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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan 

ini dilakukan melalui proses yang diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi 

manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses untuk mewujudkan tujuan 

yang diinginkan, sehingga manajemen harus melakukan fungsi-fungsi melalui 

urutan fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian 

(Organizing), pengarahan (Derecting), dan pengendalian (Controlling) (H. 

Melayu S.P. Hasibuan, 2007:1).  

Dengan adanya sistem manajemen ini bisa memberikan dorongan atau 

motivasi terhadap para pegawai. manajemen adalah sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam suatu organisasi sangatlah 

penting karena tanpa adanya sebuah manajemen apapun yang diinginkan oleh 

organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai 

nantinya.  

Banyak pakar manajemen yang mengemukakan tentang pengertian 

manajemen sebagai berikut: 

a) Menurut Stoner mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah diterapkan. Inti dari manajemen adalah 

mengelola sumber daya yang ada, terutama sumber daya manusia untuk 
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bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama 

(Yusmiar, 2014:10). 

b) Menurut Richald L. Daft berpendapat bahwa manajemen adalah pencapaian 

tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisisen melalui perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. 

Manajemen adalah salah satu ilmu yang dapat diterapkan dalam peerusahaan 

untuk memecahkan persoalan-persoalan guna untuk mengambil kepuasan oleh 

pimpinan atau manajer (Richald L. Daft, 2006:6-7). 

c) Menurut H. Melayu S.P Hasibuan berpendapat bahwa manajemen yaitu ilmu 

dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan (H. Melayu S.P Hasibuan, 2007:2). 

Dalam sudut pandang Islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan 

kata al-tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara 

(mengatur) yang banyak terdapat dalam al-Qur‟an. Seperti firman Allah SWT 

dalam Qs.As-Sajdah/32:5. 

َِ  ْلَْهزَ يُذَتُِّز ا        فِى يَىٍم َكاَى ِهْقذَاُرٍُ أَْلَف  ِهَي اُلسََّوآِء إِلَى اُْْلَْرِض ثُنَّ يَْعُزُج إِلَْي

ا وَّ ْْ  َسٌٍَح ّهِ   تَعُذُّوَى
Terjemahnya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 

naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun 

menurut perhitunganmu”.  

 

Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan 

pengendalian dalam suatu organisasi guna mencapai suatu tujuan yang efektif dan 

efisien. 
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2.2 Konsep Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Bangun (2012) kinerja merupakan suatu hasil kerja yang telah 

diperoleh individu berdasarkan pada syarat pekerjaan tersebut. Sedangkan 

menurut Mangkunegara (2009) menjelaskan kinerja sebagai hasil baik secara 

kualitatif dan kuantitas yang sudah digapai oleh pegawai dalam melaksanakan 

tanggungjawabnya terhadap organisasi. Untuk menentukan kinerja yang baik  

organisasi membuat standar pekerjaan yang telah diputuskan bersama. 

Selanjutnya Bangun (2012) menjelaskan standar kinerja adalah suatu 

indikator yang dibandingkan dengan suatu pekerjaan yang dilakukan atas tujuan 

atau target yang ingin dicapai. Dengan standar pengukuran kinerja karyawan 

terdiri dari sebagai berikut: 

a) Kuantitas, yaitu indikator yang diukur berdasar pada jumlah pekerjaan baik 

berupa banyaknya target atau hasil produksi. 

b) Kualitas, yaitu indikator yang diukur berdasar pada standar mutu yang sudah 

ditetapkan organisasi, seperti kepuasan, kenyamanan. 

c) Ketetapan waktu, yaitu indikator yang diukur pada ketetapan waktu pekerjaan 

yang dilakukan. 

Penilaian kinerja dapat dilakukan oleh pihak atasan, bawahan, rekan kerja 

maupun diri sendiri (self appraisal). Menurut Mathis dan Jackson (2002) 

menjelaskan bahwa penilaian diri sendiri dilakukan dalam beberapa kondisi 

tertentu. Secara umum, hal ini merupakan alat pengembangan diri yang memaksa 

pegawai untuk memikirkan kekuatan dan kelemahan mereka dan menetapkan 

tujuan untuk pengembangan diri.  
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Beberapa pengertian kinerja tersebut di atas, sejalan dengan penjelasan ayat 

al-Qur‟an pada surah Al-Qasas/28:77 dan surah Al-Ahqaf/46:19. 

ًْيَا ٌَْس ًَِصْيثََك ِهَي الذَّ  َوأِْحِسْي َكواَ أَْحَسْي هللا َواْتتَغِ فِْيَوا َءاتََك هللا الذَّاَر االَِخَزجَ َوالَتَ
 .هللا اَل يُِحةُّ الُوْفِسِذْيي َوالَتَْثغِ الفََسادَ فِي اْلْرِض إىّ  إلْيكَ  

Terjemahnya:“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah di 

anugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 

bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah 

kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai 

orang yang berbuatkerusakan”. 

 

ا َعِملُواْ َولِ  مَّ  ٌَُوفٌَُِّهْم أَْعَملَُهْم َوهُْم ََل ٌُْظلَُموَن                                         َو ِلُكّلٍ َدَرَجٌت ّمِ
Terjemahnya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 

(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada 

dirugikan” . 

 

2.3 Pengertian Manajemen Kinerja 

Manajemen kinerja yaitu manajemen tentang menciptakan hubungan dan 

memastikan komunikasi yang akan disampaikan secara efektif. Manajemen 

kinerja fokus pada apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja 

untuk berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana hadits Rasulullah 

shallallahu alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radiallahu ‘anhu: 

ًَ هللاُ َعْنهُ قاََل: قاََل َرسُوُل هللاِ َصلَّ  ُرِوَي َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َعِمرو ْبِن اْلعَاص َرِض
ٌِْه َوَسلََّم : أَبًَدا َواِْعَمْل َِلَِخَرتَِك َكؤَنََّك تُمْوُت  ٌَاَك كؤنََّك تَِعٌشُ اِْعَمْل ِلُدنْ  هللاُ َعلَ

اَغدً   
Artinya: Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Amr bin al-Ash bahwa Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wasallam  bersabda: “Beramallah (bekerjalah) untuk 

duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan beramallah 

untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan  mati besok pagi”. 

 

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian 

tujuan organisasi menunjukkan hasil kerja/prestasi organisasi dan menunjukkan 

kinerja organisasi. Hasil kerja organisasi diperoleh dari serangkaian aktivitas yang 

dijalankan. Aktivitas tersebut dapat berupa pengelolaan sumber daya organisasi 
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maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Untuk menjamin agar aktivitas tersebut dapat mencapai hasil yang 

diharapkan, diperlukan upaya manajemen dalam pelaksanaan aktivitasnya. 

Dengan demikian, hakikat manajemen kinerja adalah bagaimana mengelola 

seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Manajemen kinerja bukan hanya memberi manfaat kepada organisasi saja 

tetapi juga kepada manajer dan individu. Bagi organisasi, manfaat manajemen 

kinerja adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, 

memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung 

nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan 

dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, 

mengusahakan basis perencanaan karir, membantu menahan pekerja terampil agar 

tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan dan pelayanan pelanggan, 

mendukung program perubahan budaya.  

Bagi manajer, manfaat manajemen kinerja antara lain: mengupayakan 

klarifikasi kinerja dan harapan perilaku, menawarkan peluang menggunakan 

waktu secara berkualitas, memperbaiki kinerja tim dan individual, mengusahakan 

penghargaan nonfinansial pada staf, membantu karyawan yang kinerjanya rendah, 

digunakan untuk mengembangkan individu, mendukung kepemimpinan, proses 

motivasi dan pengembangan tim, mengusahakan kerangka kerja untuk meninjau 

ulang kinerja dan tingkat kompensasi. 

Bagi individu, manfaat manajemen kinerja antara lain  dalam bentuk: 

memperjelas peran dan tujuan, mendorong dan mendukung untuk tampil baik, 
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membantu pengembangan kemampuan dan kinerja, peluang menggunakan waktu 

secara berkualitas, agar objektivitas dan kejujuran untuk mengukur kinerja, dan 

memformulasi tujuan dan rencana perbaikan cara bekerja dikelola dan dijalankan. 

Kinerja berasal dari pengertian performance, ada pula yang memberikan 

pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, 

sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas bukan hanya hasil kerja, 

tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan dapat berlangsung. Dengan demikian, 

kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang ingin dicapai dari 

pekerjaan tersebut (Wibowo, 2014:7). 

Para ahli mendefinisikan tentang manajemen kinerja sebagai berikut: 

1) Menurut Suhartini yang dikutip oleh Murni berpendapat bahwa manajemen 

kinerja yaitu suatu proses yang strategis yang menunjang keberhasilan 

organisasi melalui pengembangan aspek-aspek yang menunjang keberadaan 

suatu organisasi, dimana proses kerja berlangsung secara berkelanjutan dan 

terus-menerus. 

2) Menurut J. Thomas Alweni berpendapat bahwa manajemen kinerja adalah 

suatu proses hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab 

masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan (J. 

Thomas Alweni, 2002:22). 

3) Menurut Bitici, Carrie dan McDevitt yang dikutip oleh Wibowo berpendapat 

bahwa manajemen kinerja adalah proses organisasi mengelola kinerjanya 

selaras dengan strategi dan sasaran korporasi dan fungsional. Sasaran dari 

proses ini adalah mengusahakan sistem putaran tertutup secara proaktif, 



 

18 

 

dimana strategi korporasi dan fungsional disebarkan pada semua proses 

aktivitas tugas dan personil bisnis, dan umpan balik diperoleh melalui sistem 

pengukuran kinerja untuk memungkinkan keputusan manajemen yang tepat.  

Pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada kinera secara 

terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan sebuah visi bersama sebagai suatu 

kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi ( Wibowo, 2014:9). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

kinerja adalah proses pengelolaan kinerja pegawai dalam memberikan tugas 

maupun tanggungjawab dalam pekerjaan yang akan diberikan kepadanya. Dengan 

demikian para pegawai dapat bekerja dengan baik secara profesional. Setelah itu, 

organisasi dapat melakukan penilaian kepada pegawai terhadap apa yang telah di 

kerjakannya selama bekerja.  

A. Proses Manajemen Kinerja 

Adapun proses manajemen kinerja melalui beberapa tahapan diantaranya: 

1. Perencanaan Kinerja 

Perencanaan kinerja adalah langkah awal dari manajemen kinerja. Dasar 

untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis organisasi 

yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perencanaan strategis 

menentukan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan 

(Wibowo, 2016:37). Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karenanya sebelum melakukan 

perencanaan kinerja, terlebih dahulu menetapkan apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran organisasi pada berbagai tingkatan. Tujuan pada suatu organisasi 
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mempunyai lingkup yang lebih luas dari pada tingkat bisnis, departemen maupun 

divisi.  

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana 

strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan 

tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan 

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan 

penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan 

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya 

dalam tahun tertentu (A. Yusmiar, 2014:79). 

2. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dapat dilaksanakan untuk mengetahui selama 

pelaksanaan kinerja sesuai rencana yang telah ditentukan atau sesuai jadwal yang 

telah dibuat sesuai hasil kinerja yang telah diharapkan. Pengukuran hanya 

mengukur apa yang penting dan relevan.  

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara: 

1) Memastikan bahwa persyaratan telah terpenuhi. 

2) Membuat standar kinerja untuk menciptakan perbandingan. 

3) Mengusahakan jarak untuk memonitor tingkat kinerja. 

4) Menentukan apa yang diprioritaskan. 

5) Menghindari konsekuensi kinerja.  

6) Mempertimbangkan penggunaan sumber daya. 

7) Umpan balik umtuk mendorong perbaikan (Wibowo, 2006:155). 
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Dari beberapa cara pengukuran kinerja di atas perlu ada pengamatan kinerja 

dan perilaku yang menjadi kepentingan individu dalam memahami tentang 

dimensi atau gambaran kinerja.  

3. Penilaian Kinerja 

Penilain kinerja (performance appraisal) yaitu proses dimana kinerja 

individu diukur dan dievalusi. Penilaian kinerja salah satu metode untuk 

mengukur seberapa baik pekerjaan individu dalam melakukan pekerjaan yang 

diberikan kepadanya (Wibowo, 2006:18) 

Dengan adanya penilaian kinerja ini kita dapat mengetahui kinerja pegawai 

baik itu dari segi kemampuan, tingkah laku, dan sebagainya. Penilaian kinerja 

dilakukan untuk mengukur standar kinerja pegawai di bandingkan dengan 

pegawai lainnya. Kinerja pegawai umumnya terdapat 5 bagian yaitu: kuantitas 

dari hasil, kualitas dari hasil, kecepatan waktu dari hasil yang dikerjakan, dan 

kehadiran dalam bekerja sama. Lima elemen ini sangatlah mendukung tingkat 

penilain pegawai dengn hasil yang lebih baik dari sebelumnya (Robert L Mathis 

dan John H Jackson, 2006:380).   

Tujuan penilaian kinerja yaitu untuk memperbaiki tingkat prestasi kerja 

pegawai yang nantinya dapat bermanfaat pada fungsi-fungsi manajemen. 

Penilaian kinerja adalah mekanisme yang sangat penting dalam manajemen 

kinerja karna dapat memberikan standar dan tujuan dalam memberikan motivasi 

pada pegawai di waktu berikutnya. Penilaian kinerja pegawai hanya dapat dilihat 

dari hasil yang telah dikerjakannya, penilaian kinerja memberikan keputusan yang 

mempengaruhi tingkat gaji, promosi, pelatihan, serta kondisi-kondisi pegawai 

lainnya. Dengan adanya penilaian kinerja dapat mendorong dari tingkat perbaikan 
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kerja yang terhambat serta dapat membantu manajer dalam pengambilan 

keputusan terhadap pegawai guna mencapai efektivitas yang lebih baik terhadap 

organisasi. 

B. Metode Penilaian Kinerja 

Metode penilaian kinerja yang biasa digunakan dalam organisasi mulai dari 

yang sangat sederhana hingga yang rumit sekalipun. Metode yang paling 

sederhana adalah metode ranking langsung. Dalam metode ini atasan langsung 

mengurutkan pegawai dari yang terbaik sampai yang terburuk menurut kinerja 

secara keseluruhan.  

Ada beberapa metode yang bisa dipakai dalam penilaian kinerja ini yaitu: 

1) Metode rating scale, penilaian prestasi berdasarkan pada suatu skala dari yang 

sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan jelek. 

2) Critical Incident Technique, adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku 

khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang baik maupun yang 

tidak baik.  

3) Skala penilaian berjangka adalah penilaian yang dilakukan dengan membuat 

spesifikasi dalam elemen-elemen tertentu. Contohnya memberikan pengajaran, 

melakukan penelitian dan membuat soal. 

4) Metode checklist adalah metode penilaian yang didasarkan pada suatu standar 

kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu kemudian penilaian memeriksa 

apakah pegawai sudah mengerjakannya.   

5) Pengamatan dan tes uji kerja adalah penilaian yang dilakukan melalui tes 

lapangan. 
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6) Metode perbandingan kelompok adalah membandingkan seorang pegawai 

dengan rekan kerjanya, yang dilakukan oleh atasan dengan beberapa teknik 

seperti pemeringkatan (rangking method),  pengelompokan pada klasifikasi 

yang sudah ada ditentukan (force distribution), pemberian poin atau angka 

(point allocation method), dan metode perbandingan dengan karyawan lain 

(paired comparison).   

7) Penilaian secara psikologis adalah penilaian yang dilakukan oleh para ahli 

psikolog untuk mengetahui potensi secara berkaitan seperti berkaitan seperti 

kemampuan intelektual, motivasi serta yang bersifat psikologis. 

8) Metode Management by objective (MBO), metode ini dimulai dengan 

penetapan tujuan atau sasaran kinerja untuk periode penilaian yang akan datang 

(Moeheriono, 2012:141). 

Dari beberapa metode penilaian kinerja yang disebutkan di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa penilaian menentukan peringkat bagi sejumlah pegawai mulai 

dari yang kemampuan kerja yang baik dan perilaku dalam bekerjasama antar para 

pegawai lain. Dengan menggunakan metode penilaian kinerja ini seorang 

pemimpin dapat mendorong untuk meningkatkan kualitas kerja yang dimiliki oleh 

seorang pegawai. 

C. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (performance apparaisal) sistem formal untuk memeriksa 

atau mengkaji dan mengevaluasi kinerja seseorang atau kelompok. Kinerja adalah 

pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya. Kinerja dapat pula di pandang sebagai perpaduan dari hasil kerja (apa 
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yang harus dicapai oleh seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang 

mencapainya) (Marwansyah, 2016:228). 

Adapun pengertian penilaian kinerja pegawai berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi 

kerja pegawai negeri sipil. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses 

penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 

2011, penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip: 

a) Objektif. 

b) Terukur. 

c) Akuntabel. 

d) Partisipatif; dan  

e) Transparan. 

Setelah adanya perubahan yang ditetapkan pemerintah penilaian kinerja 

dengan metode DP3 di ubah menjadi sasaran kinerja pegawai, yang diuraikan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri 

atas unsur: 

a) SKP (Sasaran Kera Pegawai). 

b) Perilaku Kerja. 

Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b 

meliputi aspek: 

a) Orientasi Pelayanan. 
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b) Integritas. 

c) Komitmen. 

d) Disiplin. 

e) Kerja sama; dan 

f) Kepemimpinan. 

D. Ruang Lingkup Penilaian Kinerja 

Ruang lingkup penilaian prestasi kinerja dicakup dalam 5W + 1H atau biasa 

langsung disebut what, why, where, when, who, dan how. Menurut Hasibuan 

ruang lingkup penilaian kinerja yaitu: 

1) What (apa) yang di nilai 

Penilaian prestasi kerja pegawai yang dinilai adalah kerjasama, kejujuran, 

kepemimpinan, loyalitas, potensi akan datang, serta sifat dan hasil kerjanya. 

2) Why (kenapa) dinilai 

Karena untuk menambah tingkat kepuasan para pegawai dengan memberikan 

pengakuan terhadap hasil kerjanya. Dengan adanya penilaian dapat mengukur 

prestasi kerja dan kemampuan para pegawainya.  

3) Where (dimana) penilaian dilakukan 

Tempat penilaian dilakukan di dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan baik 

formal maupun non formal. 

4) When (Kapan) penilaian dilakukan 

Waktu penilaian dilakukan secara formal dan informal. Secara formal yaitu 

penilaian yang dilakukan secara periodik. Sedangkan informal yaitu penilain 

yang dilakukan secara terus menerus. 
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5) Who (siapa) yang akan dinilai 

Penilaian dilakukan oleh atasan langsung, dan yang akan dinilai adalah semua 

tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di organisasi. Yang menilai atasan 

langsungnya, atau suatu tim yang dibentuk di organisasi tersebut. 

6) How (bagaimana) menilainya 

Metode penilaian apa yang digunakan dan problem apa saja yang dihadapi oleh 

penilai dalam melakukan penilaian (Eka Suhartini, 2015:177). 

Dari beberapa teknik penilaian prestasi kerja yang disebutkan diatas seorang 

atasan dapat melakukan penilaian kerja kepada para pegawai yang telah 

melaksanakan pekerjaannya atau tim khusus penilai untuk mengetahui seberapa 

besar kinerjanya. 

E. Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan penilaian kinerja menurut Mc Gregor mengklarifikasikan menjadi 

tiga bagian meliputi: Administratif adalah menyediakan dengan rapi cara untuk 

menentukan promosi, mutasi pegawai dan kenaikan gaji. Inofatif adalah memberi 

masukan mengenai kekuatan dan kelemahan para pegawai. Motivasional adalah 

memotivasi para pegawai untuk mengembangkan diri sendiri dalam meningkatkan 

kinerjanya (Eka Suhartini, 2015:179). 

Tujuan penilaian kinerja adalah salah satu alat motivasi paling ampuh yang 

tersedia bagi pemimpin atau manajer. Adapun tujuan penilaian kinerja yaitu: 

1) Untuk mengukur kinerja secara obyektif berdasarkan persyaratan pekerjaan. Ini 

memungkinkan pegawai yang efektif untuk mendapat sebuah imbalan atas 

upaya mereka dan pegawai yang tidak efektif mendapat konsekuensi 

sebaliknya atas kinerja buruk. 



 

26 

 

2) Untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan 

pengembangan yang spesifik. 

3) Untukmengembangkan tujuan karir sehingga pegawai dapat selalu 

menyesuaikan diri dengan tuntutan dinamika organisasi. Semakin lama, setiap 

pekerjaan dalam organisasi menjadi semakin menantang dengan persyaratan-

persyaratan baru. 

4) Sebagai dasar pengambilan keputusan untuk prestasi kerja seorang pegawai 

yang telah dicapainya. 

5) Memberikan umpan balik kepada para pegawai, sehingga penilaian kinerja 

dapat berfungsi sebagai wahana pengembangan pribadi dan karir 

(Marwansyah, 2016:232). 

Dari beberapa tujuan penilaian kinerja di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penilaian kinerja dalam suatu organisasi dapat berguna bagi para pegawai 

dan organisasi itu sendiri. Dengan melakukan penilaian kinerja memberikan 

dorongan motivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dan terarah kepada 

kualitas kerja. 

F. Manfaat Penilaian Kinerja 

Manfaat penilaian kinerja ditinjau dari berbagai perspektif pengembangan 

perusahaan  khususnya manajemen sumber daya manusia yang terdapat dalam 

organisasi. Adapun manfaat penilaian kinerja diantaranya: 

1) Meningkatkan prestasi kerja 

Dengan adanya penilaian kinerja, baik pimpinan maupun pegawai memperoleh 

umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan/prestasi. 
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2) Memberi kesempatan kerja yang adil 

Penilaian akurat dapat menjamin pegawai memperoleh kesempatan menempati 

sisi pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. 

3) Kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

Melalui penilaian kinerja, terdeteksi pegawai yang kemampuannya rendah 

sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan 

kemampuan mereka.  

4) Penyesuaian kompensasi 

Melalui penilaian, pimpinan dapat mengambil keputusan dalam menentukan 

perbaikan pemberian kompensasi dan sebagainya.  

5) Keputusan promosi dan emosi 

Hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

untuk mempromosikan atau mendemosikan pegawai. 

6) Mendiagnosis kesalahan desain pekerja 

Kinerja yang buruk mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain 

pekerjaan. Penilaian kinerja dapat membantu mendiagnosis kesalahan tersebut. 

7) Menilai proses rekrutmen dan seleksi  

Kinerja pegawai baru yang rendah dapat mencerminkan adanya penyimpangan 

proses rekrutmen dan seleksi (Sedarmayanti, 2016:288). 

Sedangkan menurut Allen berpendapat bahwa manfaat penilaian kinerja 

terbagi atas 3 yaitu: 

1) Penilaian kinerja yang dilakukan dengan berhati-hati  dapat membantu 

memperbaiki kinerja pekerja sepanang tahun.  
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2) Proses penilaian yang efektif merupakan bagian dari manajemen sumber daya 

manusia yang dapat membantu organisasi berhasil. 

3) Merupakan komponen kunci dari strategi kompetitif (Wibowo, 2016:193). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manfaat 

penilaian kinerja ini bukan hanya tujuan menilai sumber daya manusia saja, tetapi 

dapat juga dipergunakan untuk kepentingan organisasi yang lebih luas. 

G. Proses Penilaian Kinerja 

Proses penilaian kinerja adalah titik awal dari proses pengidentifikasian 

sasaran-sasaran kinerja. Sebuah sistem penilaian tidak berjalan secara efektif serta 

memenuhi setiap tujuan yang diinginkan, sehingga manajemen harus memilih 

tujuan-tujuan yang spesifik yang diyakini paling penting dan dapat dicapai. 

Banyak proses penilaian kinerja gagal karena yang bertanggungjawab tidak 

berfikir apa yang mereka lakukan. Mereka hanya mencontoh apa yang dilakukan 

oleh organisasi lain tanpa memperhatikan perbedaan di antara organisasi. 

Sebagian memulai dengan merancang format dan kemudian merancang proses 

untuk menyelesaikan format. Proses penilaian perlu sesederhana mungkin, tetapi 

dapat lebih kompleks sesuai kebutuhan. 

Adapun langkah dalam proses penilaian kinerja yaitu: 

1) Mengidentifikasi tujuan spesifik penilaian kinerja 

2) Menentukan tugas yang harus dijalankan dalam pekerjaan (analisis jabatan). 

Jika analisis jabatan sudah dilakukan, pada tahap ini cukup dilakukan upaya 

untuk memutakhirkan/melengkapi informasi hasil analisis jabatan. 
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1) Memeriksa tugas yang dijalankan. Pada tahap ini, penilai memeriksa tugas 

yang dilaksanakan oleh tiap pegawai, dengan berpedoman pada deskripsi 

jabatan. 

2) Menilai kinerja. Setelah memeriksa tugas, penilai memberi nilai untuk tiap 

unsur jabatan yang diperiksa/diamati. 

3) Membicarakan hasil penilaian dengan pegawai. Pada tahap akhir ini penilai 

hendaknya menyampaikan dan mendiskusikan hasil penilaian kepada pegawai 

yang dinilai. Pegawai yang dinilai dapat mengklarifikasikan hasil penilaian dan 

bila perlu, bisa mengajukan keberatan atas hasil penilaian (Sedarmayanti, 

2016:299).  

Dengan adanya proses penilaian kinerja ini maka dapat mengevaluasi 

standar-standar kemampuan kinerja pegawai. penilaian kinerja dapat mengatasi 

tantangan-tantangan yang terjadi dari luar lingkungan, serta dapat membantu 

memperbaiki kinerja pekerja sepanjang tahun dan penilaian yang efektif juga 

dapat membantu organisasi berhasil. 

2.4 Fungsi Manajemen 

Manajemen mencakup bagian yang sangat luas mulai dari menentukan arah 

organisasi masa depan dan tujuan yang hendak dicapai, menciptakan dan 

mendorong terbinanya kegiatan antar sesama anggota organisasi. Adapun fungsi 

manajemen yaitu diantaranya: 

a. Planning (perencanaan) 

Perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas tentang apa yang 

akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan 

merupakan proses mempersiapkan seperangkat keputusan bagi perbuatan di masa 
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depan. Pembuatan keputusan merupakan bagian dari perencanaan, namun proses 

perencanaan dapat juga terpikir setelah tujuan dan keputusan diambil. Fungsi 

perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti 

perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan tersebut (Yusmiar, 2014:12). 

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang 

tertuang dalam al-Qur‟an. Di antara ayat al-Qur‟an yang terkait dengan fungsi 

perencanaan adalah Qs.Al-Hasyr/58:18. 

َّقُواْ اهلُلَ إِنَّ اهلُلَ  ا قَدََّمْت ِلغٍَد َواُت َّقُواْ اهلُلَ َوْلتَنظُْر نَْفٌس مَّ َخبٌٌِر بَِما ٌَاٌََُّها اْلَِّذٌَن َءاَمنُواْ اُت
 تَْعَملُونَ 

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

b. Organization (Pengorganisasian) 

Gumur merumuskan bahwa pengorganisasian, pengelompokan dan 

pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan 

rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Ada 

tiga unsur pengorganisasian yaitu: 

1) Pengenalan pengelompokan kerja. 

2) Penentuan dan pelimpahan wewenang serta tanggungawab. 

3) Pengaturan hubungan kerja (Alex Gumur, 1975:23). 

Setelah adanya gambaran pengertian pengorganisasian sebagaimana telah 

diuraikan di atas, maka pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas dalam 

menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi seluruh kegiatan usaha 

dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan 
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serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan 

organisasi (Mahmuddin, 2004:32). Proses organizing yang menekankan 

pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan, 

sebenarnya telah dicontohkan di dalam al-Qur‟an. Firman Allah dalam Qs.Ali 

Imran/3:103. 

ٌَْكْم إْذُكْنتُْمؤْعَداًء  بَِحْبِل هللاِ َوْعتَِصُمْوا ٌْعًا َو َلَ تَفََرقُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت هللا َعلَ َجِم
ْن النَّاِر فَؤَْنقَذَكُمْ  ٌَْن قُلُْوبُِكْم فَؤَْصبََحتُْم بِنِْعَمتِِه إْخَونًا َوُكْنتُْم َعلى َشفَا ُحْفَرةٍ ِمّ َّلَف بَ  فَؤ

     لَعَلَُّكم تَهتَُدْونَ  تِهِ لَُكم َءاٌَ  ِمْنَها َكذَِلَك ٌُبٌَُِّن هللاُ 
Terjemahnya: “Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-

musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah 

kamu kerena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu 

telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu 

daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.   

c. Actuating (Penggerak) 

Penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para 

bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu untuk bekerja dengan ikhlas 

demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Setelah rencana 

ditetapkan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka 

untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sehingga apa yang menjadi 

tujuan suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan 

menggerakkan itu disebut dengan “penggerakkan” (actuating) (M.Munir dan 

Wahyu Ilahi, 2006:139). Allah SWT berfirman dalam Qs.Ar Ra‟d/13:11. 

َ ََلٌُغٌَُِّر َما بِقَ  ِ ۗ إِنَّ َّللاَّ ٌِْه َوِمْن َخْلِفِه ٌَْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ ٌِْن ٌََد ْوٍم لَهُ ُمعَقِّبَاٌت ِمْن بَ
ُ بِقَْوٍم ُسوًءا فَلَما َمَردَّ لَهُ ۚ َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه  ٌُغٌَُِّرْوا َحتَّى َمابِؤَْنفُِسِهْم ۗ َوإِذَا أََراَد َّللاَّ

 ِمْن َوالٍ 
Terjemahnya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

secara bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya 

atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan 
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suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada 

suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-

sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. 

d. Controlling (pengawasan) 

Pengendalian dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti proses, cara, 

perbuatan mengendalikan, pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan 

hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil 

pengawasan (Depdiknas, 2018:543). 

Pengertian pengendalian menurut istilah adalah proses kegiatan 

pengendalian semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan organisasi dan 

bekerja sesuai dengan rencana. Dengan adanya pengendalian ini dapat menjamin 

bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi (Umi Athelia Kurniati (ed), 2012:40). Sebagaimana firman Allah dalam 

Qs.At-Tahrim/66:6. 

ٌَْها َملَئَِكةٌ  ٌَؤٌََُّها اُلَِّذٌَن َءاَمنُواْ قُواْ أَنفَُسُكْم َوأَْهِلٌُكْم نَاًرا َوقُودُهَا اُلنَّاُس َواُ ْلِحَجاَرةُ َعلَ
                     أََمَرهُْم َوٌَْفعَلُوَن َما ٌُْإَمُروَن        ِغََلٌظ ِشَدادٌ َلَّ ٌَْعُصوَن اهلُلَ َمآ 

Terjemahnya: ”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. 

 

2.5 Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Skripsi Murni pada tahun 2019 dengan judul “Manajemen Kinerja Dalam 

Membangun Sumber Daya Islami Pada Pegawai Kementerian Agama 

Kabupaten Jeneponto”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen 

kinerja pegawai Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto dalam 
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melaksanakan suatu kegiatan meliputi perencanaan, dan penilaian kinerja. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya pegawai yang selalu disiplin, tepat waktu dalam 

bekerja. Sehingga para pegawai menjadi antusias terhadap kinerjanya, yang 

telah dituangkan dalam bentuk SKP yang telah dibuat oleh pegawai yang 

menduduki jabatan berdasarkan panduan penyusunan SKP yang telah dibuat 

oleh pemerintah. Dari semua hasil tahapan manajemen dapat digunakan 

sebagai pertimbangan untuk pengembangan karir seorang pegawai negeri sipil. 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian 

tersebut memfokuskan penerapan manajemen kinerja dalam membangun 

sumber daya islami pada pegawai Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto. 

Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada manajemen kinerja 

pegawai subbag kepegawaian di Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Sulawesi Tenggara. 

2. Skripsi Elsa Ervina Tahir tahun 2017 dengan judul “Manajemen Penilaian 

Kinerja dalam Aktivitas Kerja Pegawai Kantor Lurah Tamangapa Kassi Kota 

Makassar”. Hasil dalam penelitian ini menggambarkan bahwa manajemen 

yang diterapkan Kantor Lurah Tamangapa sudah cukup baik dalam 

melaksanakan penilaian kinerja meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi . Perencanaan meliputi penyusunan 

program, waktu yang dibutuhkan, biaya yang dikeluarkan, aspek kuantitas dan 

kualitas yang telah dibuat sendiri oleh pegawai, yang menduduki jabatan 

berdasarkan panduan penyusunan SKP yang telah dibuat oleh pemerintah 

dalam hal ini di Kantor Walikota. Di dalam SKP juga terlihat hasil capaian 

kerja pegawai yang telah dikerjakan, dan tiap kegiatan pegawai tertera angka 
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target yang ingin dicapai dan angka kegiatan yang terlaksana. Tiap KASI di 

Kantor Lurah Tamangapa tidak memenuhi target yang telah ditetapkan di SKP, 

rata-rata kegiatan yang terlaksana 85%. Perbedaan pada penelitian ini yaitu 

penelitian tersebut hanya memfokuskan pada penilaian kinerja Kantor Lurah 

Tamangapa Kassi Kota Makassar. Sedangkan dalam penelitian ini 

memfokuskan pada penelitian manajemen kinerja pegawai subbag 

kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

3. Skripsi oleh Sri Wahyuni tahun 2017 dengan judul “Penerapan Manajemen 

Kinerja dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pegawai pada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  di Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja yang diterapkan Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang menggunakan (1) 

manajemen pelayanan publik yang meliputi: pelayanan pendaftaran dan 

pendataan penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pelayanan penyuluhan dan 

informasi dan pelayanan administrasi perkantoran (2) manajemen administrasi 

kependudukan meliputi: pendaftaran penduduk, administrasi pencatatan sipil 

dan pengelolaan data dan administrasi penduduk, adapun kualitas kerja 

pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Enrekang meliputi: kualitas pelayanan publik yang sudah memadai, disiplin 

kerja yang belum memadai, kompetensi pegawai belum memadai, dan fasilitas 

kantor juga juga belum memadai. Perbedaannya peneliti terdahulu mengarah 

pada meningkatkan kualitas kerja pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Kabupaten Enrekang. Sedangkan pada penelitian ini 



 

35 

 

peneliti memfokuskan pada manajemen kinerja pegawai subbag kepegawaian 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


