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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja bisa disebut sebagai alat ukur kontribusid individu 

organisasi kepada organisasinya (Chung & Megginson Gomes, 2002: 135)”. 

Dalam menentukan tingkat kinerja atau kontribusi individu penerapan penilaian 

kinerja sangat diperlukan. Penilaian kinerja memiliki tujuan : (1) memberi 

penghargaan kinerja waktu lampau dan (2) memberi dukungan dan motivasi 

perbaikan kinerja dimasa akan datang. 

”Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pekerja”, (Handoko, 1997: 135)”. Proses 

ini mampu memperbaiki keputusan pihak personalia serta karyawan juga 

mendapatkan respon dua arah tentang pelaksanaan kerja mereka. 

Penilaian kinerja mendukung organisasi dalam upaya  peningkatan kinerja 

karyawan, (Waldman et al., 1987) pada (Bibi et al., 2018)”. 

Dalam upaya pengembanagn dan memotivasi karyawan dalam organisasi 

perlu menggunakan sistem dan cara penilaian yang tepat, (Kuvaas, 2006) pada 

(Bibi et al., 2018)”. 

Definisi penilaian kerja menurut Soeprihanto (1988:7) adalah sistem yang 

digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah 

melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. 

Pendapat (Dechev, 2010) pada (Mehrez et al., 2019) “penilaian kinerja 

adalah alat sistematis yang bisa dipakai sebegai alat evaluasi kinerja dan 

produktivitas dalam masa waktu tertentu tiap tahun”. Penilaian kinerja menurut 

(Deepa;Palaniswamy, 2014) pada (Mehrez et al., 2019) adalah “sistem penilaian 

yang terstruktur formal digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi perilaku 

dan hasil pekerjaan karyawan yang kemudian digunakan untuk mengetahui cara 

karyawan untuk dapat melekukan dengan lebih efektif di masa yang akan datang. 

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, kesimpulan yang dapat diambil 

adalah penilaian kinerja bisa disebut sebagai alat ukur untuk mengetahui dan 

mengevaluasi perilaku karyawan serta kompetensi yang dimilikinya  dalam 

rangka pengembangan diri untuk pencapaian, pelatihan promosi dan kompensasi. 
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2.2. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Rudianto (2006:213), penggunaan penilaian kinerja oleh pihak manajemen 

organisasi dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Kegiatan organisasi dapat dikelola dengat sangat efektif dan efisien 

dengan memaksimalkan motivasi individu. 

2. Memudahkan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan 

penghargaan (mutase, promosi, pemutusan hubungan kerja). 

3. Kebutuhan pengembangan individu dan pelatihan dapat diidentifikasi 

guna menyiapkan kriteria dan evaluasi program pelatihan. 

 

Rivai (2005:52), secara umum penilaian kinerja memiliki tujuan diantaranya 

yaitu : 

1. Meninjau ulang kinerja karyawan pada waktu sebelumnya. 

2. Mendapatkan data yang akurat dalam menentukan pekerjaan. 

3. Mengidentifikasi kompetensi organisasi. 

4. Menganalisa potensi karyawan secara personal. 

5. Merancang sasaran organisasi untuk masa yang akan datang. 

6. Melihat prestasi kinerja karyawan secara nyata. 

7. Tidak berpihak dalam menentukan upah dan gaji sesuai yang diterapkan 

di organisasi. 

8. Penetapan struktur upah dan gaji berdasarkan data yang diberlakukan 

secara umum. 

9. Membantu pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak 

manajemen secara akurat. 

10. Membantu mengarahkan pihak manajemen memperlakukan karyawan 

secara obyektif sesuai prinsip organisasi. 

11. Sebagai dasar organisasi dalam menentukan tindakan promosi, mutase 

dan peningkatan kualitas karyawan. 

12. Jika dilaksanakan sesuai aturan akan mempermudah dalam 

memperjelas tugas utama, wewenang, fungsi, wewenang, dan tanggung 

jawab dalam organisasi.  
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13. Penilaian kinerja membuat karyawan lebih diperhatikan merasa menjadi 

bagian dalam pelaksana pengembangan organisasi. 

 

Snell et al., (2013) menyebutkan penilaian kinerja memiliki tujuan adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan (Developmental) 

Penilaian kinerja memberikan umpan balik antara karyawan dengan 

atasan sehingga kekuatan dan kelemahan individu dapat diidentifikasi. 

Dengan penilaian kinerja perusahaan bisa melihat prestasi setiap 

karyawan serta memberikan dorongan dalam proses pengembangan 

karyawan. 

2. Administratif (Administrative) 

Tujuan dari sisi administratif antara lain penentuan promosi, tugas, 

identifikasi dan memperbaiki masalah, kewajiban persyaratan hukum, 

evaluasi pelatihan dan ikut menentukan reward dan kompensasi. 

 

2.3. Metode Penilaian Kinerja 

Menurut Dessler (2002: 169), dimensi penilaian kinerja terbagi enam 

dimensi, antara lain :  

1. Kualitas 

2. Produktivitas  

3. Pengetahuan kerja  

4. Reliabilitas   

5. Availability  

6. Independence 

 

Menurut Gomes (2002: 137), jika dilihat dari titiik acuan penilaian ada tiga 

kriteria penilaian kinerja yang sedikit berbeda, antara lain ; Penilaian kinerja 

menurut hasil;  

1. Berdasarkan perilaku;  

2. Berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu; 

 


