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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

Pendahuluan 

Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai 

tujuannya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia 

(SDM) yang dimiliki. Sebagai pelaksana dalam kegiatan sebuah 

organisasi, karyawan dituntut untuk memiliki sikap mental yang 

baik, berdedikasi, disiplin, dan memiliki kinerja yang tinggi. 

Kinerja karyawan merupakan unsur penting yang dapat 

memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan sebuah 

organisasi. 

Salah satu cara untuk dapat mengetahui baik atau tidak 

kinerja karyawan dalam suatu organisasi dapat dilakukan dengan 

penilaian kinerja terhadap karyawan. Penilaian kinerja dapat 

menjadi suatu alat yang efektif, yang dapat digunakan oleh 

sebuah organisasi dalam rangka proses peningkatan kinerja 

karyawan.  

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang konsep-

konsep yang berhubungan dengan penilaian kinerja karyawan. 

Hal ini penting untuk menjawab persoalan penelitian yang 

dilakukan.   
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1.1 Penilaian Kinerja (Performance Appraisal) 

1.1.1 Pengertian Penilaian Kinerja  

 Penilaian kinerja merupakan prosedur formal yang biasa 

dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengevaluasi kinerja 

karyawan. Lewat penilaian kinerja, sebuah organisasi dapat 

mengukukur kemampuan karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya, sesuai dengan standar yang ditentukan, baik kualitas 

maupun kuantitas. Seorang karyawan dapat dikatakan 

mempunyai kinerja yang tinggi, jika berhasil mencapai target atau 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Beberapa pengertian tentang Penilaian Kinerja, antara lain 

menurut Mondy (2008) penilaian kinerja adalah sistem formal 

untuk menilai dan mengevaluasi kinerja karyawan. Hasibuan 

(2000) mendefenisikan Peniaian Kinerja sebagai kegiatan 

manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan 

serta menetapkan kebijakan untuk pengembangan karier 

karyawan tersebut. Perilaku karyawan yang dimaksud adalah 

meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, 

kerjasama, loyalitas, dedikasi dan partisipasi. Sejalan dengan itu 

Rivai dan Sagala (2010) mengatakan bahwa Penilaian Kinerja 

adalah hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggungjawabnya. 

Penilaian Kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan 

terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan 

mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, 

perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran.  
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Schultz dan Schultz (2006) menjelaskan bahwa Penilaian 

Kinerja merupakan evaluasi formal terhadap kinerja karyawan 

secara periodik yang dilakukan untuk tujuan pembuatan 

keputusan karier. Sistem penilaian yang efektif akan 

mengevaluasi prestasi kerja karyawan dan menginisiasi rencana-

rencana untuk pengembangan, tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai oleh organisasi. Dessler (1997), berpendapat bahwa 

penilaian kinerja adalah suatu prosedur yang mengaitkan 

pengaturan standar kerja, mengukur kinerja terkini dari karyawan 

yang dibandingkan dengan standar dan memberi timbal balik 

pada karyawan dengan tujuan untuk memotivasi karyawan dan 

menghilangkan kinerja yang buruk atau melanjutkan kinerja yang 

sudah baik.   

Mathis dan Jackson (2006), mengatakan bahwa penilaiaan 

kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan 

melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan 

seperangkat standard dan kemudian mengkomunikasikan 

informasi tersebut kepada karyawan. Mangkunegara (2001) 

berpendapat bahwa Penilaian Kinerja adalah suatu proses yang 

digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan 

dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawabnya. Haryadi (2004) mengatakan bahwa Penilaian 

Kinerja adalah suatu proses yang menentukan dan 

mengkomunikasikan kepada karyawan bagaimana karyawan 
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melaksanakan pekerjaannya, berdasarkan sekumpulan tujuan dan 

harapan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Dari beberapa defenisi tentang pengertian penilaian 

kinerja seperti uraian di atas, maka untuk organisasi gereja seperti 

GMIT, defenisi dari Hasibuan (2001) perlu diperhatikan. 

Penilaian kinerja pendeta dapat dilakukan untuk mengevaluasi 

kinerja pendeta guna penetapan kebijakan pengembangan 

pelayanan pendeta. Dengan memperhatikan aspek-aspek 

kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, 

dedikasi dan partisipasi sebagaimana yang dikatakan oleh 

Hasibuan (2001) organisasi gereja dapat mengembangkan kinerja 

pendeta dengan menambahkan aspek-aspek pelayanan yang 

memiliki kaitan secara langsung dengan tugas seorang pendeta.  

 

1.1.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja  

Penilaian kinerja selalu diarahkan pada tujuan tertentu dan 

manfaatnya bagi organisasi serta sebagai motivasi terhadap 

karyawan untuk lebih meningkatkan kinerja. Menurut Simamora 

(2006) tujuan Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh setiap 

organisasi dapat digolongkan kedalam dua bagian yaitu tujuan 

evaluasi (evaluation)  dan tujuan pengembangan (development). 

Kedua tujuan tersebut saling berhubungan walaupun secara tidak 

langsung berbeda dari segi orentasi waktu, metode dan peran 

atasan dan bawahan. Perpaduan antara tujuan evaluasi dan 

pengembangan, menjadikan arah dari tujuan Penilaian Kinerja 
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terfokus pada : 1). Keputusan-keputusan tentang sumber daya 

manusia, seperti promosi, mutasi, demosi atau pemberhentian. 2). 

Meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia melalui 

penempatan pekerjaan yang lebih baik dan spesifikasi kebutuhan 

pelatihan.   

Menurut Seoprihanto (2001) Tujuan penilaian kinerja 

adalah sebagai berikut : 1). Mengetahui keadaan ketrampilan dan 

kemampuan setiap karyawan secara rutin. 2). Untuk digunakan 

sebagai dasar perencanaan di bidang personalia. 3). Dapat 

digunakan sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan 

karyawan secara optimal sehingga dapat diarahkan pada 

penjenjangan karier, perencanaan karier, kenaikan pangkat dan 

kenaikan jabatan. 4). Mendorong terciptanya hubungan timbal 

balik yang sehat antara atasan dan bawahan. 5). Mengetahui 

kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang personalia, 

khususnya prestasi karyawan dalam bekerja. 6). Secara pribadi, 

setiap karyawan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan 

masing-masing sehingga dapat memacu perkembangannya. 

Sebaliknya bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan 

dan mengenal bawahan atau karyawan, sehingga dapat membantu 

dalam memberikan motivasi kepada karyawan dalam bekerja. 7). 

Hasil penilaian kinerja dapat bermanfaat bagi penelitian dan 

pengembangan di bidang personalia secara keseluruhan.  

Tinjauan selanjutnya oleh Dessler (2010) merumuskan 

bahwa tujuan Penilaian Kinerja adalah sebagai berikut:               
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1). Penilaian Kinerja  memberikan informasi terhadap 

pengambilan keputusan untuk menaikkan gaji ataupun 

memberikan promosi kepada karyawan. 2).  Memberikan  

kesempatan bagi atasan dan bawahan untuk mengkaji ulang 

tingkat kinerja para bawahan. Hal ini dapat membantu bawahan 

untuk membenahi kekurangannya serta meningkatkan 

kelebihannya. 3).  Merupakan bagian dari proses perencanaan 

karier (career-planning ) yang dilakukan oleh perusahaan, karena 

memberikan informasi  terhadap rencana karier para bawahan 

beserta kelebihan dan kekurangannya. 4). Untuk membantu di 

dalam mengatur dan  memperbaiki performance dari organisasi. 

Penilaian Kinerja selalu didasarkan pada tujuan 

organisatoris dari tiap organisasi. Dalam hal ini menurut 

Benowitz (2001), setiap karyawan yang dievaluasi berhubungan 

dengan tiga komponen, yaitu : spesifikasi pekerjaan, yang 

berhubungan dengan kriteria-kriteria terhadap ukuran-ukuran 

yang dapat dijadikan pembanding; suatu skala peringkat yang 

membiarkan memberi kesempatan bagi karyawan untuk 

mengetahui sampai seberapa baik kinerja mereka terhadap 

kriteria yang ditetapkan; berhubungan dengan metode, prosedur 

dan bentuk untuk menentukan penilaian. 

Gambaran tentang tujuan penilaian kinerja berdasarkan 

beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya penerapan penilaian kinerja pada suatu organisasi 

memiliki tujuan yang positif. Hal ini telah ditegaskan oleh 
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Simamora (2006), Seoprihanto (2001), maupun oleh Dessler 

(2010), bahwa lewat penilaian kinerja sebuah organisasi dapat 

mengidentifikasi kemampuan, kelemahan dan potensi setiap 

karyawan, agar organisasi dapat merencanakan karier karyawan 

secara baik, dengan informasi yang jelas, serta memotivasi 

karyawan agar mengembangkan diri secara optimal untuk dapat 

mewujudkan tujuan organisasi.  

Penilaian kinerja bukanlah merupakan tahap akhir, namun 

sebaliknya hasil penilaian kinerja hendaknya dapat digunakan 

sebagai dasar dalam menentukan strategi yang digunakan oleh 

organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan secara optimal. 

Penilaian kinerja akan berdampak positif bila dilakukan secara  

berkesinambungan dan dengan cara yang tepat. Penilaian kinerja 

yang baik dapat memberikan suatu kontribusi yang positif bagi 

karyawan, maupun organisasi. 

 

1.1.3 Aspek-Aspek dan Kriteria Penilaian Kinerja 

Setiap organisasi dalam melakukan penilaian kinerja 

terhadap karyawan harus memiliki pedoman dan dasar-dasar 

penilaian yang jelas. Organisasi perlu menganalisis aspek-aspek 

yang digunakan dalam penilaian kinerja. Menurut Soeprihanto 

(2009) aspek-aspek penilaian kinerja umumnya berbeda sesuai 

dengan level karyawan, jenis pekerjaan dan tujuan organisasi. 

Level dan aspek-aspek yang umumnya perlu dinilai adalah:  
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a. Level Operator, aspek yang dinilai: prestasi kerja, 

tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama. 

b. Level Foreman, aspek yang dinilai: prestasi kerja, 

tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, 

kepemimpinan. 

c. Level Supervisor, aspek yang dinilai: prestasi kerja, 

tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa 

(inisiatif), kepemimpinan.  

d. Level Kepala Bagian Keatas, aspek yang dinilai: prestasi 

kerja, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, 

prakarsa dan kepemimpinan.   

 

Menurut penulis sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

Soeprihanto di atas, aspek-aspek penilaian yang digunakan oleh 

setiap organisasi melewati suatu proses analisis, apa yang 

dimaksud dengan aspek tersebut, apakah aspek tersebut turut 

mempengaruhi kinerja karyawan, dan apa saja yang dapat 

dijabarkan lewat aspek-aspek tersebut. 

Selanjutnya aspek-aspek tersebut dijabarkan dalam 

indikator-indikator penilaian dan standard penilaian, sehingga 

pada akhirnya dapat ditentukan nilai dari masing-masing aspek. 

Aspek-aspek penilaian kinerja yang ditentukan oleh setiap 

organisasi adalah hasil analisis terhadap pekerjaan karyawan dan  

hasil yang diharapkan oleh organisasi.  Menurut Werther dan 

Davis (1996) ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam 



�

�


��

�

menyusun standar penilaian kinerja yang baik, yaitu 

memperhatikan unsur-unsur validity, agreement, realism dan 

objectivity. 

1. Validity adalah keabsahan standar yang digunakan 

disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan 

yang dimaksudkan adalah standar tersebut harus sesuai atau 

relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. 

2. Agreement yaitu standar penilaian yang digunakan disetujui 

dan diterima oleh semua karyawan yang akan dinilai. Hal ini 

berkaitan dengan prinsip validity di atas. 

3. Realism di mana standar penilaian yang digunakan harus 

realistis, dapat dicapai oleh para karyawan dan sesuai dengan 

kemampuan karyawan.  

4. Objectivity yang berarti bersifat objektif, yaitu adil, mampu 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah 

atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh 

bias-bias penilai. 

 

Penjelasan Werther dan Davis (1996) di atas memberi 

gambaran bahwa dalam menetapkan standar penilaian kinerja 

pada sebuah organisasi harus melewati sebuah proses. Proses 

menganalisis jenis pekerjaan yang akan dinilai, proses sosialisasi 

terhadap karyawan dan proses untuk menumbuhkan kepercayaan 

karyawan bahwa penilaian kinerja yang dibuat benar-benar 

realistis dan obyektif. Standar penilaian kinerja minimal berisi 
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informasi dasar tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana 

melakukannya dan seberapa baik harus dilakukan. Terdapat 

sebuah proses yang berkesinambungan yang harus diperhatikan 

oleh karyawan maupun oleh organisasi. Jika proses tersebut 

berjalan baik maka karyawan akan termotivasi dan  berupaya 

untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh organisasi.  

 

1.1.4 Metode Penilaian Kinerja  

Setiap organisasi yang menerapkan sistem penilaian 

kinerja terhadap karyawan, harus dilakukan secara objektif, 

berkala dan teliti. Agar penilaian kinerja dapat berjalan secara 

efektif, serta mencapai tujuan yang diharapkan, maka menurut 

Rivai (2006), organisasi dapat menggunakan beberapa metode, 

antara lain:  

1) Penilaian prestasi kerja berorientasi pada masa lalu.  

Melalui metode ini manajer menilai dengan mengunakan 

data masa lalu untuk menentukan seberapa besar produktifitas 

seorang karyawan. Teknik-teknik penilaian ini terdiri dari:  

a. Rating Scale (skala penilaian)  

Tenik ini adalah teknik yang paling sederhana dan mudah 

dimana atasan langsung memberikan penilaian kepada 

karyawan dengan menggunakan skala yang biasanya berupa 

angka atau huruf.  
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b. Checklist  

Metode ini dilakukan oleh atasan langsung, yang bertujuan 

untuk mengurangi beban penilai karena tinggal memilih 

kalimat pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan 

prestasi kerja karyawan.  Pembobotan dilakukan pada item 

agar hasil penilaian dapat dikuantifikasikan. 

c. Metode Peristiwa Kritis  

Merupakan metode penilaian yang mendasarkan pada catatan-

catatan penilai mengenai perilaku karyawan yang sangat baik 

atau sangat buruk sekalipun dalam kaitannya dengan 

pelaksanaan kerjanya. 

d. Metode Peninjauan Lapangan  

Metode ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan 

untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara langsung.  

e. Tes dan Observasi  

Pada metode ini karyawan akan diberikan pertanyaan tertulis 

untuk mengukur seberapa kemampuan dan pengetahuannya. 

f. Metode Evaluasi Kelompok  

Terdiri dari  tiga metode.  Pertama, metode rangking, yaitu 

penilaian dilakukan dengan membandingkan karyawan yang 

satu dengan  karyawan yang lainnya untuk menentukan siapa 

yang paling baik kinerjanya.  Kedua, Grading atau  forced 

distribution.  Pada metode ini, penilaian dilakukan dengan 

memisahkan karyawan ke dalam klasifikasi yang berbeda, 

dimana setiap klasifikasinya memiliki proporsi tertentu.  
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Ketiga, Point allocation method, dimana penilai diberikan 

sejumlah nilai total untuk dialokasikan diantara para 

karyawan dalam kelompok.  

  

2) Penilaian Kinerja yang berorientasi pada masa depan.  

Metode penilaian prestasi kerja berorientasi masa depan 

memusatkan prestasi pada masa yang akan datang melalui 

penilaian potensi karyawan dan penetapan sasaran kerja yang 

sesuai dengan jabatan karyawan.  Metode ini terdiri dari:  

a. Penilaian diri.  

Teknik evaluasi ini berguna untuk  melanjutkan 

pengembangan diri.  Apabila karyawan menilai dirinya 

sendiri, perilaku defensif cenderung tidak terjadi, sehingga 

upaya perbaikan diri juga cenderung dilaksanakan.  

b. Penilaian Psikologis.  

Dalam metode ini biasanya perusahaan bekerja sama dengan 

psikolog. Pendekatan emosional biasanya paling banyak 

digunakan. 

c. Teknik Pusat Penilaian.  

Metode ini dilakukan jika perusahaan memiliki tim penilai 

khusus untuk mengidentifikasi kemampuan manajemen di 

masa depan. Penilaian ini bisa  meliputi wawancara 

mendalam, tes-tes psikologi, diskusi kelompok simulasi, dan 

sebagainya untuk mengevaluasi potensi karyawan diwaktu 

yang akan datang.  
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d. Pendekatan Management by Objective.  

Bahwa setiap karyawan dan penyelia  secara bersama-sama 

menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran  pelaksanaan 

kerja diwaktu yang akan datang. Kemudian dengan 

menggunakan sasaran tersebut, penilaian prestasi kerja 

dilakukan secara bersama pula. Menurut Rivai (2006), 

manajemen berdasarkan  Management By Objective (MBO) 

adalah suatu bentuk penilaian dimana karyawan dan penyelia 

bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan  atau sasaran-

sasaran pelaksanaan kerja diwaktu yang akan datang.  Metode 

ini lebih mengacu pada pendekatan hasil. 

 

 Menurut Rivai (2009) ada 3 (tiga) pendekatan yang 

paling sering dipakai dalam penilaian kinerja, antara lain: 

a. Sistem Penilaian (Rating System) 

 Sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu suatu daftar 

karakteristik, bidang, ataupun perilaku yang akan dinilai dan 

sebuah skala ataupun cara lain untuk menunjukkan tingkat 

kinerja dari tiap halnya. organisasi yang menggunakan sistem 

ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan konsistensi 

dalam proses penilaian prestasi kerja. Kelemahan sistem ini 

adalah karena sangat mudahnya untuk dilakukan, para 

manajerpun jadi mudah lupa mengapa mereka melakukannya 

dan sistem inipun disingkirkannya.  
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b. Sistem Peringkat (Ranking System) 

 Sistem peringkat memperbandingkan karyawan yang satu 

dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya: total pendapatan 

ataupun kemampuan manajemen. Sistem ini hampir selalu 

tidak tepat untuk digunakan, karena sistem ini mempunyai 

efek samping yang lebih besar daripada keuntungannya. 

Sistem ini memaksa karyawan untuk bersaing satu sama lain 

dalam pengertian yang sebenarnya. Sisi positifnya, para 

karyawan akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan 

menghasilkan lebih banyak prestasi untuk bisa mendapatkan 

peringkat yang lebih tinggi. Sedangkan negatifnya, para 

karyawan akan berusaha untuk membuat rekan sekerja 

(pesaing)-nya menghasilkan kinerja yang lebih buruk dan 

mencapai prestasi yang lebih sedikit dibandingkan dirinya.  

 

c. Sistem Berdasarkan Tujuan (Object-Based System) 

 Berbeda dengan kedua sistem diatas, penilaian kinerja 

berdasarkan tujuan mengukur kinerja seseorang berdasarkan 

standar ataupun target yang dirundingkan secara perorangan. 

Sasaran dan standar tersebut ditetapkan secara perorangan 

agar memiliki fleksibilitas yang mencerminkan tingkat 

perkembangan serta kemampuan setiap karyawan. 
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Penjelasan dari beberapa metode penilaian kinerja di atas 

memberi gambaran bahwa, organisasi harus mengambil 

keputusan penting dalam menentukan metode yang tepat yang 

akan digunakan dalam penilaian kinerja berdasarkan karakteristik 

dari organisasi tersebut. Setiap organisasi harus memilih metode 

yang tepat, karena setiap metode memiliki keunggulan maupun 

kekurangan. Pemilihan metode penilaian yang tepat akan sangat 

membantu untuk suksesnya penilaian disetiap organisasi. Yang 

perlu diperhatikan menurut penulis adalah metode yang dipilih, 

disesuaikan dengan jenis pekerjaan, juga karakteristik organisasi, 

mudah dipahami, mudah digunakan dan efisien. 

 

1.1.5 Penilai dan Periode Penilaian Kinerja 

Pelaksanaan penilaian kinerja dalam sebuah organisasi, 

sering menimbulkan beberapa pertanyaan siapa yang akan 

melakukan penilaian? siapa yang dinilai? apa yang dinilai? dan 

bagaimana melakukan penilaian tersebut? Ketakutan terhadap 

pengaruh bias dalam penilaian kinerja, sering menjadi alasan 

karyawan tidak menerima secara baik pelaksanaan penilaian 

kinerja terhadap karyawan.  

Ada beberapa kemungkinan untuk menjawab pertanyaan 

siapa yang akan melakukan penilaian atau siapa saja yang dapat 

melakukan penilaian kinerja. Menurut Marwansyah (2010) dan 

Mondy (2008) Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh mereka 
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yang punya kesempatan untuk benar-benar mengamati perilaku 

karyawan secara langsung, yaitu :  

1. Atasan langsung. Atasan langsung berada pada posisi yang 

sangat baik untuk mengamati kinerja pekerjaan karyawan. 

Atasan langsung adalah orang yang dipercayakan untuk 

mengelola unit tertentu. Namun sisi negatif dari penilaian 

yang dilakukan oleh atasan langsung adalah seringkali atasan 

langsung hanya menekankan aspek-aspek tertentu dari kinerja 

sehingga penilaian tidak dilakukan secara keseluruhan. Selain 

itu kesulitan juga terjadi jika atasan langsung tidak berada 

pada tempat yang sama dengan karyawan yang dinilai. Dalam 

hal ini terpisah secara geografis.  

2. Bawahan. Penilaian oleh bawahan dinilai layak dan  

diperlukan, untuk menilai efektifitas dari kinerja atasan. 

Contoh penilaian yang dilakukan oleh bawahan biasanya 

terjadi pada Perguruan Tinggi, dimana mahasiswa 

mengevaluasi kinerja dosen di ruang kelas. Proses ini jika 

berjalan secara baik, akan menyadarkan atasan akan 

kebutuhan dari tingkat bawah. Karyawan akan menjadi lebih 

kristis, dan atasan akan menjadi rensponsif terhadap bawahan. 

Efek negatifnya, adalah seringkali atasan tidak siap untuk 

dievaluasi oleh karyawan, dan bawahan melakukan penilaian 

berdasarkan sikap atasan terhadapnya dan bukan karena 

persyaratan pekerjaan. 



�

�


	�

�

3. Rekan kerja. Kekuatan utama menggunakan rekan kerja 

sebagai penilai adalah karena mereka dianggap bekerja secara 

bersama dan dekat dengan karyawan yang dinilai. Rekan 

kerja adalah orang yang dianggap saling mengetahui kinerja 

dari tim yang ada. Karyawan yang menyadari bahwa rekan 

kerja dalam tim adalah yang akan meniai kinerja mereka, 

maka mereka akan termotivasi  untuk meningkatkan kinerja. 

Pengaruh negative dapat muncul ketika kritikan tidak dapat 

diterima oleh yang dinilai, hal ini akan memberikan pengaruh 

negatif dalam hubungan kerja. 

4. Penilaian oleh diri sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri 

dapat dilakukan apabila setiap karyawan memahami dengan 

baik tujuan-tujuan mereka dalam bekerja juga tujuan 

organisasi, dan karyawan mengetahui dan memahami kriteria-

kriteria yang akan digunakan dalam penilaian kinerja. Dengan 

penilaian oleh diri sendiri, tiap-tiap karyawan diberikan 

kesempatan untuk mengkritisi hasil kerja mereka sendiri. Hal 

ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran untuk 

memperbaiki kinerja secara pribadi. 

 

Dari pendapat Marwansyah dan Mondy di atas, maka 

menurut penulis setiap organisasi dapat menentukan pilihan 

ataupun mengkolaborasi unsur-unsur yang ada, yang dinilai dapat 

melakukan penilaian secara efektif dan objektif terhadap 

karyawan, sesuai dengan sistem organisasi dan jenis pekerjaan 
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untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh  organisasi 

dalam melakukan penilaian kinerja. Siapapun penilai yang dipilih 

oleh organisasi untuk melakukan peniaian, ia harus menguasai 

teknik dasar penilaian yang benar, memahami apa yang akan 

dinilai dan mampu bersifat objektif dan adil. 

Perkembangan dalam menentukan penilai yang efektif 

dalam penilaian kinerja, membuat banyak organisasi mulai 

mencoba suatu penilaian yang disebut umpan balik 360-derajat. 

Penilaian dengan menggunakan “umpan balik 360-derajat” 

menurut Dessler (2006), adalah mengumpulkan hasil penilaian 

dari seluruh karyawan, penyelia, bawahan, rekan kerja bahkan 

konsumen. Sistem ini sering digunakan dalam rangka 

pengembangan organisasi dan bukan untuk keputusan 

administrasi. Walaupun sistem ini, sering dianggap sebagai solusi 

dalam penilaian kinerja tetapi bagi penulis, sistem ini juga masih 

menimbulkan pertayaan, apakah efektif dan efisien, dan dapat 

menciptakan keputusan yang lebih baik. 

Selanjutnya yang juga perlu dipertimbangkan adalah 

periode penilaian kinerja yang efektif.  Menurut Mondy (2008) 

periode penilaian yang efektif adalah yang dilakukan secara 

berkala dalam interval waktu tertentu yang tidak panjang. 

Penilaian kinerja yang dilakukan dalam periode waktu yang 

panjang, misalnya 6 – 12 bulan, memungkinkan munculnya 

penilaian yang bias. Untuk itu periode penilaian perlu disepakati 

secara bersama antara organisasi dan karyawan, sehingga dapat 
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mendokumentasi semua kebutuhan penilaian secara benar. 

Periode waktunya harus diperhatikan.  

 

1.1.6 Bias dan Tantangan dalam Penilaian Kinerja 

Tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan 

penilaian kinerja yang efektif adalah adanya prespektif yang 

berbeda-beda terhadap proses penilaian kinerja. Hal ini 

menimbulkan bias persepsi. Ketika seseorang memiliki kinerja 

yang baik, kecendrungannya adalah mengakui kinerja dan 

keberhasilannya, tetapi sebaliknya ketika prestasi kerja buruk, 

kecendrungannya adalah menyalahkan pihak yang melakukan 

evaluasi, atau membandingkan sarana dan prasarana pendukung 

yang digunakan. Walaupun tidak semua karyawan mengalami 

bias persepsi namun tantangan inilah yang sering di hadapi oleh 

organisasi. 

Oleh karena itu apapun bentuk atau metode penilaian 

yang dipilih oleh organisasi, penilaian harus dilakukan secara 

adil, realistis, valid dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan 

dinilai. Penilaian kinerja tidak hanya berkaitan dengan masalah 

prestasi karyawan saja, tetapi juga berhubungan dengan 

penentuan hubungan kerja, promosi atau demosi dan penempatan 

pegawai. Bias yang sering muncul dalam penilaian kinerja, 

menurut Werther dan Davis (1996) sebagaimana yang juga 

dikemukakan oleh Dessler (2010), maupun Rivai, dkk  (2008) 

adalah: 



�

�

�
�

�

1. Hallo Effect, terjadi karena penilai menyukai atau tidak 

menyukai sifat karyawan yang dinilai. Karyawan yang 

disukai oleh penilai cenderung akan memperoleh nilai positif 

pada semua aspek penilaian, dan sebaliknya karyawan yang 

tidak disukai akan mendapat nilai negative dalam penilaian. 

2. Liniecncy and Saverity Effect. Liniecncy effect adalah penilai 

cenderung beranggapan bahwa mereka harus berlaku baik 

terhadap karyawan yang dinilai, sehingga cenderung penilai 

member nilai baik terhadap aspek-aspek penilaian yang 

dinilai. Sedangkan Saverity Effect adalah penilai cenderung 

memiliki falsafah atau pandangan yang sebaliknya terhadap 

karyawan sehingga cenderung memberikan nilai yang buruk. 

3. Central tendendy, yaitu penilai tidak ingin menilai terlalu 

tinggi dan juga tidak terlalu rendah dalam hal ini penilaian 

selalu berada di tengah-tengah. Toleransi yang berlebihan 

membuat penilai cenderung hanya member nilai yang rata-

rata. 

4. Assimilation and differential effect. Assimilation effect, yaitu 

penilai cenderung menyukai karyawan yang mempunyai ciri-

ciri atau sifat seperti penilai, sehingga akan memberikan nilai 

yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak 

memiliki kesamaan sifat atau ciri seperti penilai. Sedangkan  

differential effect, yaitu penilai cenderung menyukai 

karyawan yang memiliki sifat atau ciri-ciri yang tidak ada 

pada dirinya, tetapi sifat itulah yang mereka inginkan, 
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sehingga penilai akan memberinya nilai yang lebih baik 

dibanding karyawan lainnya. 

5. First impression error, yaitu : penilai mengambil kesimpulan 

tentang karyawan berdasarkan kontak pertama mereka dan 

cenderung akan membawa kesan-kesan tersebut dalam 

penilaian untuk jangka waktu yang lama. 

6. Recency effect, penilai cenderung memberikan nilai atas dasar 

perilaku yang baru saja mereka saksikan dan melupakan 

perilaku yang lalu selama suatu jangka waktu tertentu. 

 

Menurut penulis untuk mengurangi efek bias dalam 

penilaian kinerja maka setiap organisasi yang akan menerapkan 

sistem penilaian kinerja terhadap karyawan perlu memperhatikan 

beberapa hal yaitu bersama-sama dengan karyawan menetapkan 

tujuan dan manfaat dilakukannya penilaian kinerja terhadap 

karyawan, aspek-aspek, indikator dan standar penilaian yang 

digunakan, metode penilaian dan prosedur penilaian yang akan 

digunakan. Organisasi juga perlu secara jelas menentukan arah 

penilaian kinerja, untuk adminstrasi atau pengembangan 

karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

1.1.7 Karakteristik Sistem Penilaian Kinerja Yang Efektif 

Setiap organisasi yang menerapkan penilaian kinerja tentu 

mengharapkan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan 

mencapai tujuan organisasi. Menurut Simamora (2006) 
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karakteristik dari sistem Penilaian Kinerja yang efektif, perlu 

memperhatikan, beberapa hal, yaitu: 

1. Keharmonisan strategic (strategic congruence), yaitu sejauh 

mana sebuah sistem penilaian kinerja, menghasilkan kinerja 

pekerjaan yang harmonis dengan strategi, tujuan dan kultur 

organisasi. Menurut penulis hal ini perlu diperhatikan oleh 

setiap organisasi agar apa yang ditetapkan dalam penilaian 

kinerja juga didukung oleh strategi pengembangan yang 

dibuat oleh organisasi dan sesuai dengan budaya organisasi. 

2. Menetapkan kriteria yang terkait dengan pekerjaan. Harus ada 

relevansi yang jelas antara standar kinerja untuk satu 

pekerjaan tertentu dan tujuan organisasi. Untuk itu perlu ada 

analisis yang mendalam terhadap pekerjaan yang akan 

dilakukan oleh karyawan, penetapan standar kinerja dan 

sistem penilaian yang digunakan. 

3. Ekspektasi Kinerja. Setiap organisasi harus memaparkan 

secara jelas ekspektasi kinerja kepada setiap karyawan 

sebelum dilakukan penilaian kinerja. Setiap karyawan harus 

mengetahui dan memahami kriteria-kriteria penilaian yang 

digunakan.  

4. Fokus pada Perilaku yang Terobservasi. Penilaian yang 

dilakukan harus difokuskan pada hasil dan kinerja. 

5. Sensitivitas (sensitivity). Sebuah sistem penilaian kinerja 

harus mampu membedakan antara pelaksana yang efektif 

dengan yang tidak efektif. 
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6. Standardisasi. Instrumen penilaian yang digunakan untuk 

setiap karyawan dalam kategori pekerjaan yang sama harus 

menggunakan standar yang sama. 

7. Sistem Penilaan Kinerja harus mendapat sokongan dari 

manajemen dan karyawan.   

8. Keandalan dan Validitas. Instrumen penilaian haruslah 

memfasilitasi pengukuran kinerja yang andal (reliable) dan 

sahih (valid).  Agar memberikan data yang andal maka setiap 

evaluator harus mendapat kesempatan yang memadai untuk 

mengamati apa yang telah dikerjakan oleh karyawan dan 

kondisi dimana dia bekerja. Beberapa metode dapat 

digunakan untuk menentukan keandalan dari sebuah sistem 

pdenilaian kinerja, yaitu : 1). Metode tes-tes ulang (test-retest 

method). Metode ini menyediakan suatu ukuran untuk 

menentukan bahwa penilaian kinerja bebas dari kesalahan. 2). 

Keandalan antar penilai (intterater reliability). Adanya 

konsistensi diantara dua atau lebih penilai dalam 

mengevaluasi seorang karyawan secara independen. 3). 

Adanya konsistensi secara internal (internal consistency), 

memberikan indikasi homogenitas atau kemiripan unsure-

unsur yang membentuk skala. Selanjutnya ukuran validitas 

dari penilaian kinerja ditentukan oleh sejauhmana sebuah 

ukuran kinerja menilai aspek-aspek yang relevan dari kinerja. 

Supaya valid, sebuah ukuran kinerja tidak boleh 
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terkontaminasi dengan unsur yang tidak relevan dengan 

kinerja karyawan. 

9. Penilai Yang Kompeten. Tanggungjawab atas evaluasi kinerja 

karyawan harus berada pada individu yang mengamati kinerja 

karyawan secara langsung. Para penilai harus dilatih secara 

profesional agar proses penilaian yang dilakukan tidak 

menyimpang. 

10. Adanya komunikasi secara terbuka antara organisasi dengan 

karyawan, agar karyawan dapat mengetahui seberapa baik 

mereka bekerja. 

11. Memberikan akses kepada karyawan untuk mengetahui hasil 

penilaian yang telah dilakukan. 

12. Formulir penilaian kinerja harus disesuaikan dengan tujuan 

organisasi. 

 

Uraian di atas, memberikan gambaran bahwa keberhasilan 

sebuah organisasi dalam menerapkan penilaian kinerja terhadap 

karyawan, membutuhkan proses yang berkesinambungan. Banyak 

aspek yang perlu diperhatikan oleh organisasi sebelum 

menerapkan sistem penilaian kinerja. Tujuan dan manfaat 

penilaian kinerja harus sejalan dengan tujuan organisasi, bahkan 

didukung oleh berbagai keputusan dan kebijakan yang menjadi 

peraturan organisasi. Selain itu karyawan maupun penilai harus 

disiapkan agar memiliki pemahaman yang sama dan pengetahuan 
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yang benar tentang penilaian kinerja dan manfaatnya bagi 

organisasi dan bagi karyawan. 

 

1.1.8 Karakteristik Sistim Penilaian Kinerja yang Tidak 

Efektif 

Tidak semua organisasi berhasil dalam menerapkan 

sistem penilaian kinerja terhadap karyawan dan efektif dalam 

pelaksanaannya. Kegagalan dalam menerapkan sistem penilaian 

kinerja, menurut Simamora (2006), disebabkan karena beberapa 

alasan yaitu: 

1. Penetapan sistem yang salah, yang menimbulkan kepincangan 

dalam desain sistem. Misalnya sistem yang ditetapkan tidak 

sejalan dengan tujuan organisasi maupun bertentangan 

dengan tradisi organisasi. 

2. Tidak terjadi komunikasi secara benar terhadap karyawan 

atau mereka yang terlibat secara langsung dalam sistem 

penilaian kinerja. Para karyawan maupun penilai hendaknya 

mempunyai ekspektasi-ekspektasi yang sama tentang tujuan 

dan signifikansi dari sistem penilaian kinerja yang digunakan. 

3. Sistem yang digunakan tidak tepat. Pengukuran jenis kinerja 

yang tidak relevan (yang tidak terkait dengan pekerjaan), 

meminta orang yang keliru untuk mengevaluasi pekerjaan, 

pelaksanaan diskusi penilaian kinerja yang terlalu jarang dan 

penerapan sistem penilaian yang tidak sesuai dengan kinerja 

yang diukur. 
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4. Sistem yang tidak mendapat dukungan. Sistem penilaian 

kinerja dalam sebuah organisasi akan mengalami kegagalan 

apabila para karyawan tidak mempunyai niat untuk 

melaksanakan sistem tersebut. 

5. Sistem yang tidak terpantau.  

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh setiap organisasi 

melewati berbagai proses. Dalam proses tersebut seharusnya 

telah terdeteksi tantangan dan hambatan yang akan ditemui 

dalam  menerapkan sistem penilaian kinerja. Kesadaran dini 

penting, agar setiap organisasi dapat merancang sistem 

penilaian kinerja secara baik, sehingga mampu mengurangi 

bahkan menghilangkan berbagai dampak negatif dari 

penilaian kinerja. Apa yang dipaparkan oleh Simamora 

(2006), sebagai karakteristik yang tidak efektif dari penerapan 

penilaian kinerja harus diperhatikan. Jika sistem yang 

diterapkan tidak mendapat dukungan dari karyawan, maka 

sebaiknya organisasi menganalisis kembali sistem penilaian 

kinerja yang diterapkan, dan mengkomunikasikan kembali 

dengan karyawan. Dengan demikian tujuan positif dari 

penilaian kinerja dapat diwujudkan. 
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