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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa studi telah dilakukan untuk meneliti pemberian insentif 

terhadap karyawan serta pengaruhnya terhadap hal-hal yang bersifat 

ekonomi lainnya seperti tingkat pertumbuhan dan lain sebagainya. Berikut 

ini merupakan penjelasan singkatnya: 

Penelitian terdahulu HS Dinahaji (2012), penelitian tersebut meneliti 

tentang pemberian insentif terhadap pustkawan yang bertujuan mendorong 

kinerja pustakawann namun fakta yang ada insentif menjadi suatu yang 

berwujud namun dirasakan semu oleh pustakawan karena dianggap hanya 

sebagai hak mutlak, bukan sebagai kompensasi atas pekerjaan. Subjek dalam 

penelitian ini adalah insentif yang meliputi insentif material dan nonmaterial, 

sekaligus berperan sebagai variabel bebas, sedangkan objeknya adalah 

pustakawan di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian 

yang digunakan kuantitatif deskriptif yang menggunakan seluruh populasi 

sebagai sempel. Teknik pengumulan data menggunakan kuesioner disertai 

observasi berupa wawancara sekilas dengan responden. Analisis data 

menggunakan uji kolerasi dengan rumus Speamean-brown  dilanjutkan 

dengan regreasi linier sederhana. Namun pada beberapa responden 

menyatakan bahwa pemberian insentif merupakan salah satu motvasi terbesar 

selain faktor-faktor lainnya. 
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Penelitian terdahulu Firza (2016), penelitian tersebut meneliti 

tentang mengetahui insentif terhadap peningkatan kinerja karyawan PT. 

Palu Batu Madu. Metode peneletian yang digunakan adalah metode 

deskriptif analisis, yaitu penulis menggambarkan hasil observasi dan 

menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan. Setelah melakukan 

analisis dan pembahsan masalah, penulis memperoleh kesimpulan 

kesimpulan bahwa pemberian insentif terhadap karyawan perlu 

dipertahankan untuk lebih meningkatkan kinerja karyawan di PT. Palu 

Batu Madu. Dengan kinerja karyawan yang baik, perusahaan dapat 

mencpai targ melihat data diatas, maka dapat terlihat persamaan dan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun 

persamaannya yaitu dalam topik pembahasan tentang pemberian insentif. 

Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yaitu metode yang digunakan dan hal-hal yang didalamnya, 

dalam penelitian terdahulu menggunakan metode regresi linier sederhana 

dan pada penelitian sekarang adalah metode deskriptif analisis, penelitian 

sekarang  tentang penaganan yang dilakukan jika terjadi masalah pada 

pemberian insentif terahadap kinerja pegawai. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Manajeman Sumber Daya Manusia  

Manajemen diadopsi dari kata management. Adapun asal kata 

tersebut merupakan perkembangan dari kata asal bahasa Latin yaitu manus 

berarti tangan, dan kemudian berkembang menjadi maneggiare yang 
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berarti menangani. Perkembangan selanjutnya manajemen didefinisikan 

secara beragam oleh pakar, seperti yang sering ditemukan dalam beberapa 

tulisan dan literatur-literatur tentang studi manajemen. 

Menurut G.R. Terry management is accomplishing of the 

predetermined, objective through the efforts off other people. (Manajemen 

adalah melakukan pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan 

sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain).  

Menurut Harold koontz dan Cyril O. Donel management is getting 

thing done, through other people. (Manajemen adalah penyelesaian 

pegawai melalui orang lain). 

Menurut Jhon M. Pfifner management is concerned with the 

direction of these individuals and functions to achieve ends previously 

determined.(Manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan 

tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan yangtelah ditetapkan). 

Menurut Stoner dan Freeman manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian upaya 

anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya 

organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan, maka 

manajer dinilai berhasil, apabila dalam mencapai tujuan tidak bekerja 

sendirian melainkan mampu menggerakkan orang lain dan mengelola, 

sumber-sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi sehingga mampu 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ambar, 2009:9). 
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2. Tujuan Manjemen Sumber Daya Manusia 

Setiap organisasi, termasuk perusahaan, menetapkan tujuan-tujuan 

tertentu yang ingin mereka capai dalam mengelola setiap sumber dayanya, 

termasuk sumber daya manusia. Yang diinginkan perusahaan atau 

organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentunya adalah agar setiap 

saat “memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti 

memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha 

merealisasi visi dan mencapai tujuan-tujuannya”. Sumber daya manusia 

seperti itu hanya akan diperoleh dari karyawan atau anggota organisasi 

yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut: 

a. Memiliki pengetahuan penuh tentang tugas tanggung jawab dan 

wewenangnya. 

b. Memiliki pengetahuan (knowledges) yang diperlukan, terkait dengan 

pelaksanaan tugasnya secara penuh. 

c. Mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena 

mempunyai keahlian/ketrampilan (skills) yang diperlukan. 

d. Bersikap produktif, inovatif/kreatif, mau bekerjasama dengan orang 

lain, dapat dipercaya dan loyal. 

 

C.  Insentif 

1. Pengertian insentif 

Insentif adalah suatu sarana motivasi berupa materi, yang diberikan 

sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para 
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pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk 

meningkatkan produktifitas kerjanya dalam organisasi. 

Sistem insentif menunjukkan hubungan yang paling jelas antara 

kompensasi dengan prestasi kerja. Berbagai bentuk rencana insentif 

mengaitkan upah dengan produktivitas individual kelompok, dan perusahaan 

secara keseluruhan. Karyawan yang bekerja di bawah sistem insentif berarti 

besar kecilnya kompensansi akan terkait secara langsung oleh prestasi kerjanya. 

Tujuan sistem insentif adalah untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam 

upaya mencapai tujuan perusahaan dengan menawarkan perangsang finansial 

diatas dan melebihi upah atau gaji besar. 

Dari pengertian diatas untuk lebih jelas tentang insentif dibawah ini ada 

beberapa ahli manajemen mengemukakan pengertian mengenai insentif. 

Menurut Teori hierarchy of need ( hierarki kebutuhan ) Maslow, insentif adalah 

bagian dari kompensasi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tingkat 

dasar (fisiologis) dan kebutuhan akan rasa aman serta keamanan yang bisa 

terpenuhi bila seseorang mempunyai uang yang cukup. Oleh karena itu, 

pendapatan karyawan yang berasal dari insentif akan digunakan utamanya 

untuk memenuhi kebutuhan tingkat pertama dan kedua. Oleh karena itu, 

insentif menurut teori Maslov akan dianggap sebagai faktor motivator. 

Sementara itu, dalam teori Herzberg, insentif bukanlah motivator, 

tetapi merupakan salah satu faktor pemelihara. Herzberg beranggapan 

bahwa bila seseorang telah bekerja dengan baik, menghasilkan 

produktivitas yang tinggi, bekerja dengan cepat, namun hati-hati, bekerja 

sesuai dengan arahan dan SOP yang ada maka sepatutnya seorang 
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karyawan mendapatkan sejumlah uang sebagai insentif. Jadi, penerimaan 

insentif adalah faktor kepatutan. Insentif tersebut tidak akan menimbulkan 

motivasi. Meskipun terdapat perbedaan cara pandang oleh pakar MSDM 

tentang insentif, tetapi hal itu justru menunjukkan bahwa insentif 

merupakan faktor penting dalam pengelolahan SDM. 

2. Tujuan Pemberian Insentif 

Fungsi utama dari insentif adalah untuk memberikan 

tanggungjawab dan dorongan kepada pegawai. Insentif menjamin bahwa 

karyawan akan mengarahkan perusahaannya untuk mencapai tujuannya. 

a. Bagi Perusahaan  

Tujuan dari pelaksanaan insentif dalam perusahaan khususnya dalam 

kegiatan produksi adalah untuk meningkatkan produktifitas kerja 

karyawan dengan jalan mendorong/merangsang karyawan : 

1) Bekerja lebih bersemangat dan cepat. 

2) Bekerja lebih disiplin 

3) Bekerja lebih kreatif 

b. Bagi Karyawan 

Dengan adanya pemberian insentif karyawan akan dapat keuntungan : 

1) Standar prestasi dapat diukur secara kuantitatif. 

2) Standar prestasi diatas dapat digunakan sebagai dasar pemberian 

balas jasa yang diukur dalam bentuk uang. 

3) Pegawai harus lebih giat agar dapat menerima uang lebih besar 

(Jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/insentif-definisi-tujuan-jenis-

proses.html). 
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Beberapa bentuk insentif yang dapat diberikan kepada pegawai 

yaitu: 

a. Insentif langsung  

Tidak seperti sistem pembayaran berdasarkan kinerja yang lain, 

bonus langsung tidak didasarkan pada rumus, kriteria khusus, atau tujuan. 

Imbalan atas kinerja yang kadang-kadang disebut kilat ini dirancang untuk 

mengakui konstribusi luar karyawan penghargaan itu berupa sertifikat, 

palakat, uang tunai, atau karangan bunga. 

b. Insentif individu 

Insentif individu adalah bentuk bayaran insentif tua dan paling 

popular. Dalam sini, standar kinerja individu ditetapkan dan 

dikomunikasikan sebelumnya, dan penghargaan didasarkan pada output 

individu. 

c. Insentif tim 

Insentif berada di antara program individu dan program seluruh 

organisassi seperti pembagian hasil dan pembagian laba. Insentif tim 

menghubungkan tujuan individu dengan tujuan kelompok. 

Jadi, baik  perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri. Dimana 

bagi kedua belah pihak dengan adanya pemberian insentif yang baik dan 

terarah disatu pihak akan menguntungkan organisasi karena dengan 

pemberian insentif ini karyawan akan lebih termotivasi, untuk 

meningkatkan prestasi dan kinerjanya, dengan kata lain karyawan dapat 

digerakkan secara efektif. Hal ini akan memberikan kontribusi kepada 
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organisasi berupa peningkatan produktivitas kerja sehingga tujuan dan 

organisasi akan dapat tercapai dengan baik.  

Sedangkan di lain pihak akan menguntungkan karyawan itu sendiri, 

karena diberikannya insentif berarti mereka memperoleh kesempatan untuk 

menerima penghasilan lebih besar, yang dapat digunakan untuk memenuhi dan 

memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Selain itu merekan akan merasa bahwa 

dirinya mempunyai peranan yang sangat besar dan membuat mereka merasa 

dibutuhkan sehingga mampu memotivasi mereka bekerja dengan baik, menjadi 

layak dan mempunyai komitmen tinggi terhadap perusahaan dimana mereka 

bekerja (Veithzal, 2008:561:562). 

3. Bentuk insentif 

Bentuk insentif dapat digolongkan menjadi 4 bagian yaitu: 

a. Insentif untuk karyawan operasional, 

Biasanya berdasarkan pada unit keluaran langsung (straight 

piecework), waktu ( time bonuses ), atau atas dasar unit keluaran ( piece rates ). 

b. Sistem Merit 

Pembayaran insentif yang dihubungkan dengan penilaian kinerja 

(performance appraisal). 

c. Insentif manajerial  

Biasanya berua bunus tunai (cash bonuses), hak untuk memiliki 

saham perusahaan (stok option), stock appreciation right, phantom stock 

plan, car ownership plan (COP), atau pemberian saham dalam jumlah 

tertentu bila sasaran tertentu dipenuhi. 
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d. Insentif nonfinansial dan penghargaan 

Insentif berupa bukan uang dan penghargaan biasanya dalam 

bentuk program resmi, seperti program employee of the month, anugerah 

cemerlang, dan pekerja berprestasi (Sentot, 2015). 

4. Perhitungan/pertimbangan dalam pemberian insentif 

Beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan 

insentif antara lain sebagai berikut: 

1. Kinerja system insentif dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya 

insentif dengan pekerjaan yang telah ditunjukkan oleh pegawai yang 

bersangkutan. Berarti insentif tergantung pada banyaknya sedikitnya hasil 

yang dicapai dalam waktu kerja pegawai (Rivai,2008). 

a. Kebutuhan  

Cara ini menunjukka bahwa insentif pada pegawai didasarkan 

pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari pegawai. Hal ini 

berarti insentif yang diberikan adalah wajar apabila dapat 

dipergunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok, tidak 

berlebihan namun tidak berkekurangan. Hal seperti ini memungkinkan 

pegawai untuk dapat bertahan dalam perusahaan /instansi. 

b. Keadilan dan Kelayakan 

1) Keadilan  

Dalam sistem insentif keadilan bukanlah harus sama rata tanpa 

pandang bulu, tetapi harus terkait pada adanya hubungan antara 

pengorbanan (input) dengan (output), makin tinggi pengorbanan 



14 
 

semakin tinggi yang diharapkan sehingga oleh karenanya harus dinilai 

adalah pengorbanannya yang diperlukan oleh suatu jabatan. Input dari 

suatu jabatan. Input dari suatu jabatan ditunjukka oleh spesifikasi yang 

harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Oleh 

karena itu semakin tinggi pula output yang diharapkan. Output ini 

ditunjukkan oleh insentif yang diterima pegawai yang bersangkutan, di 

mana di dalamnya terkandung rasa keadilan yang sangat diperhatikan 

sekali oleh pegawai penerima insentif tersebut. 

2) Kelayakan 

Disamping masalah keadilan dalam pemberian insentif tersebut 

perlu pula diperhatikan masalah kelayakan. Layak pengertiannya 

membandingkan besarnya insenntif dengan perusahaan lain yang 

bergerak dalam bidang usaha sejenis. Apabila insentif didalamnya 

perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan lain, maka perusahaan/instansi akan medapat kendala yakni 

berupa menurunnya kinerja pegawai yang dapat diketahui dari berbagai 

bentuk akibat ketidakpuasan pegawai mengenai insentif tersebut. 

3) Evaluasi Jabatan 

Evaluasi jabatan adalah suatu proses yang sistematis dan teratur 

dalam menentukan nilai suatu jabatan, relatif terhadap jabatan-jabatan 

lain yang ada dalam suatu perusahaan. Tujuan utama dari proses ini 

adalah untuk meningkatkan tingkat upah yang tepat dan adil diantara 

jabatan-jabatan yang ada. 
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D. Kinerja  

1. Pengertian Kinerja  

Menurut kamus umum, kinerja adalah hasil  yang dicapai dari yang 

telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksakan kerja atau tugas, 

kinerja merupakan prestasi kerja atau performance, yaitu hasil kerja 

selama periode tertentu disbanding dengan berbagai kemungkinan. 

Menurut Simamora kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi 

dalam mencapai misinya. Sedangkan Shadily, mengatakan kinerja atau 

performance adalah berdaya guna prestasi atau hasil. Wahyudi Kumoto, 

memberikan batasan pada konsep kinerja organisasi public setidaknya 

berkaitan erat dengan efesiensi, efektifitas, keadilan dan daya tanggap 

(Meldona, 2009:330). 

2.  Penilaian Kinerja  

Bagi para pegawai, penilaian tersebut berperan sebagai uman balik 

tentang berbagi hal seperti kemampuan, keletihan, untuk menentukan 

tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Bagi oraganisasi, hasil 

peneilaian kinerja para karyawan sangat penting arti dan peranannya dalam 

pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan 

program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program penegenalan, 

penempatan, promosi, sistem imbalan dan berbagai aspek lain dari keseluruhan 

proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. 

Departemen SDM menggunakan informasi yang dikumpulkan 

melalui penilaian kinerja untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan 
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rekrutmen, seleksi, orientasi, penempatan, pelatihan dan pengembangan, 

dan kegiatan lainnya. Meskipun penilaian informal selama kegiatan 

berlangsung hari demi hari adalah penting bagi kegiatan yang cepat. 

Namun metode ini tidaklah cukup bagi kebutuhan departemen SDM. 

Penilaian formal dibutuhkan untuk membantu para manajer dalam 

menentukan penempatan, pembayaran dan keputusan lainnya. 

Setelah mempelajari uraian penilaian kinerja ini, pembaca 

diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Membahas peran para manajer dan peran departemen SDM dalam 

penilaian kinerja karyawan 

b. Menjelaskan penggunaan penilaian kinerja. 

c. Mengindentifikasi kekuatan dan keterbatasan umum dalam 

penggunaan sistem penilaian kinerja. 

d. Menempatkan penilaian kinerja dalam perspektif dari kegiatan 

departemen SDM lainnya (Meldona, 2009:344). 

3. Tujuan Penilaian Kerja 

Kinerja merupakan keiatan pengelolahan sumber daya organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara 

umum,sifatnya luas, tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan 

prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah 

aspirasi.  
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Kinerja merupakan tanggug jawab setiap indiviu terhadap 

pekerjaan, membantu mendefinisikan harapan kinerja, mengusahakan 

kerangka kerja bagi supervisior dan pekerja saling berkomomunikasi. 

Jadi tujuan kinerja merupakan menyesuaikan harapan kinerja 

individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian 

tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan 

kinerja yang baik (Wibowo, 2011:48). 

4. Perencanaan Kinerja 

Perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting manajemen 

kinerja. Perencanaan melihat masa depan untuk memaksimalkan kinerja 

yang akan dating dan bukannya menganalisis kinerja yang lalu (Bacal, 

1995:54). 

Tujuan proses perencanaan kinerja paling baik diwujudkan dalam 

bentuk outcomes atau manfaat. Sebagai kesimpulan proses perencanaan 

kinerja yang di harapkan tugas pekerjaan dan sasaran pekerjaan akan 

sejalan dengan tujuan dan sasaran unit kerja dan perusahaan. 

Rencana kinerja biasanya memfokuskan pada sasaran selama lima 

tahun yang mencerminkan bidang penting yang menjadi tanggungjawab 

pekerja. Apabila masalah ini telah dibahas dan disetujui, sasaran kinerja 

perlu ditulis dalam rencana kinerja formal. 

Sasaran kinerjamerupakan dasar untuk melakukan coaching, 

counseling, dan mentoring, progresi review, dan evaluasi kinerja akhir. 

Contoh penetapan sasaran kinerja dapat diberikan seperti dibawah ini. 
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a. Penjualan 

Dalam tahun ini dapat menutup lima kontrak penjualan dengan nilai 

masing-masing diatas Rp1 miliar. 

b. Pelayanan Pelanggan  

Merespon semua pertanyaan dan/atau keluhan pelanggan untuk 

departemen tertentu dalam waktu 24 jam setelah diterimanya 

pengaduan. 

c. Manufacturing 

Meningkatkan pengiriman pesanan dengan tepat waktu sebesar 20% 

diatas tahun lalu, selama 12 bulan kedepan. 

d. Pemasaran  

Membuka sepulah gerai atau outlet baru di Surabaya untuk 

mempromosikan dan memperkenalkan produk perusahaan sebelum 

bulan November . 

e. Administrasi/clerical 

Menyelesaikan laporan bulanan paling lambat dalam tiga hari setelah 

akhir bulan. 

(Wibowo, 2011:66). 

5. Manfaat Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja karyawan memiliki berbagai manfaat ditinjau dari 

beragam perspektif pengembangan perusahaan, khususnya manajemen 

sumber daya manusia, seperti dijabarkan oleh Manguprawira (2004:224) 

sebagai berikut: 
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a. Perbaikan kinerja 

Umpan balik kinerja bermanfaat bagi karyawan, manajer, dan spesialis 

personal dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk memperbaiki kinerja. 

b. Penyesuaian Kompensasi 

Penilaian kinerja membantu pengambilan keputusan menentukan siapa 

yang seharusnya menerima peningkatan pembayaran dalam bentuk 

upah dan bonus yang didasarkan pada sistem merit. 

c. Keputusan penempatan 

Promosi, transfer, dan penurunan jabatan biasanya didasarkan pada 

kinerja masa lalu dan antisipatif: misalnya dalam bentuk penghargaan. 

d. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

Kinerja buruk mengindikasikan sebuah kebutuhan untuk melakukan 

pelatihan kembali. Setiap karyawan hendaknya selalu mampu 

mengembangkan diri. 

e. Perencanaan dan penegembangan karir 

Umpan balik kinerja membantu proses pengambilan keputusan tentang 

karir spesifik karyawan. 

f. Defisiensi proses penempatan staf 

Baik buruknya kinerja berimplkasi dalam hal kekuatan dan kelemahan 

dalam prosedur penempatan staf di departemen SDM. 

g. Ketidakakuratan informasi 

Kinerja buruk dapat menngindifikasikan kesalahn dalam informasi 

analisis pekerjaan, rencana SDM, atau hal lain dai sistem manajemen 
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personal. Hal demikian akan mengarah pada ketidaktepatan dalam 

keputusan menywa karyawan, pelatihan dan keputusan konseling. 

h. Kesalahan rancangan pekerjaan  

Kinerja buruk mungkin sebagai sebuah gejalan dari rancangan 

pekerjaan yang keliru. Lewat penilaian dapat didiagnosis kesalahan-

kesalahan tersebut. 

i. Kesempatan kerja yang sama 

Penilaian kinerja yang akurat yang secara actual menghitung kaitannya 

dengan kinerja dapat menjamin bahwa keputusan penempatan internal 

bukanlah sesuatu yang bersifat diskriminasi. 

j. Tantangan-tantangan eksternal 

Kadang-kadang kinerja dipengaruhi oleh fakto-faktor lingkungan 

pekerjaan, seperti keluarga, finansial, kesehatan, atau masalah-masalah 

lainnya. Jika masalah-masalah tersebut tidak diatasi melalui penilaian, 

departemen SDM mungkin mampu menyediakan bantuannya. 

k. Umpan balik pada SDM  

Kinerja  yang baik dan buruk di seluruh organisasi mengindikasikan 

bagaimana baiknya fungsi departemen SDM diterapkan. 

6. Perilaku Yang Mendorong Kinerja 

Faktor yang mendorong kinerja adalah perilaku. Perilaku adalah 

tentang bagaimana anda bertindak (how you act), dan bukan tentang apa 

atau siapa anda (what you are or who you are). Perilaku adalah suatu cara 

dimana seseorang akan berindak atau melakukan. Karena dapat menetukan 

apa yang akan dilakukan dalam setiap situasi, anda dapat menetukan 
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kinerja anda. Kinerja tingkat tinggi adalah hasil dari melakukan sesuatu 

yang benar pada waktu yang tepat. (Robin Stuart-Kottze, 2006:3). 

Pendapat lain tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, 

antara lain di kemukakan (Armstrong dan Baron, 1998:16), yaitu sebagai 

berikut: 

1. Personal factors, ditujukan oleh tingkat keterampilan kompetensi yang 

dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. 

2. Leadership factors, ditentukan oleh kualitas dorangan bimbingan, dan 

dukungan yang dilakukan manajer dan team leader. 

3. Team factor, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh 

rekan sekerja. 

4. System factors, ditujukan oleh adanya system kerja dan fasilitas yang 

diberikan organisasi. 

5. Contextual/situational factors, ditujukan oleh tingginya tingkat 

tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

(Wibowo, 2011:100). 

7. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja atau performance indicators kadang-kadang di 

pergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja (performance 

measures) tetapi banyak pula yang bedakannya. Pengkuran kinerja 

berkaitan dengan hasil yang dapat di kuantitatifkan dan mengusahakan 

data setelah kejadian. 

Sementara itu, indicator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya 

dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat 
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diamati. Indicator kinerja juga menganjurkan sudut pandang prospektif 

(hanya kedepan) dari pada retrospektif (melihat kebelakang). Hal ini 

menunjuk jalan pada aspek kinerja yang perlu diobservasi. 

Terdapat tujuh indicator kinerja. Dua di antaranya mempunyai 

peran yang penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja di tentukan oleh tujuan 

yang hendak untuk melakukannya diperlukan adanya motif. Tanpa 

dorongan dan mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan. Dengan 

demikian tujuan indicator utama dari kinerja. Adapun indicator-indikator 

sebagai berikut: 

a. Tujuan: merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai 

dimasa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah 

kemana kinerja harus dilakukan. Atas dasar tersebut, dilakukan kinerja 

untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan kinerja 

individu, kelompok, dan organisasi. Kinerja individu maupun organisasi 

berhasil apabila dapat mencapai tjuan yang di inginkan. 

b. Standar: merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang di inginkan 

dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan 

tercapai. Standar menjawab pertanyaan kapan kita tahu bahwa kita 

akan sukses atau gagal. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila 

mampu mencapi standar yang ditentukan atau disepakati bersama 

antara atasan dan bawahan. 

c. Umpan balik : merupakan masukan yang dipergunakan untuk 

mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. 
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Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai 

hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja. 

d. Alat atau sarana : merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan

untuk membantu meneyelesaikan tujuan denga sukses. Alat atau sarana

merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau

saran, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak

dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin

dapat melakukan pekerjaan.

e. Kompetensi : merupakan yang dimiliki oleh seseorang untuk

menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik.

f. Motif: merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk

melakukan sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan

dengan insentif berupa uang, memberikan pengakuan, memberikan

kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan,

menyedikan sumber daya yang diperlukan dan menghapus tindakan

yang mengakibatkan disintensif.

g. Peluang: pekerja perlu mendapat kesempatan untuk menunjukkan

prestasi kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada

adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan

waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat (Wibowo, 2011:103).


