
8 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Stephanie Mewinda 

(2010), metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 

dan metode analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penilaian prestasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap promosi jabatan sebesar 0,220 pada tingkat signifikan 

0,033(33%). Artinya prestasi kerja karyawan dipengaruhi oleh promosi 

jabatan sebesar 74,5% sedangkan sisanya sebesar 25,5% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

Menurut Afyalda (2011), dengan menggunakan alat analisis data 

deskriptif dan analisis regresi sederhana untuk mengetahui pengaruh 

penilaian prestasi kerja terhadap promosi jabatan, yaitu hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel penilaian prestasi kerja 

terhadap promosi jabatan sebesar 54,2% dengan R Square sebesar 30,2% 

dan sisanya 60,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Kesimpulan yang diambil, yaitu penilaian prestasi 

kerja berpengaruh terhadap promosi jabatan karyawan dengan taraf 

signifikan α = 5%.  

Adapun tabel data dari penelitian terdahulu yang menjadi referensi 

pada penelitian sekarang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

 

Perbedaan dan Persamaan Peneliti Terdahulu dengan Sekarang 

 

Nama Judul  Penelitian Variabel Literatur 

Alat Analisis 

dan Medode 

Penelitian 

Stephanie 

Mewinda 

Pengaruh Penilaian 

Prestasi Kerja dan 

Penghargaan Terhadap 
Promosi Jabatan pada 

Karyawan PT. 

Kharisma Pemasaran 
Bersama Medan. 

Penilaian Prestasi Kerja 

(X) 

Indikator: 
1. Kualitas Kerja 

2. Kuantitas Kerja 

3. Kejujuran 
4. Inisiatif 

5. Kerjasama 

6. Kesopanan 
7. Tanggungjawab 

Promosi Jabatan (Y) 

Insikator: 
1. Pengalaman (Seniority) 

2. Merit Sistem (Kinerja) 

 

(X): Nasution 

(2004: 91). 

 
 

 

 
 

 

 
 

(Y): Dessler (2003: 

358). 
 

Analisis 
Deskriptif  

dengan Metode 

Analisis 
Regresi Linear 

Sederhana. 

Afyalda 

Pengaruh Penilaian 
Prestasi Kerja Terhadap 

Promosi Jabatan 

Karyawan Kantor 
Direksi PT. Perkebunan 

Nusantara III (Persero) 

Medan 

Penilaian Prestasi Kerja 

(X) 

Indikator: 

1. Hasil Kerja 

2. Kerjasama 
3. Sikap Kerja 

4. Disiplin Kerja 

Promosi Jabatan (Y) 

Indikator: 

1. Pengalaman (Seniority) 

2. Kecakapan (Ability) 

 

(X): Moerheriono 

(2009: 106). 
 

 

 
 

 

(Y): Hasibuan 
(2005: 109) 

 

Analisis 

Deskriptif 
dengan 

menggunakan 

Regresi 
Sederhana 

Peneliti 
Sekarang: 

Penilaian Prestasi Kerja 
Karyawan Dan Promosi 

Jabatan Pada PT. 

Mulcindo Steel Industry 
Gresik. 

Penilaian Prestasi 

Karyawan (X). 
Indikator: 

1. Prestasi Kerja 

2. Kemampuan Kerja 
3. Disiplin  

4. Hubungan Kerja 

5. Prakarsa 
6. Kesetiaan & 

Pengabdian  

7. Kepemimpinan 
8. Kerjasama 

9. Kejujuran 

10. Rasa Tanggungjawab 

Promosi Jabatan (Y) 

Indikator: 

1. Status Sosial 
2. Wewenang 

3. Tanggung Jawab 

4. Penghasilan 

 

(X): Soeprihanto 

(2009:07) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
(Y): (Hasibuan:107) 

Analisis 

Regresi Linear 

Sederhana 

 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai alur penelitian yang akan 

dilakukan terkait dengan penilaian prestasi kerja karyawan dan promosi 

jabatan oleh peneliti sekarang, dan penelitian sekarang merupakan 
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pengembangan indikator variabel penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu pada alat analisis dan metode penelitian 

menggunakan analisis regresi linear sederhana. Sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu mengembangkan 

indikator variabel pada literatur yang digunakan pada penelitian terdahulu. 

Manfaat atau kontribusi dari penelitian terdahulu pada penelitian sekarang 

adalah untuk memperkuat dasar pemikiran atas topik penelitian dan sebagai 

dasar kesimpulan menentukan hipotesis penelitian yang akan dilakukan.   

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu pedoman 

dalam bidang personalia yang diharapkan dapat menunjukkan prestasi 

kerja para karyawan secara rutin dan teratur sehingga sangat bermanfaat 

bagi pengembangan karyawan yang dinilai maupun perusahaan secara 

keseluruhan. Prestasi kerja seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil 

kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, misalnya standard, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama. Tentunya dalam hal penilaian tetap mempertimbangkan 

berbagai situasi dan kondisi yang mempengaruhi prestasi kerja tersebut. 
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Penilaian prestasi kerja juga memungkinkan para karyawan 

untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka, dan sejauh mana 

hasil kerja mereka dinilai oleh atasan. Hal ini akan dapat mendorong 

motivasi dan umpan balik dari karyawan untuk kemajuan-kemajuan 

mereka yang lebih baik dari waktu ke waktu. Beberapa pendapat yang 

dikemukakan oleh para kaum akademis mengenai penilaian prestasi 

kerja. 

Menurut Soeprihanto (2009: 7), Penilaian pelaksanaan pekerjaan 

atau penilaian prestasi kerja (appraisal of performance) adalah suatu 

sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang 

karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara 

keseluruhan. 

Menurut Andrew E. Sikula (1981: 205) dalam Mengkunegara 

(2002: 69) menjelaskan bahwa “Employee appraising is the systematic 

evaluation of a worker’s job performance and potential for development. 

Appraising is the process of estimating or judging the value, excellence, 

qualities, or status of some object, person, or thing ”. (Penilaian pegawai 

merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi 

yang dapat dikembangkan. Penilaian adalah proses penaksiran atau 

penentuan nilai, kualitas, atau status dari beberapa objek, orang ataupun 

sesuatu). 

Menurut Mengginson (1981: 310) dalam Mangkunegara (2000: 

69) adalah sebagai berikut “Penilaian prestasi kerja (performance 
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appraisal) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk 

menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya”. 

Menurut (Hasibuan: 2005: 87), penilaian prestasi kerja adalah 

kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan 

serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Sedangkan menurut Leon C. 

Menggison (1981) dalam Mengkunegara (2002: 69) mengemukakan 

bahwa “Performance appraisal is the process an employer uses to 

determine whether an employee is performing the job as intented” 

(Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses yang digunakan majikan 

untuk menentukan apakah seorang pegawai melakukan pekerjaannya 

sesuai dengan yang dimaksudkan). 

Pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan bukan berarti hanya 

dilihat atau dinilai hasil fisiknya tetapi meliputi berbagai hal. Beberapa 

indikator dan aspek-aspek kriteria penilaian yang berhasil digunakan 

kembali untuk pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang dapat diterapkan 

perusahaan secara rutin dan teratur sehingga sangat bermanfaat bagi 

pengembangan karier karyawan yang dinilai maupun perusahaan secara 

keseluruhan sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya.  

Adapun indikator dan aspek-aspek kriteria penilaian prestasi kerja 

menurut Soeprihanto (2009: 7,23). 
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a. Prestasi Kerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat 

dihasilkan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepada karyawan dari uraian pekerjaannya. 

b. Kemampuan Kerja 

Kemampuan kerja menunjukkan kecakapan seseorang seperti 

kecerdasan dan keterampilan. Kemampuan berhubungan erat dengan 

kemampuan fisik dan mental yang dimiliki karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan. 

c. Disiplin 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-

peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

instruksi yang diberikan kepadanya.  

d. Hubungan Kerja 

Hubungan kerja merupakan kondisi dimana para karyawan melakukan 

sosial dengan karyawan atau pimpinan sehingga mendukung proses 

penyelesaian pekerjaan. 

e. Prakarsa 

Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinal dan berdasarkan 

inisiatif sendiri untuk menganalis, menilai, menciptakan, memberikan 

alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan 

penyelesaian masalah yang dihadapinya. 
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f. Kesetiaan dan Pengabdian 

Tingkat kesetiaan dan pengabdian menunjukkan dukungan seorang 

karyawan dalam bekerja sehingga dapat menjadikan tolak ukur tingkat 

loyalitas seorang karyawan dalam bekerja diperusahaan. 

g. Kepemimpinan 

Penilai menilai karyawan dalam memimpin, mempengaruhi, 

mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa dan dapat 

memotivasi karyawan lain atau bawahannya untuk bekerja secara 

efektif. 

h. Kerjasama 

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan bekerja sama 

dengan karyawan lainnya secara vertikal atau horizontal di dalam 

maupun di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. 

i. Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap 

karyawan lain seperti kepada para bawahannya. 

j. Rasa Tanggungjawab 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan 

kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana 

yang dipergunakannya, serta perilaku kerjanya. 

Dari beberapa pengertian penilaian prestasi kerja diatas dapat 

disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja yang dilakukan atasan 
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karyawan langsung, perusahaan menilai prestasi kerja karyawan secara 

sistematik sesuai pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan. 

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja di dalam suatu organisasi sangatlah 

penting, Karena dengan penilaian prestasi kerja pihak manajemen 

mendapat bahan pertimbangan untuk merumuskan dan mengetahui 

tindakan-tindakan apa yang dapat diputuskan untuk meningkatkan 

keterampilan dari karyawan sesuai dengan potensi. 

2. Tujuan dan Manfaat Penilaian Prestasi Kerja 

Telah dikemukakan di atas bahwa penilaian prestasi kerja 

merupakan suatu pedoman dalam bidang personalia untuk mengetahui 

dan menilai hasil kerja karyawan selama periode tertentu. Prestasi 

tersebut sangat erat hubungannya dengan produktivitas individu. Selain 

itu juga berhubungan erat dengan masalah latihan dan pengembangan, 

perencanaan karier atau kenaikan pangkat maupun masalah pengupahan. 

Oleh karena itu informasi secara rutin tentang prestasi kerja seorang 

karyawan sangat penting untuk turut serta menentukan kebijaksanaan di 

bidang personalia. 

Menurut Soeprihanto (2009: 08) secara lebih terperinci, tujuan 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui keadaan ketrampilan dan kemampuan setiap karyawan 

secara rutin. 
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b. Untuk digunakan sebagai dasar perencanaan bidang personalia, 

khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil 

kerja. 

c. Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan 

karyawan secara seoptimal mungkin, sehingga antara lain dapat 

diarahkan jenjang kariernya atau perencanaan karier, kenaikan 

pangkat dan kenaikan jabatan. 

d. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara 

atasan dan bawahan. 

e. Mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan dari bidang 

personalia, khususnya prestasi karyawan dalam bekerja. 

f. Secara pribadi, bagi karyawan dapat mengetahui kekuatan dan 

kelemahan masing-masing sehingga dapat memacu 

perkembangannya. Sebaliknya bagi atasan yang menilai akan lebih 

memperhatikan dan mengenal bawahan atau karyawannya, sehingga 

dapat membantu dalam memotivasi karyawan dalam bekerja. 

g. Hasil Penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi 

penelitian dan pengembangan di bidang personalia secara 

keseluruhan. 

3. Metode Penilaian Prestasi Kerja 

Soeprihanto (2009: 36) mengelompokkan metode penilaian 

prestasi kerja sebagai berikut: 
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1) Metode Penilaian Berorientasi Masa Lalu. 

Pentingnya evaluasi penampilan telah menyebabkan kaum akademis 

menciptakan banyak metode untuk menilai penampilan masa lalu. 

Kebanyakan teknik tersebut merupakan usaha langsung untuk 

memperkecil sejumlah persoalan tertentu yang dijumpai pada 

pendekatan-pendekatan lain. Tidak ada yang sempurna, masing-

masing mepunyai kelebihan dan kelemahan. Pendekatan yang 

berorientasi pada masa lalu mempunyai kelebihan yang bersangkutan 

dengan penampilan yang terjadi dan sampai tahap tertentu, dapat 

diukur. Kelemahan yang pasti adalah bahwa penampilan masa lalu 

tidak dapat dirubah. Tetapi dengan mengevaluasi penampilan masa 

lalu, para pekerja dapat memperoleh umpan balik ini kemudian dapat 

menyebabkan usaha yang diperbarui pada penampilan yang 

disempurnakan berikutnya. Teknik yang sering dipakai dan yang 

mempunyai orientasi masa lalu mencakup: 

a. Rating Scale 

Barangkali bentuk formulir penilaian penampilan yang paling tua 

dan paling sering dipergunkan adalah rating scale. Metode ini 

memerlukan penilai untuk memberikan suatu evaluasi yang 

subyektif mengenai panampilan individu pada skala dari rendah 

sampai tinggi. Formulir dilengkapi dengan mengecek tanggapan 

yang paling tepat untuk setiap penampilan. Tanggapan dapat diberi 

nilai menarik untuk memungkinkan dihitungnya nilai rata-rata dan 
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diperbandingkan bagi setiap pekerja. Kelebihan metode ini, tidak 

mahal untuk dikembangkan dan dilaksanakan, para penilai 

membutuhkan sedikit waktu dan sedikit latihan untuk melengkapi 

formulir tersebut, dan ini dapat diterapkan pada sebagian besar 

pekerja dalam perusahaan. Kelemahannyapun banyak, seperti 

terjadinya kesulitan dalam menentukan kriteria yang sesuai dengan 

pelaksanaan pekerjaa. Kriteria spesifik yang penting sering 

diabaikan, agar sebuah formulir dapat digunakan pada berbagai 

jenis pekerjaan, sering terjadi juga adanya kesulitan dalam 

mengidentifikasikan kriteria prestasi kerja, sehingga formulir akan 

berisi faktor-faktor kepribadian yang tidak atau kurang sesuai. 

Akibat dari itu semua maka arti penilaian yang objektif cenderung 

turun atau berkurang. 

b. Checklist 

Metode penilaian dengan checklist memerlukan penilai untuk 

menseleksi pernyataan yang menjelaskan karakteristik karyawan. 

Penilai biasanya merupakan pengawas dekat. Tetapi tanpa 

diketahui oleh penilai, bagian personalia dapat memberikan bobot 

pada daftar yang berbeda. Bobot ini memungkinkan penilai 

tersebut dikwalifikasikan sehingga nilai secara keseluruhan dapat 

ditentukan. Kelebihan dari checklist adalah hemat, mudah 

pelaksanaannya, dan terstandarisasi. Kelemahannya meliputi 

ketentuan terhadap bias penilai, pemakaian kriteria kepribadian dan 
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bukan kriteria penampilan, salah interprestasi item-item pada 

daftar, serta pamakaian bobot. Kelemahan lainnya dari pendekatan 

ini adalah tidak diperbolehkannya bagi penilai untuk memberikan 

penilai yang relatif. Misal: karyawan yang dengan gembira bekerja 

lembur memperoleh nilai yang sama dengan mereka yang bekerja 

lembur dengan perasaan terpaksa. 

c. Critical Incident Method (Metode Kejadian Kritis) 

Metode ini mengarahkan pembuat perbandingan untuk mencatat 

pernyataan yang menggambarkan tingkah laku karyawan baik dan 

buruk dihubungkan dengan cara kerja mereka. Pernyataan tersebut 

disebut kejadian-kejadian kritis. Kejadian ini biasanya dicatat oleh 

supervisor atau penyelia selama periode evaluasi untuk masing-

masing pekerja bawahan. 

Metode kejadian kritis sangat berguna dalam memberi karyawan 

umpan balik tentang keterkaitan pekerjaan. Juga untuk mengurangi 

ulasan yang bias. Banyak supervisor memulai pencatatan kejadian 

secara jujur atau sesuai dengan kenyataannya. Kemudian sebelum 

periode evaluasi berakhir mereka menambah masukan baru ketika 

hal-hal tersebut berlangsung. Ulasan-ulasan yang bias atau 

menyimpang, dibesar-besarkan dan pekerja merasa bahwa 

supervisor sedang  membuat sesuatu masalah untuk mendukung 

pendapat subyektif mereka. Bahkan ketika daftar isian atau 

formulir diisi setelah periode perbandingan sebelumnya pekerja 
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mungkin merasa bahwa supervisor tidak mau melupakan kejadian 

negatif yang terjadi sebelumnya. 

d. Field Review Method 

Kapanpun ukuran prestasi kerja subyektif digunakan, perbedaan 

pada persepsi pembuatan perbandingan menjadi bias. Untuk 

menyediakan standart yang lebih baik dalam pengulasan, beberapa 

penilai menggunakan metode pengulasan lapangan. Dalam metode 

ini, seorang wakil yang ahli dari departemen personalia ke 

lapangan dan membantu supervisor mengenal informasi khusus 

tentang prestasi kerja karyawan. Kemudian menyiapkan suatu 

informasi berdasarkan informasi tersebut. Evaluasi tersebut dikirim 

ke supervisor untuk pengulasan, perubahan dan berdiskusi dengan 

para pekerja yang di perbandingkan. 

e. Perfomance Test and Observations 

Dengan jumlah pekerjaan yang terbatas penilai prestasi kerja dapat 

dilaksanakan atau didasarkan pada suatu test keahlian. Test itu 

mungkin variasi kertas dan pensil (tertulis) atau suatu demonstrasi 

ketrampilan atau keahlian yang sebenarnya. Test tersebut harus 

benar-benar dan valid supaya berguna. Observasi sebaliknya dibuat 

dibawah kenyataan serupa yang dijumpai. Prakteknya dapat 

merugikan , beban biaya pengembangan test yang tinggi. 
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f. Group Evaluation Method 

Ada beberapa teknik untuk mengevaluasi kelompok karyawan. 

Metode ini untuk memutuskan pembayaran kenaikan kompensasi, 

menaikkan pangkat atau jabatan dan mengatur pemberian 

penghargaan lainnya, karena metode ini menghasilkan rangking 

dari yang terbaik sampai yang terburuk. Meskipun metode ini 

praktis dan standard yang mudah tetapi dapat megatasi dan 

mendasarkan hubungan kerja timbal balik. Beberapa metode 

evaluasi kelompok seperti Ranking Method, Forced Distribution 

Method, Point alocaton Method dan Paired Comporisons dapat 

dijelaskan seperti berikut: 

1. Rangking Method (Metode Peringkat) 

Metode Peringkat adalah metode yang membandingkan 

karyawan yang satu dengan yang lain dalam mengerjakan 

pekerjaan dari yang terbaik sampai yang terburuk. Setiap orang 

di tiap-tiap bagian dapat diketahui oleh bagian personalia 

sebagai pekerja atau karyawan yang baik dan yang lebih baik 

dari pekerja atau karyawan lainnya. Kelebihan metode ini 

lainnya yaitu meliputi kemudahan penyusunan administrasi dan 

keterangan dan relatif lebih ekonomis. sebaliknya, kelemahan 

metode ini adalah kesulitan dalam memperoleh atau menentukan 

faktor-faktor pembanding, hallo effect dan kecenderungan-

kecenderungan lainnya. Selain itu, penilai juga tidak 
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membedakan secara nyata atau tegas berapa besar perbedaan 

peringkat yang satu dengan yang lainnya. 

2. Forced Distribution (Distribusi Kekuatan) 

Forced ditribution mengharuskan pembuat perbandingan atau 

penilai mengelompokkan dan memisahkan para karyawan ke 

dalam klasifikasi yang berbeda-beda seperti pada metode yang 

lain (misalnya metode ranking) perbedaan relatif diantara para 

pekerja tidak secara tegas dinyatakan. Kelemahan metode ini 

mengarah kepada bias, hallo effect, liniency dan kesalahan 

lainnya. 

3. Point Allocation Method 

Metode Aplikasi Point adalah bentuk lain dari Forced 

Distribution. Penilai atau pembuat perbandingan memberikan 

suatu jumlah angka keseluruhan untuk dialokasikan kepada para 

pekerja dalam kelompok-kelompok. Kelebihan dari metode ini 

yaitu dapat diketahui perbedaan relatif antara karyawan yang 

satu dengan yang lainnya. Karyawan yang memperoleh nilai 

atau point yang relatif lebih besar berarti prestasinya juga relatif 

lebih baik dan sebaliknya. Sebagaimana metode lainnya, 

kelemahan metode ini meliputi hallo effect, dan error lainnya. 

4. Paired Comporisons 

Metode paired comporisons atau metode dengan 

membandingkan secara berpasangan, penilai harus 
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membandingkan masing-masing karyawan dengan karyawan 

yang lainnya. Setiap pasangan yang akan dibandingkan 

bedasarkan faktor-faktor prestasi akan dengan mudah 

menunjukkan siapa diantara keduannya yang relatif lebih 

berprestasi. Dari perbandingan tersebut akhirnya dapat diurutkan 

siapa yang mendapat atau memiliki prestasi yang relatif 

menonjol dibandingkan dengan yang lainnya. 

2) Metode Penilaian Berorientasi Masa Depan 

Pemakaian orientasi pendekatan yang lalu adalah seperti seseorang 

mengendarai mobil dengan mengetahui segala seluk beluk dari kaca 

spion. Pusat orientasi pendekatan pada perbuatan yang akan datang 

menilai pekerja potensial atau tujuan penilaian yang akan datang: 

a. Penilaian diri sendiri 

Dapatkah tingkah laku atau sikap karyawan digunakan sebagai 

penilaian diri sendiri sebagai cara penilaian selanjutnya adalah 

pengembangan atau mengembangkan diri sendiri. Mereka sendiri 

menilai karyawan yang lain, mempertahankan tingkah lakunya 

adalah mungkin kurang terjadi dan memperbaikinya atau 

mamajukannya mungkin lebih baik. Ketika menilai diri sendiri 

digunakan untuk menentukan kelemahan yang perlu perbaikan atau 

kemajuan, mereka dapat membantu pemakaian tujuan tertentu 

untuk kemajuan dimasa yang akan datang. 
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b. Penilai psikologi 

Beberapa organisasi besar, karyawannya selalu mengadakan 

hubungan batin. Ketika ilmu psikologi dipakai sebagai evaluasi, 

penilaian individu kepada mereka yang mempunyai peranan utama 

dimasa yang akan datang penilaian biasanya dilakukan dengan: 

1. Wawancara. 

2. Tes psikologi. 

3. Bertukar pendapat dengan penanya. 

4. Penilaian. 

Ahli psikologi mencatat penilaian pegawai tentang: kepribadian, 

kemauan, dorongan dan sifat pekerjaan yang lain yang akan 

membantu prestasi kerja dimasa yang akan datang. Penilaian ini 

akan dipakai pertama kali untuk penempatan dan pengembangan 

promosi kepada pimpinan muda. Ketetapan penilaian ini tergantung 

kepada kesabaran jiwa pegawai tersebut. 

c. Pendekatan Manajemen Beradasarkan Sasaran (MBO/MBS) 

Isi pokok dari pendekatan manajemen pada sasaran (MBO) bahwa 

setiap karyawan dengan hubungan kerja yang baik menentukan 

prestasi hubungan kerja dimasa yang akan datang. Biasanya, 

penyelesaian persetujuan kedua belah fihak dan ukuran 

penyelesaian. Jika kedua keadaan ini bertemu, karyawan yang 

mempunyai kecakapan lebih baik, akan cepat selesai sejak mereka 

mulai bekerja sama. Sehingga dalam jangka waktu ini mereka akan 
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bisa menyesuaikan tingkah laku yang bisa menjamin pencapaian 

sasaran. Umpan balik prestasi kerja akan digunakan dalam jangka 

waktu yang panjang. 

Untuk mencapai sasaran yang akan datang, karyawan 

mempunyai dorongan material dari sebagian target untuk 

berorganisasi dan usaha percobaan langsung mereka. Sasaran ini 

juga menolong karyawan dan pengawas untuk membicarakan 

kebutuhan pengembangan bagi karyawan. Dalam waktu 

pengawasan perundingan prestasi kerja berpusat pada sasaran kerja 

dan bukan kebutuhan pribadi. Tidak bercondong pada salah satu 

pihak untuk mencapai sasaran merupakan ukuran penyelesaian 

sasaran. 

Ringkasnya, program MBO akan mempunyai kesulitan. 

Sasaran sering kali penuh semangat atau menyempit juga. Akibat 

dari frustasi karyawan ketidaktahuan prestasi kerja sebagai contoh: 

pegawai akan menjumpai beberapa sasaran apabila mereka 

mempunyai hal-hal yang penting. Penggambaran ini merupakan 

perlawanan antara kualitas dan kuantitas. Sasaran pada jumlah 

adalah pengecualian dari mutu, sebab mutu sering sulit diketehui. 

d. Teknik Pusat Penilaian 

Untuk membantu identitas kepandaian manajeman dimasa yang 

akan datang, beberapa penilai memberikan penilaian pusat 

pengembangan. Pusat pengembangan adalah keseragaman 
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penilaian karyawan memberikan perasaan lega, beberapa tipe 

penilaian dan beberapa perimbangan. Penilaian ini berpokok pada 

penilaian = wawancara, tes psikologi, riwayat hidup, kelompok 

diskusi, penaksiran, psikologis atau manajer dan pelajaran stimulasi 

kerja untuk penilaian kesanggupan dimasa yang akan datang. 

Pelajaran simulasi kerja ini biasanya termasuk pelajaran berputar, 

permainan computer pelajaran penememuan kejadian yang 

sebenarnya, pelajaran  kepemimpinan, dengan pekerjaan lain yang 

bisa dipakai untuk menilai kecakapan. 

4. Model Evaluasi Kinerja 360 Derajat 

Penilaian prestasi kerja juga dapat menggunakan penilai 

multiple atau sering disebut 360 degree feedback atau balikan 360 

derajat. Dengan cara ini, seorang ternilai dinilai oleh beberapa penilai 

dalam waktu yang bersamaan.  Model yang digunakan adalah sistem 

evaluasi Esai, MBO, Bars, Checklist, dan sebagainya. Hal yang 

membedakan model evaluasi kinerja 360 derajat dengan sistem-sistem 

tersebut ialah penilaianya lebih dari satu atau penilai multiple. Penilainya 

dapat terdiri atas atasan langsung, bawahan, teman sekerja (anggota tim 

kerja), pelanggan nasabah, klien, dan diri sendiri (self evaluation). 

Formulir penilaian yang didistribusikan kepada para penilai 

sering berada di tempat berbeda untuk menilai kinerja ternilai. Sejumlah 

organisasi menggunakan information communication technology, seperti 

e-mail, untuk mendistribusikan instrumen evaluasi kinerja dan mengolah 



27 
 

hasilnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada ternilai. Selanjutnya, 

hasil penilaian penilai dianalisis untuk mendapat nilai rata-rata yang 

kemudian diberikan kepada ternilai sebagai balikan (Wirawan, 2009:95). 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penilaian Prestasi Kerja 

Melaksanakan penilaian prestasi kerja yang baik bukanlah hal 

mudah. Ada berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang akan 

mempengaruhi penilaian terhadap prestasi kerja karyawan (Tri, 2008:12). 

Berbedanya lingkungan dan bentuk organisasi serta kurangnya 

kemampuan dan motivasi penilai dalam melaksanakan penilaian dapat 

mempengaruhi penilaian yang akan dilakukan hingga bisa 

mengakibatkan bias dalam penilaian, apalagi ukuran-ukuran yang akan 

digunakan bersifat kualitatif. 

a. Lingkungan Eksternal Organisasi 

Lingkungan sekitar organisasi akan terus menempatkan tuntunan 

terhadap organisasi dan pegawainya untuk menigkatkan produktivitas 

kerjanya. Lingkungan akan semakin kompetitif dalam berbagai 

bidang, karena berbagai perubahan yang demikian pesatnya, sehingga 

adanya keunggulan komparatif akan menjadi suatu hal yang sangat 

penting. Tuntunan juga akan datang dari masyarakat. Oleh karena itu, 

penilaian prestasi kerja karyawan harus dilaksanakan secara teratur 

dan akurat. 
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b. Lingkungan Internal Organisasi 

Karakteristik masing-masing organisasi itu sendiri juga akan 

mempengaruhi penilaian prestasi kerja karyawan. Dalam struktur 

organisasi akan menentukan siapa yang bertanggungjawab untuk 

menilai. Demikian pula dalam struktur organisasi yang menghargai 

rantai komando, sebagaimana dalam organisasi pemerintahan, maka 

yang menjadi atasan langsung pegawailah yang akan melakukan 

penilaian. Sedangkan dalam struktur yang menghargai komunikasi 

laterial, seperti dalam beberapa organisasi swasta besar, individu-

individu dalam berbagai posisi mungkin juga akan ikut melaksanakan 

penilaian. Selain itu, iklim oraganisasi, sifat dan karakter 

penilaiannyapun ikut mempengaruhi penilaian kinerja tersebut.  

6. Hambatan-hambatan Dalam Penilaian Prestasi Kerja 

Menurut Agus Dharma (1993: 523-525) menyatakan bahwa ada 

lima hambatan pokok yang dapat merusak teknik penilaian prestasi kerja 

adalah sebagai berikut: 

a. Tidak Jelasnya Standart. Hal ini di sebabkan karena faktor dan kadar 

bajik tersebut dapat mengundang berbagai tafsiran. Penilai boleh jadi 

memiliki pengertian yang berbeda-beda dalam menjelaskan prestasi 

yang “baik”, prestasi “sedang”, dan sebagainya. Hal yang sama dapat 

juga terjadi terhadap faktor-faktor pengertian lain seperti “kualitas 

pekerjaan” atau “kreativitas”. 
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b. Efek Halo. Berarti bahwa pengharkatan yang di lakukan oleh penilai 

terhadap karyawan yang di nilai atas suatu faktor (seperti “pergaulan 

dengan orang lain”) membias pada cara penilai mengharkat karyawan 

itu dalam faktor-faktor  yang lain (seperti “kualitas pekerjaan”) 

masalah ini sering terjadi dengan para karyawan yang sangat ramah 

(atau kurang akrab) terhadap penilai, karena pegawai yang tidak 

ramah dengan penilai sering dinilai tidak memuaskan dalam semua 

faktor dari pada hanya dalam faktor “bergaul baik dengan orang lain”. 

Kesadaran akan adanya masalah ini telah merupakan langkah penting 

dalam upaya menghindarinya. Training supervisi dapat juga dilakukan 

untuk menanggulangi masalah tersebut. 

c. Kecondongan Memusat. Banyak para penilai yang memiliki 

“kecondongan memusat” pada waktu mengisi skala pengharkatan. 

Seperti: apabila skala pengharkatan beranjak dari 1 sampai 7, mereka 

akan cenderung menghindari angka yang tinggi (6 dan 7) dan rendah 

(1 dan 2) serta meletakkan pengharkatan antara 3 dan 5. Apabila 

perusahaan menggunakan skala pengharkatan grafik, kecondongan 

memusat ini dapat berarti bahwa semua pegawai hanya dinilai 

“sedang”. Pada hakikatnya masalah ini dapat mengganggu proses 

evaluasi secara serius, sehingga tidak dapat digunakan untuk tujuan-

tujuan promosi, penggajian, atau penyuluhan. Pemeringkatan para 

pegawai (dari pada penggunaan skala pengharkatan grafik) dapat 

menghindarkan masalah kecondongan memusat ini kerena semua 
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pegawai harus diperingkat dan karenanya tidak dapat dinilai rata-rata 

seluruhnya. Pada dasarnya hal inilah yang merupakan salah satu 

keuntungan dari pendekatan pemeringkatan. 

d. Masalah Kemurahatian atau Kekuatan. Beberapa penilai cenderung 

menilai tinggi (atau rendah) semua bawahan  mereka secara taat asas, 

masalah kekakuan atau kemurahatian ini menjadi lebih serius dengan 

penggunaan skala pengharkatan grafik karena penilai diperkirakan 

cenderung menilai tinggi atau rendah seluruh bawahannya. Apabila 

penilai harus memeringkat bawahan, maka penilai perlu membedakan 

antara pegawai yang berprestasi rendah dengan yang berprestasi 

tinggi. Dengan demikian masalah kemurahatian atau kekuatan 

bukanlah masalah dalam pendekatan pemeringkatan atau pendekatan 

distribusi paksa.  

e. Masalah Bias. Perbedaan individual di antara orang-orang yang dinilai 

dalam kaitannya dengan hal-hal seperti umur, ras, dan jenis kelamin 

mempengaruhi nilai yang mereka peroleh, yang sering kali cukup jauh 

menyimpang dari prestasi mereka yang sesungguhnya. 

7. Syarat-Syarat dari Sistem Penilaian Prestasi Kerja 

Dalam melaksanakan pengukuran atau penilaian terhadap 

pelaksanaan kerja atau presatasi kerja dibutuhkan suatu sistem penilaian 

yang memenuhi syarat-syarat tertentu.  Menurut Wayne F. Casio dalam 

buku Human Resourch Management, (1981) dalam Soeprihanto (2009: 

9) Disebutkan bahwa syarat-syarat dari sistem penilaian adalah:  
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a. Relevance 

Suatu sistem penilaian digunakan untuk mengukur hal-hal atau 

kegiatan yang ada hubungannya. Hubungan yang ada kesesuaian 

antara hasil pekerjaan dan tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. 

b. Acceptability  

Suatu sistem penilaian tersebut  dapat diterima dalam hubungannya 

dengan kesuksesan dari pelaksanaan pekerjaan dalam suatu organisasi. 

c. Reliability  

Suatu sistem penilaian tersebut dapat dipercaya (konsisten dan stabil), 

reliabilitas sistem penilaian dipengaruhi oleh faktor antara lain: waktu 

dan frekuensi penilaian. Dalam hubungannya dengan sistem penilaian, 

disebut memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi apabila dua penilai 

atau lebih terhadap karyawan yang sama memperoleh hasil nilai yang 

tingkatnya relatif sama. 

d. Sensitivity  

Suatu sistem penilaian tersebut cukup “peka” dalam membedakan atau 

menunjukkan kegiatan yang berhasil atau sukses, cukup ataupun gagal 

atau jelek telah dilakukan oleh seorang karyawan. Hal ini sangat 

penting, karena jangan sampai terjadi suatu sistem tidak memiliki 

kemampuan membedakan karyawan yang berhasil dari karyawan 

yang tidak berhasil. Apabila itu terjadi maka dalam suatu organisasi 

semua karyawan akan mencapai tingkatan yang sama dan tujuan 

penilaian prestasi kerja di atas tidak akan tercapai. 
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e. Practicality 

Suatu sistem penilaian dapat mendukung secara langsung tercapainya 

tujuan organisasi perusahaan melalui peningkatan produktivitas para 

karyawan. 

Penilaian prestasi kerja sebaiknya relevan (relevent), dapat 

diterima (acceptable), dapat dipercaya (reliable), peka (sensitive) dan 

praktis (practical). Setalah sistem penilaian ditentukan, maka 

sebaiknya harus ditentukan pula kriteria keberhasilan suatu pekerjaan 

yang biasanya meliputi: kuantitas, kualitas, waktu yang digunakan dan 

yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya berdasarkan sistem 

penilaian tersebut dilakukan pengukuran dan perbandingan terhadap 

informasi yang telah diperoleh dari setiap karyawan selama periode 

tertentu. 

8. Unsur-unsur Yang Dinilai 

Adapun beberapa unsur-unsur penilaian prestasi kerja menurut 

Hasibuan (2005: 95) :  

a. Kesetiaan: Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap 

pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. 

b. Prestasi kerja: Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun 

kuantitas yang dapat dihasilkan karyawan tersebut dari uraian 

pekerjaannya. 



33 
 

c. Kejujuran: Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-

tugasnya memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun 

terhadap orang lain seperti kepada para bawahannya. 

d. Kedisiplinan: Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi 

peraturan-peraturan yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan intruksi yang diberikan kepadanya. 

e. Kreativitas: Penilai menilai kemampuan karyawan dalam 

mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, 

sehingga bekerja lebih berdaya guna dan berguna hasil. 

f. Kerja sama: Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan 

bekerja sama dengan karyawan lainnya secara vertikal atau horizontal 

di dalam maupun di luar pekerjaan. 

g. Kepemimpinan: Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, 

berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, 

dan dapat memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja 

secara afektif. 

h. Kepribadian: Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, 

periang, disukai, memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan 

sikap yang baik, serta berpenampilan simpatik dan wajar. 

i. Prakarsa: Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinal dan 

berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, 

menciptakan, memberikan alasan, medapatkan kesimpulan, dan 

membuat keputusan penyelesaian masalah yang dihadapinya. 
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j. Kecakapan: Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan 

dan menyelaralaskan bermacam-macam elemen yang terdapat 

diperusahaan. 

k. Tanggung jawab: Penilai menilai kesediaan karyawan dalam 

mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan, dan hasil 

kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakan, serta perilaku 

kerjanya. 

9. Promosi Jabatan 

Promosi (promotion) memberikan peran penting bagi setiap 

karyawan, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan. Dengan 

promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan 

serta kecakapan karyawan bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan 

yang lebih tinggi disertai tanggungjawab yang lebih luas pula. Dengan 

demikian, promosi akan memberikan status sosial, wewenag (authority), 

tanggungjawab (responsibility), serta penghasilan (outcomes) yang 

semakin besar bagi karyawan. Pengertian promosi jabatan menurut 

Hasibuan (2000: 108) Promosi adalah perpindahan yang memperbesar 

authority dan responsibility karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di 

dalam satu organisasi sehingga kewajiban hak, status, dan 

penghasilannya semakin besar.  

Menurut Arun Manoppa dan Mirzas Saiyadin (1970) dalam 

Manullang (1990: 202) berpendapat bahwa “Promotion is the up ward 

reassignment of an individual in a organization's hierarchys 
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accompanied by increased responsibilities, enhanced status and usually 

with increased income, though not always so”. (Promosi adalah penugasan 

kembali individu dalam organisasi hierarki disertai dengan peningkatan 

tanggung jawab, status termutakhir dan biasanya dengan peningkatan 

pendapatan, meskipun tidak selalu begitu). 

Menurut Edwin B. Flipo (1984) dalam Hasibuan (2005) 

mengemukakan A promotion insolves a change from one job to another 

job that is better in terms status and responsibility. Ordinary the change 

to higher job is accompained by increased pay and privillages, but not 

always. (Promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain 

yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Biasanya 

perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan gaji 

atau upah lainnya, walaupun tidak selalu demikian). 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa 

promosi adalah perpindahan seorang karyawan pada jabatan yang lebih 

tinggi dalam struktur organisasi suatu badan usaha, dengan wewenang, 

kekuasaan dan tanggungjawab yang lebih besar dari sebelumnya dan 

biasanya diikuti dengan penambahan gaji fasilitas lain sesuai dengan 

tugas tersebut. Promosi tidak selalu diikuti oleh kenaikan gaji, gaji itu 

bisa tetap, tetapi pada umumnya bertambah besarnya kekuasaan dan 

tanggungjawab seseorang bertambah besar juga balas jasa dalam bentuk 

uang yang diterimanya. Dalam pada itu kenaikan upah tidak diikuti oleh 

kenaikan gaji, maka pada umumnya berarti kenaikan authority dan 
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responsibility. Misalnya hal perubahan situasi dari karyawan harian 

menjadi karyawan tetap yang penghasilannya tetap sama. 

Promosi harus dilakukan pada asas-asas atau prinsip-prinsip 

tertentu, adapun asas-asas dari promosi jabatan karyawan menurut 

(Hasibuan:2005:108-109) adalah sebagai berikut: 

a. Kepercayaan, Promosi hendaknya berasaskan pada kepercayaan atau 

keyakinan mengenai kejujuran, kemampuan, dan kecakapan karyawan 

bersangkutan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik pada 

jabatan tersebut. Karyawan baru akan dipromosikan, jika karyawan itu 

menunjukkan kejujuran, kemampuan, dan kecakapannya dalam 

memangku jabatan. 

b. Keadilan, Promosi berasaskan keadilan, terhadap penilaian kejujuran, 

kamampuan, dan kecakapan semua karyawan. Penilaian harus jujur 

dan objektif tidak pilih kasih atau like and dislike. Karyawan yang 

mempunyai peringkat (ranking) terbaik hendaknya mendapat 

kesempatan pertama untuk dipromosikan tanpa melihat suku, 

golongan, dan keturunannya. Promosi yang berasaskan keadilan akan 

menjadi alat motivasi bagi karyawan untuk meninggkatkan 

prestasinya. 

c. Formasi, Promosi harus berasaskan kepada formasi yang ada, karena 

promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan 

yang lowong. Untuk itu harus ada uraian pekerjaan untuk jabatan (job 

description) yang akan dilaksanakan karyawan. Jadi, promosi 
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hendaknya disesuaikan dengan formasi jabatan yang ada di dalam 

perusahaan. 

Asas promosi harus dituangkan dalam program promosi 

secara jelas sehingga karyawan mengetahui dan perusahaan 

mempunyai pegangan untuk mempromosikan karyawan. 

10. Tujuan Promosi Jabatan 

Menurut Hasibuan (2005:113) tujuan dari promosi jabatan 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan pengakuan, jabatan, imbalan jasa yang semakin 

besar kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi. 

b. Dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial 

yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. 

c. Untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, 

berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya. 

d. Untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasinya 

promosi kepada karyawan dengan dasar dan pada waktu yang tepat 

serta penilaian yang jujur. 

e. Kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai 

(multiplier effect) dalam perusahaan karena timbulnya lowongan 

berantai. 

f. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan 

kreativitas dan inovasinya yang lebih baik demi keuntungan optimal 

perusahaan. 
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g. Untuk menambah atau memperluas pengetahuan serta pengalaman 

kerja para karyawan dan ini merupakan daya dorong bagi karyawan 

lainnya. 

h. Untuk mengisi kekosongan jabatan karena penjabatnya berhenti. 

Agar jabatan itu tidak lowong maka dipromosikan karyawan lainnya. 

i. Karyawan yang di promosikan kepada jabatan yang tepat, semangat, 

kesenangan, dan ketenangannya dalam bekerja semakin meningkat 

sehingga produktivitas kerjanya juga meningkat. 

j. Untuk mempermudah penarikan pelamar sebab dengan adanya 

kesempatan promosi merupakan daya pendorong serta peranggsang 

bagi pelamar-pelamar untuk memasukkan lamarannya. 

k. Promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan 

sementara menjadi karyawan tetap setelah lulus masa percobaannya. 

11. Dasar-dasar Promosi Jabatan 

Program promosi hendaknya memberikan informasi yang 

jelas, apa yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk 

mempromosikan seseorang karyawan dalam perusahaan tersebut 

(Hasibuan. 2005: 109-111). Hal ini penting supaya karyawan dapat 

mengetahui dan memperjuangkan nasibnya. Pedoman yang dijadikan 

dasar untuk mempromosikan karyawan adalah sebagai berikut: 

a. Pengalaman (senioritas) 

Pengalaman (senioritas) yaitu promosi yang didasarkan pada 

lamanya pengalaman kerja karyawan. Pertimbangan promosi adalah 
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pengalaman kerja seseorang, orang yang terlama bekerja dalam 

perusahaan mendapatkan prioritas pertama dalam tindakan promosi. 

Kebaikannya adalah adanya penghargaan dan pengakuan bahwa 

pengalaman merupakan saka guru yang berharga. Dengan 

pengalaman, seorang akan dapat mengembangkan kemampuannya 

sehingga karyawan tetap betah bekerja pada perusahaan dengan 

harapan suatu waktu ia akan dipromosikan. 

Kelemahannya adalah seseorang karyawan yang kemampuannya 

sangat terbatas, tetapi karena sudah lama bekerja tetap dipromosikan. 

Dengan demikian, perusahaan akan dipimpim oleh seorang yang 

berkemampuan rendah, sehingga perkembangan dan kelangsungan 

perusahaan disangsikan. 

b. Kecakapan (abilty) 

Kecakapan (abilty) yaitu seseorang akan dipromosikan berdasarkan 

penilaian kecakapan. Pertimbangan promosi adalah kecakapan, 

orang yang cakap atau ahli mendapat prioritas pertama untuk 

dipromosikan. Kecakapan adalah total dari semua keahlian yang 

diperlukan untuk mencapai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. 

Kecakapan merupakan kumpulan pengetahuan (tanpa 

memperhatikan cara mendapatkannya) yang diperlukan untuk 

memenuhi hal-hal berikut: 

1) Kecakapan dalam pelaksanaan prosedur kerja yang praktis, 

teknik-teknik khusus, dan disiplin ilmu pengetahuan. 
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2) Kecakapan dalam menyatukan dan menyelaraskan bermacam-

macam elemen yang semuanya terlibat di dalam penyusunan 

kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen. Kecakapan di 

bidang ini bisa digunakan untuk pekerjaan konsultasi atau 

pekerjaan pelaksanaan. Kecakapan ini mengombinasikan elemen-

elemen dari perencanaan, pengorganisasian, pengaturan 

(directing), penilaian (evaluating), dan pembaruan (innovating). 

3) Kecakapan dalam pemberian motivasi secara langsung. 

Kecakapan mempunyai ukuran lebar dan dalam. Jadi suatu 

pekerjaan bisa memerlukan banyak pengetahuan tapi serba 

sedikit, atau sedikit, atau sedikit pengetahuan tapi secara 

mendalam. Total kecakapan adalah sejumlah dari lebar dan 

dalam. Konsep ini sangat praktis dalam memberikan 

perbandingan dan penilaian terhadap bobot dari total kecakapan 

dalam berbagai pekerjaan, dalam hal berapa banyak 

pengetahuannya dan sampai berapa dalam setiap pengatahuannya. 

Kesulitan mengukur kecakapan adalah menentukan tolok ukur 

kecakapan. Apakah nilai ijazah dipakai sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengukur kemampuan seseorang sedangkan 

nilai ijazah hanya mencerminkan kecerdasan seseorang pada saat 

ujian saja. Belum tentu orang yang nilai ijazahnya tinggi akan 

lebih mampu dalam praktek. 
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c. Kombinasi Pengalaman dan Kecakapan 

Kombinasi pengalaman dan kecakapan yaitu promosi jabatan yang 

berdasarkan pada lamanya pengalaman dan kecakapan. 

Pertimbangan promosi jabatan adalah berdasarkan lamanya dinas, 

ijazah pendidikan formal yang dimiliki, dan hasil ujian kenaikan 

golongan. Jika seseorang lulus dalam ujian maka hasil ujian 

kenaikan dipromosikan. Cara ini adalah dasar promosi jabatan yang 

terbaik dan paling tepat karena mempromosikan karyawan yang 

paling berpengalaman dan terpintar, sehingga kelemahan promosi 

jabatan yang hanya berdasarkan pengalaman atau kecakapan saja 

dapat diatasi. 

12. Syarat-syarat Promosi Jabatan 

Dalam mempromosikan karyawan, harus sudah dipunyai 

syarat-syarat tertentu yang telah direncanakan dan dituangkan dalam 

program promosi perusahaan. Syarat-syarat promosi harus 

diinformasikan kepada semua karyawan, agar mereka mengetahuinya 

secara jelas. Hal ini penting untuk memotivasi karyawan berusaha 

mencapai syarat-syarat promosi tersebut. 

Persyaratan promosi untuk setiap perusahaan tidak selalu sama 

tergantung kepada perusahaan masing-masing. Syarat-syarat promosi 

menurut (Hasibuan 2005: 111-113). Pada umumnya meliputi hal-hal 

berikut: 
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a. Kejujuran. 

Karyawan harus jujur terutama pada dirinya sendiri, bahwasanya, 

perjanjian-perjanjian dalam menjalankan atau mengelola jabatan 

tersebut, harus sesuai kata dengan perbuatannya. Dia tidak 

menyelewengkan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. 

b. Disiplin. 

Karyawan harus disiplin pada dirinya, tugas-tugasnya, serta mentaati 

peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun kebiasaan. 

Disiplin karyawan sangat penting karena hanya dengan kedisiplinan 

memungkinkan perusahaan dapat mencapai hasil yang optimal. 

c. Prestasi Kerja. 

Karyawan itu mampu mencapai hasil kerja yang dapat 

dipertanggungjawabkan kualitas maupun kuantitas dan bekerja 

secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

dapat memanfaatkan waktu dan mempergunakan alat-alat dengan 

baik. 

d. Kerja Sama. 

Karyawan dapat bekerja sama secara harmonis dengan sesama 

karyawan baik horizontal maupun vertikal dalam mencapai sasaran 

perusahaan. Dengan demikian, akan tercipta suasana hubungan kerja 

yang baik di antara semua karyawan. 
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e. Kecakapan. 

Karyawan itu cakap, kreatif, dan inovatif, dalam menyelesaikan 

tugas-tugas pada jabatan tersebut dengan baik. Dia bisa bekerja 

secara mandiri dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, 

tanpa mendapat bimbingan yang terus-menerus dari atasannya. 

f. Loyalitas. 

Karyawan harus loyal dalam membela perusahaan atau korps dari 

tindakan yang merugikan perusahaan atau korpsnya. Ini 

menunjukkan bahwa dia ikut berpartisipasi aktif terhadap perusahaan 

atau korpsnya. 

g. Kepemimpinan. 

Dia harus mampu membina dan memotivasi bawahannya untuk 

bekerja sama dan bekerja secara efektif dalam mencapai sasaran 

perusahaan. Dia harus menjadi panutan dan memperoleh personality 

authority yang tinggi dari para bawahannya. 

h. Komunikatif. 

Karyawan itu dapat berkomunikasi secara efektif dan mampu 

menerima atau mempersepsi informasi dari atasan maupun dari 

bawahannya dengan baik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. 

i. Pendidikan. 

Karyawan harus telah memiliki ijazah dari pendidikan formal sesuai 

dengan spesifikasi jabatan. 
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13. Jenis-jenis Promosi Jabatan 

Menurut Hasibuan (2005: 113-114), ada 4 jenis promosi yaitu: 

promosi sementara, promosi tetap, promosi kecil, dan promosi kering. 

a. Promosi Sementara (Temporary Promotion). 

Seseorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena 

adanya jabatan yang lowong yang harus segera diisi, seperti pejabat 

dekan. 

b. Promosi Tetap (Permanent Promotion). 

Seseorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan 

yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat 

untuk dipromosikan. Sifat promosi ini adalah tetap. Misalnya, 

seseorang dosen dipromosikan menjadi dekan, wewenang, tanggung 

jawab, serta gajinya akan naik. 

c. Promosi Kecil (Small Scale Promotion). 

Menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit 

dipindahkan ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan 

tertentu, tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, 

tanggungjawab, dan gaji. 

d. Promosi Kering (Dry Promotion). 

Seorang karyawan dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi 

disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggungjawab 

tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. 
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14. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Promosi Jabatan  

Menurut Soeprihanto (2009:83) faktor-faktor yang 

mempengaruhi promosi jabatan yaitu sebagai berikut: 

a. Atas dasar jasa atau merit: 

Umumnya promosi yang didasarkan pada merit atau jasa dianggap 

lebih adil dari pada promosi dengan dasar masa kerja (Seniority). 

Merit dapat dilakukan melalui:  

1) Hasil kerja (Job Performance). 

2) Analisa potensi karyawan untuk maju (Analysis of employee 

potential for development). 

b. Atas dasar masa kerja (Seniority). 

Dalam menentukan sistem seniority terlebih dahulu harus 

ditentukan:  

1) Saat dimulainya perhitungan masa kerja. 

Dimulainya perhitungan masa kerja dapat dipengaruhi oleh: 

a) Interupsi pekerjaan terhadap masa kerja seperti tugas belajar. 

b) Penghentian perhitungan masa kerja seperti dipecat, minta 

berhenti, melampaui masa cuti. 

2) Menentukan kelompok yang akan diberi perlakuan istimewah. Di 

dalam seniority, biasanya yang memperoleh perlakuan demikian 

ialah karyawan kunci (key person). 

3) Menentukan apakah perhitungan masa kerja diperlakukan untuk 

seluruh perusahaan atau hanya pada bagian tertentu saja. 
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15. Hubungan Prestasi Kerja Karyawan Dengan Promosi Jabatan 

Setiap karyawan yang menunjukkan kecakapan pada penilaian 

kecakapan prestasi kerja haruslah dimajukan terus oleh atasannya 

dengan jalan mempromosikannya, sebab tanpa itu maka ada 

kecenderungan di pihak bawahan untuk tidak menunjukkan prestasi 

yang besar. Dale Yorder (1981) dalam Hasibuan (2005:90) mengatakan 

“Personnel appraisal or rating are widely used to identify those who 

should be promoted” (Penilaian karyawan secara luas digunakan untuk 

mengidentifikasi mereka yang akan dipromosikan). Tanpa 

kemungkinan promosi kepada pegawai yang cakap akan menurunkan 

tugas-tugas dan tidak mewujudkan orang yang tepat pada jabatan yang 

tepat. Pemberian promosi kepada pegawai akan menaikkan kegairahan 

bekerja pegawai, menaikkan moral dan efisiensi kerja pegawai dan 

dapat pula berarti mewujudkan orang tepat pada jabatannya. 

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja karyawan amat penting 

dilakukan untuk membantu pihak manajemen dalam mengambil 

keputusan mengenai pemberian bonus, kenaikan jabatan, kenaikan gaji, 

pemindahan pada unit yang sama maupun pemutusan hubungan kerja 

dengan perusahaan. Untuk itu dibutuhkan informasi sebanyak mungkin 

mengenai diri setiap karyawan tersebut. Salah satu sumber informasi 

yang penting bagi keputusan penempatan tersebut melalui penilaian 

prestasi kerja karyawan. Dari penilaian prestasi kerja ini dapat diketahui 

apakah penempatan sudah tepat ataukah ia perlu dipindahkan ke bagian 
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lain atau mungkin dipromosikan. Apabila ada kemungkinan untuk 

dipromosikan, maka ia diberi pendidikan lanjutan dan latihan tambahan 

yang diperlukannya untuk menduduki jabatan yang telah direncanakan 

oleh personalia yang akan di duduki oleh karyawan yang akan di 

promosikan jabatannya. Maka apabila jabatan yang dipersiapkan untuk 

karyawan itu kosong, ia telah siap untuk di promosikan. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan penjelasan dari teori-teori yang di uraikan diatas, 

maka dapat disusun sebuah kerangka pikir yang menggambarkan 

pengaruh antara penilaian prestasi kerja dan promosi jabatan pada 

gambar berikut:  

Gambar 2.1 

Penilaian Prestasi Kerja Karyawan dan Promosi Jabatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Prestasi Kerja 

Karyawan (X) 

1. Prestasi Kerja 

2. Kemampuan Kerja 

3. Disiplin 

4. Hubungan Kerja 

5. Prakarsa 

6. Kesetiaan dan Pengabdian 

7. Kepemimpinan 

8. Kerjasama 

9. Kejujuran 

10. Rasa Tanggungjawab 

 

Promosi Jabatan (Y) 

1. Status sosial 

2. Wewenang 

3. Tanggungjawab 

4. Penghasilan 
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Berdasarkan kerangka pikir penelitian dapat diketahui 

pengaruh dari penilaian prestasi kerja karyawan terhadap promosi 

jabatan. Dasar teori atau konseptual dalam penilaian prestasi kerja 

karyawan yaitu menurut Soeprihanto (2009) sedangkan untuk variabel 

promosi jabatan yaitu menurut Hasibuan (2005). Menurut Dale Yorder 

(1981) dalam Hasibuan (2005:90) mengatakan “Personnel appraisal or 

rating are widely used to identify those who should be promoted” 

(Penilaian karyawan secara luas digunakan untuk mengidentifikasi 

mereka yang akan dipromosikan). Tanpa kemungkinan promosi kepada 

pegawai yang cakap akan menurunkan tugas-tugas dan tidak 

mewujudkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: “Diduga penilaian 

prestasi kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap promosi 

jabatan pada PT. Mulcindo Steel Industry Gresik”. 

 

 

 



49 
 

 


