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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan 

dalam perusahaan yang menerapkan sistem kompensasi berbasis kinerja. 

Sebab di dalam merancang sistem kompensasi yang baik, setidaknya itu harus 

memperhatikan dua segi yaitu person dan performance. Oleh karena itu, 

pemberian kompensasi didasarkan atas penilaian terhadap kinerja individu. 

Individu-individu yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik akan 

memperoleh kompensasi yang tinggi, misalnya mendapatkan insentif berupa 

bonus. Sedangkan mereka yang berkinerja buruk akan mendapatkan 

kompensasi yang minimum.  

Penilaian kinerja merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk 

menilai atau mengevaluasi dan untuk mengetahui apakah seorang karyawan 

telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara baik atau tidak.  

Dalam melakukan penilaian kinerja itu diperlukan suatu pengukuran kinerja. 

Pengukuran ini dapat dilakukan secara objektif ataupun subjektif. Pengukuran 

kinerja secara objektif berarti pengukuran kinerja dapat diterima dan diukur 

pihak lain selain yang melakukan penilaian kinerja. Sedangkan pengukuran 

kinerja yang bersifat subyektif berarti dalam melakukan penilaian, manajer 

menggunakan pendapat pribadi dan preferensi mereka sendiri. 
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Dalam melakukan penilaian kinerja tersebut, bisa saja terjadi bias. 

Apalagi jika penilaian kinerja terhadap karyawan dilakukan dengan ukuran 

subjektif dan tidak lepas dari unsur emosional para penilai. Berbeda dengan 

penilaian kinerja secara objektif yang mempunyai ukuran-ukuran yang 

objektif dan terverifikasi, penilaian kinerja secara subjektif itu lebih 

mengandalkan judgement penilai sehingga sangat rentan terhadap bias-bias 

keperilakuan (Bol 2008; Gibbs et al. 2004; Prendergast dan Topel 1996). 

Dengan demikian terjadi peluang munculnya bias evaluasi kinerja. Bias 

merupakan distorsi pengukuran yang tidak akurat. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Jasmin C Bol (2011), dimana 

Bol ingin menguji bagaimana bias penilaian kinerja mempengaruhi 

efektivitas kontrak insentif berbasis kinerja. Penelitian tersebut, berfokus 

pada bias centrality dan bias leniency. Dimana munculnya kedua bias ini 

sangat dipengaruhi oleh biaya pengumpulan informasi dan hubungan manajer 

dengan karyawan yang memiliki hubungan baik. Dalam melakukan penilaian 

kinerja terhadap karyawan, manajer diharapkan mampu menilai karyawan 

secara objektif. Padahal agar dapat melakukan penilaian yang objektif itu 

diperlukan pengumpulan informasi yang lengkap mengenai kinerja karyawan. 

Namun, biaya untuk pengumpulan informasi tersebut sangatlah mahal. 

Apalagi jika manajer tidak dapat mengamati tindakan karyawan dan dengan 

demikan manajer harus memberikan waktu ekslusif mereka untuk memantau 

karyawan. Karena itulah manajer mulai memiliki preferensi untuk membatasi 

waktu dan usaha yang dihabiskan untuk melakukan evaluasi kinerja. Hal ini 
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menyebabkan pengumpulan informasi yang tidak lengkap. Dan karena 

pengumpulan informasi yang tidak lengkap ini, kemudian mendorong 

terjadinya bias dalam evaluasi kinerja.  

Selain itu, manajer dan karyawan yang memiliki hubungan baik juga 

menyebabkan penilaian secara subyektif. Sebab kondisi ini menjadikan beban 

bagi manajer atau orang yang melakukan penilaian kinerja karena salah-salah 

hubungan antara yang dinilai dan yang menilai menjadi ikut terganggu. 

Sehingga hal ini juga mendorong terjadi bias evaluasi kinerja. Bias leniency 

dan bias centrality merupakan bentuk bias yang terjadi dalam penilaian 

kinerja yang subjektif (Golman dan Bhatia 2012; Bol 2011; Moers 2005). 

Bias terhadap penilaian kinerja ini akan memberikan efek atau akibat 

negatif bagi karyawan maupun perusahaan. Seperti yang diungkapkan dalam 

literatur ekonomi yang dilakukan oleh Golman dan Bhatia (2012), 

menyatakan bahwa bias dalam penilaian kinerja sangat dianggap berbahaya 

bagi kinerja jangka panjang perusahaan karena memberikan dampak negatif 

terhadap usaha dan produktivitas karyawan serta mendistorsi upah. Selain itu, 

ada juga dukungan terhadap dampak negatif bias penilaian kinerja yang 

ditunjukkan melalui bukti empiris. Seperti hasil eksperimen laboratorium 

Berger et al. (2010) yang menunjukkan bahwa penilaian kinerja yang 

diberikan oleh penilai secara murah hati mengakibatkan penurunan kinerja 

karyawan dalam jangka panjang. Dengan demikian, bias dalam penilaian 

kinerja ini sangat memberikan efek dan dampak negatif bagi karyawan 

maupun bagi produktivitas perusahaan ke depannya. 
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Hasil penelitian Jasmin C Bol (2011), menunjukkan bahwa manajer 

menanggapi preferensi mereka sendiri ketika subjektif mengevaluasi kinerja. 

Selain itu, pengumpulan informasi dan hubungan karyawan dengan manajer 

yang kuat positif mempengaruhi bias centrality dan bias leniency. Hasil 

penelitian Bol (2011) juga menunjukkan bahwa bias tidak hanya 

mempengaruhi kinerja saat ini tetapi juga insentif karyawan di masa depan 

nanti. Meskipun bias centrality berpengaruh negatif terhadap peningkatan 

kinerja, bukti tidak mengungkapkan hubungan negatif antara bias leniency 

dan kinerja. Sebaliknya, Bol menemukan bahwa bias leniency mempengaruhi 

kinerja secara positif. Kelemahan  riset Jasmin C Bol (2011) ini adalah 

petama, kemampuan untuk menggeneralisasi temuan dibatasi oleh 

ketergantungan pada data dari satu perusahaan saja. Kedua, riset tersebut 

dilakukan di negara Belanda, padahal di negara Belanda sistem kompensasi 

berbasis kinerja memainkan peran yang kurang menonjol. 

Dari kelemahan riset sebelumnya, maka peneliti ingin  melakukan 

penelitian di negara yang memiliki sistem kompensasi berbasis kinerja yang 

dominan. Sebab akan lebih menarik untuk menguji apakah efek yang 

ditemukan dalam penelitian sebelumnya akan menjadi lebih kuat di negara-

negara dimana sistem kompensasi berbasis kinerja memainkan peran yang 

lebih dominan. Karena basis kompensasi yang berbeda ini akan menimbulkan 

efek yang berbeda juga. Misalnya saja, suatu perusahaan menerapkan 

kompensasi berbasis kinerja dan perusahaan lainnya menerapkan kompensasi 
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berbasis “Job Value (nilai jabatan)” maka akan menimbulkan efek yang 

berbeda.  

Penelitian yang dilakukan oleh Denni (2010) mengungkapkan bahwa 

dengan menerapkan kompensasi berbasis job value/nilai jabatan ini, maka 

gaji pokok yang diterima seorang karyawan relatif akan sama dengan orang 

lain yang menduduki jabatan dengan nilai jabatan yang sama. Hal ini akan 

menimbulkan ketidakpuasan dari individu yang memiliki kompetensi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang lain, meskipun tiap individu 

tersebut mempunyai pengalaman dan pendidikan yang sama. Metode evaluasi 

kompensasi yang menerapkan job value (nilai jabatan) menggunakan asumsi 

yang sama pada basis perhitungannya, yaitu setiap pemangku jabatan 

memiliki kinerja yang sama 100%. Sehingga dengan menggunakan basis job 

value ini, maka gaji seorang pemangku jabatan pada nilai jabatan yang sama 

ditetapkan sama. Oleh karena itu, biasanya orang-orang yang memiliki 

kompetensi atau kemampuan yang lebih tinggi dari orang lain akan merasa 

jika sistem penggajian semacam ini kurang adil bagi mereka yang memiliki 

kompetensi yang lebih.  

Maka dari itu, kemudian perusahaan-perusahan mulai membuat desain 

sistem kompensasi dengan memperhitungkan elemen person value (nilai 

orang). Dimana desain sistem kompensasi berbasis Person Value (Nilai 

Orang) akan ditentukan oleh kompetensi atau kinerja yang dimiliki tiap 

karyawan, yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau jabatan yang 

dipangku oleh karyawan tersebut.  
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Oleh karena itu, jika suatu perusahaan menerapkan sistem kompensasi 

yang berbasis job value/nilai jabatan (insentif yang diterima seorang 

karyawan relatif sama dengan karyawan lain yang memiliki jabatan yang 

sama) akan berbeda dengan perusahaan yang menerapkan kompensasi 

berbasis kinerja. Karena jika berbasis job value, maka bias dalam evaluasi 

kinerja tidak berpengaruh terhadap efektivitas sistem kompensasi sebab yang 

menjadi ukuran penilaian adalah jabatan bukan kinerja karyawan. Sedangkan 

dalam perusahaan yang menerapkan kompensasi berbasis kinerja, bias dalam 

evaluasi kinerja ini tentu sangat mempengaruhi efektivitas sistem 

kompensasi, sebab yang menjadi ukuran penilaian adalah kinerja karyawan. 

Sehingga jika terdapat bias dalam evaluasi kinerja tentu akan mempengaruhi 

performance insentif karyawan. 

Maka peneliti ingin menguji faktor penentu dan efek dari bias evaluasi 

kinerja di perusahaan yang ada di Indonesia. Sebab negara-negara asia pasifik 

merupakan negara yang sangat dominan dalam penerapan sistem kompensasi 

berbasis kinerja. Indonesia termasuk dalam negara asia pasifik yang sangat 

dominan dalam penerapan sistem kompensasi berbasis kinerja. 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah biaya pengumpulan informasi berpengaruh negatif terhadap 

centrality bias? 
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2. Apakah biaya pengumpulan informasi berpengaruh negatif terhadap 

leniency bias? 

3. Apakah hubungan antara karyawan dan manajer berpengaruh positif 

terhadap centrality bias? 

4. Apakah hubungan antara karyawan dan manajer berpengaruh positif 

terhadap leniency bias? 

5. Apakah centrality bias berpengaruh negatif terhadap performance 

incentive karyawan yang kinerjanya di atas rata-rata? 

6. Apakah centrality bias berpengaruh terhadap performance incentive 

karyawan yang kinerjanya di bawah rata-rata? 

7. Apakah leniency bias berpengaruh terhadap performance incentive 

karyawan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

1. Mengetahui pengaruh biaya pengumpulan informasi terhadap 

centrality bias. 

2. Mengetahui pengaruh biaya pengumpulan informasi terhadap 

leniency bias. 

3. Mengetahui pengaruh hubungan antara manajer dan karyawan 

terhadap centrality bias. 

4. Mengetahui pengaruh hubungan antara manajer dan karyawan 

terhadap leniency bias. 
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5. Mengetahui pengaruh centrality bias terhadap performance incentive 

karyawan diatas rata-rata. 

6. Mengetahui pengaruh centrality bias terhadap performance incentive 

karyawan dibawah rata-rata. 

7. Mengetahui pengaruh leniency bias terhadap performance incentive 

karyawan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi manajer 

dalam melakukan evaluasi kinerja karyawan sehingga tidak terjadi 

bias dalam evaluasi kinerja dan akhirnya sistem insentif di 

perusahaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

2. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui faktor penentu dan efek dari bias evaluasi kinerja di 

Indonesia. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian kinerja merupakan hal yang penting dilakukan terutama bagi perusahaan yang 

menerapkan sistem kompensasi berbasis kinerja. Sebab sistem kompensasi yang baik, 

setidaknya memperhatikan dua aspek yaitu person dan performance (Kessler,2005). 

Penilaian kinerja merupakan kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja 

pegawai. Penilaian kinerja ini dapat bersifat subjektif maupun objektif. 

Jika manajer melakukan penilaian secara subjektif dengan menggunakan preferensi dan 

pendapat mereka sendiri, maka dapat menimbulkan bias dalam evaluasi kinerja, baik itu 

centrality bias maupun leniency bias (Bol,2011). 

Centrality bias merupakan 

keadaan dimana penilai 

memberikan penilaian kinerja 

karyawan cenderung dibawah 

rata-rata.  

Leniency bias merupakan 

keadaan dimana penilai 

memberikan penilaian lebih 

tinggi daripada keadaan 

sebenarnya. 

Bias dalam evaluasi kinerja ini akan mempengaruhi 

performance incentives karyawan. 

Dalam penelitian Bol (2011), 

dampak dari bias evaluasi kinerja 

terhadap performance incentives 

kurang tampak. Sebab penelitian 

tersebut dilakukan di negara yang 

kurang menerapkan kompensasi 

basis kinerja. 

Sebab jika suatu perusahaan hanya 

memperhitungkan nilai jabatan 

seseorang, tanpa memperhitungkan 

person value, maka jika terjadi bias 

dalam evaluasi kinerja, hal tersebut 

tidak akan berpengaruh terhadap 

kinerja dan incentives karyawan. 

Indonesia merupakan 

negara yang menonjolkan 

kompensasi basis kinerja, 

dimana kompensasi di 

Indonesia tidak hanya 

memperhitungkan nilai 

jabatan saja, tetapi juga 

menambahkan unsur 

person value / nilai orang 

(Denni,Alex, 2010). 

Faktor Penentu dan Efek dari Bias Evaluasi Kinerja di Perusahaan Indonesia 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang,perumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat 

penelitian,kerangka pikir,dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

Bab II : Tinjauan Pustaka 

Berisi penguraian tentang landasan teori dan pengembangan hipotetis 

penelitian. 

Bab III : Metodologi Penelitian 

Berisi tentang populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data 

penelitian, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan alat analisis data. 

Bab IV : Hasil dan Analisis 

Berisi tentang hasil dan analisis data yang diuraikan guna menjawab 

permasalahan dalam penelitian. 

Bab V : Penutup 

Berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari analisis yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 


