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KINERJA KARYAWAN

1. Kinerja Karyawan
1.1. Pengertian Kinerja Karyawan

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan
kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan.
Seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan
tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan
keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk
mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas
tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana
mengerjakan.

Kinerja merupakan perilaku nyata yang
ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang
dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam
instansi. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang
sangat penting dalam upaya instansi untuk mencapai
tujuan.

Instansi umumnya mendasarkan perencanaan
tujuan yang hendak dicapai di masa depan dengan
perilaku yang diharapkan dari keseluruhan personel
dalam mewujudkan tujuan tersebut). Tujuan utama
penilaian kinerja pegawai adalah untuk memotivasikan
karyawan dalam mencapai sasaran operasi dan dalam
memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan
sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa pengertian
kinerja menurut para ahli :

Menurut Bernadin dan Russel yang dikutip Gomes
Lardoso Faustino (2000;135):
“Kinerja adalah outcome yang dihasilkan dari fungsi  
suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu
periode  tertentu.”



Prepared by Ridwan Iskandar Sudayat. SE.

Smith W. Augt yang dikutip oleh sedarmayanti
(2001 : 50), mengungkapkan bahwa kinerja adalah :
“Ouput  drive  from  process,  human  or  otherwise
(Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu
proses).”

Sedangkan menurut Marihot Tua Efendy (2002 :
194) mengatakan bahwa :
“Kinerja  adalah  unjuk  kerja  yang  merupakan  hasil  
kerja dihasilkan oleh pegawai atau prilaku nyata
yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam
organisasi.”

Kinerja merupakan hasil dan keluaran yang
dihasilkan oleh seorang pegawai sesuai dengan
perannya dalam organisasi dalam suatu periode
tertentu. Kinerja pegawai yang baik adalah salah satu
faktor yang sangat penting dalam upaya instansi untuk
meningkatan produktivitas. Kinerja merupakan indikator
dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai
tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu
organisasi atau instansi.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penilaian Kinerja.
Tujuan Evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki

dan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan
kinerja SDM organisasi, dalam penilaian kinerja tidak
hanya semata –mata menilai hasil fisik tetapi pelaksanaan
pekerjan secara keseluruhan yang menyangkut berbagai
bidang seperti kemampuan, kerajinan, disiplin, hubungan
kerja atau hal –hal khusus sesuai dengan bidang dan
tugasnya semuanya layak untuk dinilai.

Tujuan penilaian kinerja karyawan menurut Veithzal
Rivai (2003:312) pada dasarnya meliputi:
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1. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan selama ini.
2. Pemberian imbalan yag serasi, misalnya untuk

pemberian kenaikan gaji berkala, gaji pokok, kenaikan
gaji istimewa dan insentif uang

3. Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan
4. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan

yang lainnya
5. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi

ke dalam.
a. Penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi

atau transfer, rotasi perusahaan.
b. Kenaikan jabatan.
c. Traning.

1.3. Sumber Kesalahan dalam Penilaian Kinerja.
Berdasarkan Veithzal Rivai (2003: 345) sumber

kesalahan dari penilaian kinerja dibagi ke dalam 4 (empat)
macam kesalahan yaitu:
1. Kesalahan – kesalahan dalam penilaian kinerja

bersumber dari:
1. Bentuk penilaian kinerja yang dipakai.
2. Penilai (Penyelia).

2. Dapat pula terjadi dalam bentuk penilaian kinerja
ditemukan asfek –asfek sebenarnya tidak ada sangkut
pautnya dengan keberhasilan seorang karyawan.
Misalnya: ciri inisiatif, ternyata pekerjaannya dalam
pelaksanaannya tidak atau kurang sekali memerlukan
inisiatif.

3. Hal lain yang dapat timbul dalam penilaian kinerja
adalah jika asfek yang dinilai tidak jelas batasannya
(definisinya) atau berdirwiarti. Kedirwatian dari asfek –
asfek memberi kemungkina pada penilai untuk
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mempergunakan kriteria atau standar yang berbeda
dalam penilaian.

4. Kesalahan – kesalahan yang ditimbulkan karena
penilaian dapat dibedakan menjadi:
1. Kesalahan hallo (hallo error); penilaian dalam asfek –

asfek yang terdapat dalam formulir (barang) penilaian
kinerja dipengaruhi oleh suatu asfek yang dianggap
menonjol dan yang telah dinilai oleh penilai.

2. Kesalahan konstan (costan error); kesalahan yang
dilakukan oleh penilai secara konstan setiap kali
menilai orang lain. Ada tiga macam kesalahan
konstan.
a. Adanya kecenderungan untuk memberikan nilai

yang terkumpul sekitar nilai tengah.
b. Kecenderungan untuk memberikan nilai terlalu

tinggi.
c. Kecenderungan memberikan nilai terlalu rendah.

3. Berbagai prasangka, misalnya prasangka terhadap
karyawan yang masa kerjanya telah lama, prasangka
kesukuan, prasangka agama, jenis kelamin,
pendidikan, dan sebagainya.

1.4. Faktor Penghambat Kinerja.
Selain pada sumber kesalahan dalam penilaian kinerja

terdapat pula faktor yang didefinisikan Veithzal Rivai
(2003:317) sebagai faktor yang dapat menghambat kinerja,
dalam hal ini Veithzal mendifinisikan menjadi 3 (tiga)
kelompok utama yaitu:
1. Kendala hukum/ legal.

Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi tidak sah
atau tidak legal. Apapun format penilaian kinerja yang
digunakan oleh departemen SDM harus sah dan dapat
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dipercaya. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, keputudan
penempatan mungkin ditentang melanggar hukum
ketenagakerjaan atau hukum lainnya. Keputusan tidak
tepat mungkin dapat terjadi kasus pemecatan yang
diakibatkan kepada kelalaian.

2. Bias oleh penilai (penyelia).
Setiap masalah yang didasarkan kepada ukuran
subyektif adalah peluang terjadinya bias. Bentuk –
bentuk bias yang umumnya terjadi adalah:
a. Hallo effect terjadi ketika pendapat pribadi penilai

mempengaruhi pengurukan kinerja baik dalam arti
positif dan kinerja jelek dalam arti negatif.

b. Kesalahan yang cenderung terpusat. Beberapa
penilai tidak suk menempatkan karyawan ke dalam
posisi ekstrim dalam arti ada karyawan yang dinilai
sangat positif dan dinilai sangat negatif.

c. Bias terlalu lunak dan terlalu keras. Bias terlalu
lunak terjadi ketika penilai cenderung begitu mudah
dlam mengevaluasi kinerja karyawan.

3. Mengurangi bias penilaian.
Bias penilaian dapat dikurangi melalu standar penilaian
dinyatakan secara jelas, pelatihan, umpan balik, dan
pemilihan teknik penilaian kinerja yang sesuai.


