhadap semangat kerja

karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

3. Ada pengaruh yang signifikan semangat kerja terhadap kinerja karyawan pada

CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

4. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi terhadap kinerja

karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

5. Ada pengaruh yang signifikan antara penghargaan terhadap kinerja karyawan

pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur tahun 2010.

6. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi terhadap kinerja melalui

semangat kerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur

tahun 2010.
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7. Ada pengaruh yang signifikan antara penghargaan terhadap kinerja melalui

semangat kerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor Lampung Timur

tahun 2010.

8. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi dan penghargaan secara

bersama-sama terhadap semangat kerja karyawan pada CV Flagyus Utama

Motor Lampung Timur tahun 2010.

9. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi dan penghargaan secara

bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada CV Flagyus Utama Motor

Lampung Timur tahun 2010.


