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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penilaian Kinerja 

2.1.1 Pengertian Penilaian Kinerja   

  Menurut Dessler (2014), Penilaian kinerja (performance 

appraisal) berarti mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang 

dan/ atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. 

Pada intinya, penilaian kinerja selalu melibatkan proses penilaian 

kinerja (performance appraisal process) tiga langkah: (1) 

menetapkan standar kerja; (2) menilai kinerja aktual karyawan 

secara relatif terhadap standar (ini biasanya melibatkan 

 beberapa formulir penilaian); dan (3) memberikan umpan balik 

kepada  karyawan dengan tujuan membantunya untuk 

menghilangkan defisiensi kinerja atau untuk terus berkinerja di atas 

standar.  

  Menurut Sastrohadiwiryo (2002), penilaian kinerja adalah 

suatu  kegiatan yang dilakukan manajemen/penyelia penilai untuk 

menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja 

atas kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode 

tertentu biasanya setiap akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mengukur  

  Menurut Mondy (2008), penilaian kinerja adalah sistem 

formal  untuk menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau 

tim. Penilaian  kinerja merupakan faktor penting untuk suksesnya 

manajemen kinerja. Meskipun penilaian kinerja hanyalah salah satu 



7 
 

 

unsur manajemen kinerja, sistem tersebut penting karena 

mencermikan secara langsung rencana stratejik organisasi. 

  Menurut Mathis&Jacson (2006:382), penilaian kinerja 

 (performance appraisal) adalah proses mengevaluasi seberapa baik 

 karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan 

 seperangkat standar, dan kemudian mengomunikasikan informasi 

tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja juga disebut 

pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, 

evaluasi kinerja dan penilaian hasil.  

2.1.2 Manfaat Penilaian Kinerja 

  Dalam bukunya menurut Wibowo (2014:92), penilaian 

kinerja dapat dipergunakan untuk:  

a. Memperkenalkan perubahan, termasuk perubahan dalam budaya 

organisasi. 

b. Mendefinisikan tujuan, target dan sasaran untuk periode yang 

akan datang. 

c. Memberi orang target yang tidak dapat mungkin dicapai, sebagai 

alat untuk memecat di kemudian hari. 

d. Memberikan gambaran bahwa organisasi dalam menantan 

pekerja untuk memberikan kinerja tinggi. 

e. Meninjau kembali kinerja yang lalu dengan maksud untuk 

mengevaluasi dan mengaitkan dengan pengupahan. 

f. Melobi penilai untuk kepentingan politis, dan bahkan akhir yang 

meragukan. 

g. Mendapatkan kesenangan khusus. 

h. Menyepakati tujuan pembelajaran. 



8 
 

 

i. Mengidentifikasi dan merencanakan membangun kekuatan. 

j. Mengidentifikasi dan merencanakan menghilangkan kelemahan. 

k. Membangun dialog konstruktif tentang kinerja yang dapat 

dilanjutkan setelah diskusi penilaian. 

l. Membangun dialog yang sudah ada antara manajer dengan anak 

buahnya 

m. Menjaga perusahaan atau pemegang saham utama senang tetapi 

tanpa maksud menggunaan penilaian menjalankan perusahaan. 

  Menurut Sulistiyani (2003:225), manfaat penilaian kinerja 

bagi organisasi adalah: 

a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

b. Perbaikan Kinerja 

c. Kebutuhan latihan dan pengembangan 

d. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatatan, pemberhentian dan perenccanaan tenaga kerja 

e. Untuk kepentingan penelitian kepegawaian 

f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan disain pegawai.  

2.1.3 Proses Penilaian Kinerja 

  Menurut Dessler (2015), penilaian kinerja selalu melibatkan 

proses penelitian tiga langkah: (1) menetapkan standar kerja; (2) 

menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar (ini 

biasanya melibatkan beberapa formulir penilaian); dan (3) 

memberikan umpan balik kepada  karyawan dengan tujuan 

membantunya untuk menghilangkan defisiensi kinerja atau utuk 

terus berkinerja di atas standar. 
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  Menurut Mondy (2008), titik awal proses penilaian kinerja 

adalah  pengidentifikasian sasaran – sasaran kinerja. Sebuah sistem 

penilaian mungkin tidak dapat secara efektif memenuhi setiap tujuan 

yang  diinginkan, sehingga manajemen harus memilih tujuan – 

tujuan yang  spesifik yang diyakini paling penting dan secara 

realistis bisa dicapai. Langkah berikutnya dari siklus yang terus 

menerus ini berlanjut dengan menetapkan kriteria – kriteria kinerja 

dan mengkomuniksikan ekspektasi –  ekspektasi kinerja tersebut 

kepada mereka yang berkepentingan. Kemudian pekerjaan 

dijalankan dan atasan menilai kinerja. Pada akhir periode penilaian, 

penilai dan karyawan bersama – sama menilai kinerja dalam 

pekerjaan dan mengevaluasinya berdasarkan standar – standar 

 kinerja yang telah ditetapkan. 

2.1.4 Unsur – Unsur yang Dinilai 

 Menurut Dessler (2015), terdapat lima alasan untuk menilai 

kinerja bawahan: 

1. Sebagaian besar peber kerja mendasarkan keputusan bayaran, 

promosi dan retensi pada penilaian karyawan. 

2. Penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen 

kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus 

menerus memastikan bahwa kierja setiap karyawan sesuai 

dengan sasaran keseluruhan perusahaan. 

3. Penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya 

mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi, 

dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. 

4. Penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana 

karier karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan 

kelemahan yang ditampilkan.  
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5. Penilaian memungkinkan penyelia untuk mengindetiikasi 

adanya kebutuhan akan pelatihan, dan langkah  - langkah 

perbaikan yang dibutuhkan.  

2.2 Metode Penilaian Kinerja 

2.2.1 Metode BARS (Behaviorally Anchored Rating Scale) 

  Metode skala penilaian berjangkar dimana menurut Dessler 

(2015) skala penilaian berdasarkan perilaku (behaviorally anchored 

rating scale - BARS) adalah sebuah alat penilaian yang 

menghubungkan skala  penilaian numerik dengan contoh ilustratif 

spesifik dari kinerja baik atau buruk 

2.2.2 Metode Penilaian Umpan Balik 360 Derajat 

  Metode penilaian umpan balik 360 derajat dimana menurut 

Mondy (2008), metode penilaian umpan balik 360 derajat adalah 

metode penilaian kinerja populer yang melibatkan masukan evaluasi 

dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber – 

sumber eksternal  

2.2.3 Metode Skala Penilaian Grafik 

  Metode skala penilaian grafik menurut Mathis&Jackson 

(2006:393) merupakan skala yang memungkinkan penilai untuk 

menandai kinerja karyawan pada rangkaian kesatuan, karena 

kesederhanaannya sehingga metode ini sering digunakan. Penilai 

menandai nilai yang sesuai pada skala tersebut untuk setiap tugas 

yang tercantum. Kelebihan dari metode ini: 1). Metode ini sederhana 

sehinga sering digunakan, 2). Metode ini dalam berbagai bentuk 

digunakan secara luas karena mudah untuk dikembangkan. 3). 

Penilaian ini merupakan penilaian yang paling cepat untuk 

dilakukan. Namun ada pula kekurangan dari penilaian ini: 1). Seiring 

kali, sifat atau faktor yang berbeda dikelompokkan bersama dan 

penilai hanya diberikan satu kotak untuk ditandai. 2). Kata-kata 
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penjelasan yang sering digunakan dalam skala mempnyai arti yang 

berbeda untuk penilai yang berbeda. Istilah-istilah seperti 

berinisiatif, keandalan, dan kemampuan bekerja sama dapat 

diinterpretasikan secara berbeda, khususnya jika digunakan 

bersamaan dengan kata-kata seperti menonjol, rata-rata, dan buruk. 

  Menurut Dessler (2015:338) Skala penilaian grafik (graphic 

rating scale) adalah metode yang paling sederhana dan paling 

populer untuk menilai kinerja. Skala penilaian grafis menyebutkan 

beberapa dimensi pekerjaan (seperti “komunikasi” atau “kerja tim”) 

dan kisaran nilai kinerja (“di bawah harapan” hingga “teladan” atau 

“tidak memuaskan” hingga “bagus sekali”) untuk setiap ciri. 

Penyelia menilai setiap bawahan dengan melingkari atau memberi 

tanda pada nilai yang paling mendeskripsikan kinerja bawahan untuk 

setiap ciri, dan menjumlahkan nilainya. 

2.3 Penelitian Sebelumnya 

 Berikut adalah penelitian terdahulu mengenai penilaian kinerja: 

a.  Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai Menggunakan Metode 

Graphic Rating Scales dan 360 Derajat oleh Sulistyawan (2013). Dalam 

penelitian ini, peneliti menemukan permasalahan yang dihadapi dalam 

penilaian kinerja di PT. ALP Petro Industry yaitu (1) penilaian yang 

dilakukan selama ini masih membutuhkan waktu yang lama 

dikarenakan masih menggunakan perhitungan manual, (2) sistem 

penilaian yng ada sekarang belum bisa mengolah data – data penilaian 

kinerja yang berguna untuk memvalidasi penilaian kinerja dan menjaga 

keakuratan data – data yang dipakai, (3) penilaian masih bersifat satu 

arah yang memnyebabkan penilaian kinerja subyektifitas yang tingi. 

Metode penelitian yang dilakukan peneliti berupa pembuatan document 

flow penilaian kinerja pegawai yang berupa alur proses manual tentang 

penilaian kinerja yang saat ini berjalan di PT. ALP Petro Industry. 

Proses ini melibatkan pegawai, bagian HRD, penilai serta direktur. 
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Proses penilaian dimulai dari bagian HRD yang mencetak form 

penilaian lalu mengisi periode saat melakukan penilaiannya, setelah itu 

form yang telah diisi masa periodenya diserahkan kepada penilai untuk 

melakukan penilaian kinerja, setelah melakukan penilaian kinerja, hasil 

penilaian diserahkan kembali ke bagian HRD untuk diproses dan 

dibuatkan laporan penilaian kinerjanya. Laporan kinerja dibuat rangkap 

empat diantaranya untuk arsip bagian HRD, untuk penilai, untuk 

pegawai dan terakhir untuk direktur. Hasil dan rekomendasi dari 

peneliti untuk PT. ALP Petro Industry berupa aplikasi sistem informasi 

penilaian kinerja karyawan menghasilkan nilai kinerja dan rekap 

laporan untuk masing – masing pegawai sebagai ukuran kinerja untuk 

pegawai setiap periode, selain itu juga dapat mengetahui perkembangan 

kinerja karyawan selama beberapa periode. 

b.  Evaluasi dan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja pada PT. 

HKS oleh Wijayanti (2012). Dalam penelitian ini, peneliti menemukan 

permasalahan yang dialami oleh PT. HKS dimana pada perusahaan 

tersebut memiliki sistem penilaian kinerja namun sudah lama tidak 

digunakan, yang terindikasi dari karyawan tetap dengan masa kerja 

dibawah empat tahun belum pernah mendapatkan penilaian kinerja. 

Selain itu sistem penilaian kinerja yang telah ada menurut karyawan 

sudah cukup untuk menggambarkan perilaku kinerja mereka secara 

umum, namun kurang mampu menggambarkan perbedaan kinerja antar 

bagian karena semua karyawan diniai berdasarkan perilaku yang sama. 

Peneliti menggunakan fase – fase yang ada dalam siklus manajemen 

kinerja Grote (2002) sebagai bantuan dalam mengevaluasi data hasil 

wawancara. Hasilnya berupa implementasi awal penilaian kinerja baru 

melibatkan tiga karyawan pada masing-masing bagian. Tiga karyawan 

akan mendapatkan penilaian dari dua orang yang berbeda yaitu 

koordinator dan kepala shift sesuai dengan bagian atau area kerja 

masing-masing bagian. Peneliti menggunakan metode BARS 
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(Behaviorally Anchored Rating Scale) dan model kompetensi generik 

agar dapat membantu perusahaan untuk menetapkan perilaku kerja 

karyawan yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Rekomendasi 

peneliti untuk perusahahaan berupa, adanya evaluasi dan 

pengembangan sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan kebutuhan 

karyawan, membuat perusahaan mampu menjadi jembatan antara karir 

dan potensi karyawan, selain itu kombinasi antara pemetaan 

kompetensi generik dan BARS lebih cocok untuk mendukung 

manajemen karir bagi karyawan tetap di ritel dan pasar swalayan 

tersebut. 

2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

  PT. Bumi Manunggal Kharisma merupakan perusahaan 

distributor Tuppeware untuk daerah Solo dan sekitarnya, hingga pada 

saat ini memiliki sekitar 100 Unit Manajer Tupperware aktif. 

Perusahaan ini memiliki kekurangan dimana penilaian kinerja yang 

dilakukan berorientasi pada target sales, sehingga tidak menilai 

kinerjanya secara keseluruhan, sehingga dibutuhkan adanya penilaian 

kinerja yang menyeluruh khususnya bagi Unit Manajer Tupperware. 

Pimpinan PT. Bumi Manunggal Kharisma dapat langsung memantau 

kinerja terutama Unit Manajer secara langsung, yang dimulai dari 

pembuatan form yang berisi apa poin – poin yang mengarahkan Unit 

Manajer sudah memuaskan dalam bekerja atau belum. Unit Manajer 

juga dapat mengevaluasi kinerja mereka lebih baik dari sebelumnya 

atau turun, selain itu juga dapat menjadi sebagai pedoman sudah dapat 

bekerja dalam tim dengan baik atau belum. Unit Manajer di PT. Bumi 

Manunggal Kharisma pada akhirnya akan menerima hasil penilaian 

kinerja yang sudah dinilai dari Group Manajer (GM) PT. Bumi 

Manunggal Kharisma, diharapkan agar Unit Manajer – manajer dapat 

semakin berkinerja lebih baik lagi dan dapat mencapai hasil yang 
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diharapkan dari perusahaan. Adapun bagan alur kerangka berpikir pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

  Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka penelitian ini 

akan meneliti implementasi penilaian kinerja dengan menggunakan 

metode Graphic Rating Scale dimana penelitian akan dilakukan 

kepada Unit Manajer Tupperware di PT. Bumi Manunggal Kharisma. 

Peneliti akan mewawancara Group Manajer (GM) PT. Bumi 

Manunggal Kharisma untuk memberikan penilaian kinerja kepada 

Unit Manajer Tupperware. Peneliti berharap dapat mengetahui kinerja 

Unit Manajer Tupperware di PT. Bumi Manunggal Kharisma, dimana 

pada perusahaan tersebut dapat menerapkan penilaian kinerja bagi 

karyawannya.  

Implementasi 

Penilaian Kinerja  

dengan Metode Skala 

Penilaian Grafik Unit 

Manajer Tupperware 

Hasil Penilaian Kinerja 

Unit Manajer 

Tupperware 

Penerapan Penilaian 

Kinerja Unit Manajer 

Tupperware 
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2.5 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 2.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Penilaian Kinerja 

Penilaian 

Kinerja 

Proses menilai 

karyawan dari 

waktu ke 

waktu untuk 

memantau 

kinerja 

karyawan. 

Komunikasi 

yaitu proses 

saling 

berinteraksi satu 

dengan yang lain 

untuk 

mendapatkan 

informasi. 

1. Bahkan dengan bimbingan, 

gagal untuk menyiapkan 

komunikasi langsung, 

termasuk formulir dan 

catatan secara tepat waktu 

dan akurat; produk 

membutuhkan koreksi 

minimal. 

Bahkan dengan bimbingan, 

gagal untuk 

mengadaptasikan gaya dan 

materi untuk 

mengomunikasikan secara 

langsung.  

2. Dengan bimbingan, 

menyiapkan komunikasi 

langsung, termasuk 

formulir dan catatan secara 

tepat waktu; produk 

membutuhkan koreksi 

minimal. 

Dengan bimbingan, 

mengadaptasikan gaya dan 

materi untuk 

mengomunikasikan secara 

langsung. 

3. Secara individu 

menyiapkan komunikasi, 

seperti formulir dan catatan 

tepat waktu, jelas dan 

akurat; produk 

membutuhkan sedikit 

koreksi, jika ada. 

Secara independen 

mengadaptasikan gaya dan 

materi untuk 

mengomunikasikan 

informasi. 

  Kerja Tim yaitu 

proses dimana 

1. Bahkan dengan bmbingan, 

gagal untuk bekerja sama 
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antar anggota 

dalam satu tim 

saling 

berkoordinasi 

untuk mencapai 

tujuan yang 

sama.  

dengan tim dan tidak dapat 

memotivasi bawahannya 

dengan baik. 

2. Dengan bimbingan, dapat 

bekerja sama dengan tim 

dan dapat memotivasi 

bawahannya dengan baik. 

3. Secara individu dapat 

bekerja sama dengan tim 

dan dapat memotivasi 

bawahannya dengan sangat 

baik. 

  Mencapai 

Target Sasaran 

yaitu kegiatan 

dimana dalam 

melakukan 

sesuatu terdapat 

target yang 

harus dicapai. 

1. Bahkan dengan bimbingan, 

gagal untuk mencapai target 

yang sudah ditentukan 

perusahaan dari kontribusi 

sales 1*2*1 dalam 1 

minggu adalah Rp 

1.000.000 + Rp 1.500.000 + 

Rp 750.000 = Rp 3.250.000. 

Bahkan dengan bimbingan, 

melebihi waktu yang sudah 

ditentukan perusahaan yaitu 

1 minggu. 

2. Dengan bimbingan, dapat 

mencapai target yang sudah 

ditentukan perusahaan dari 

kontribusi sales 1*2*1 

dalam 1 minggu adalah Rp 

1.000.000 + Rp 1.500.000 + 

Rp 750.000 = Rp 3.250.000 

Dengan bimbingan, dapat 

mencapai waktu yang sudah 

ditentukan perusahaan yaitu 

1 minggu. 

3. Secara individu dapat 

mencapai dan melebihi 

target yang sudah 

ditentukan perusahaan dari 

kontribusi sales 1*2*1 

dalam 1 minggu adalah Rp 

1.000.000 + Rp 1.500.000 + 

Rp 750.000 = Rp 3.250.000. 

Secara individu, dapat 

mencapai waktu yang sudah 

Lanjutan Tabel 2.1 
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ditentukan perusahaan yaitu 

1 minggu 

  Pengadaan 

Event yaitu 

kegiatan dimana 

mengadakan 

acara untuk 

mempromosikan 

sesuatu kepada 

orang lain. 

 

 

 

 

1. Bahkan dengan bimbingan, 

tidak dapat mengadakan 

Personal Party dengan 

penjualan minimal Rp 

1.000.000 

Bahkan dengan bimbingan, 

tidak dapat menjelaskan 

produk ketika personal 

party dengan baik.   

2. Dengan bimbingan, dapat 

mengadakan Personal Party 

dengan penjualan minimal 

Rp 1.000.000 

Dengan bimbingan, dapat 

menjelaskan produk ketika 

personal party dengan baik. 

3. Secara individu, dapat 

mengadakan Personal Party 

dengan penjualan minimal 

Rp 1.000.000 

Secara individu, dapat 

menjelaskan produk ketika 

personal party dengan 

sempurna.   

  Perekrutan 

Salesforce yaitu 

proses mengajak 

orang untuk ikut 

bergabung 

bersama di 

Tupperware dan 

awalnya 

menjadi 

Salesforce 

terlebih dahulu. 

1. Bahkan dengan bimbingan, 

tidak berhasil merekrut  1 

Consultant baru dan yang 

telah memasukkan pesanan 

minimal Rp 900.000. 

2. Dengan bimbingan, berhasil 

merekrut  1 Consultant baru 

dan yang telah memasukkan 

pesanan minimal Rp 

900.000.  

3. Secara individu, berhasil 

merekrut  1 Consultant baru 

dan yang telah memasukkan 

pesanan minimal Rp 

900.000. 

  

Lanjutan Tabel 2.1 


