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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahlu merupakan suatu penelitian yang pernah dilakukan 

oleh seseorang sehingga dapat menggambarkan kondisi sebenarnya sehingga 

dapat memberikan gambaran dan evaluasi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian 

terdahulu yang akan dijadikan acuan adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Akhir Lubis SE, ME (2008). 

Khairul Akhir Lubis SE, ME (2008) meneliti tentang Pengaruh Pelatihan 

dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV 

(Persero) Medan. Dalam penelitian ini membahas sejauh mana pengaruh 

pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan 

Nusantara IV (Persero) Medan. Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap 

kinerja karyawan. 

Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh antara variabel 

pelatihan (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) yang dihitung 

dengan koefisien korelasi adalah 0.816 atau (rx1y = 0.816). Hal ini 

menunjukkan pengaruh yang tinggi di antara pelatihan terhadap 

kinerja karyawan dengan tingkat signifikan koefisien korelasi dua 
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sisi (2-tailed) dari output (diukur dari probabilitas) menghasilkan 

angka 0.000 atau 0 (nol), karena probabilitas jauh di bawah 0.01 

atau 0.05 menunjukkan adanya pengaruh, dari tabel Anova atau F 

tes, ternyata didapat F hitung adalah 49.9332 dengan tingkat 

signifikan 0.000. Probabilitas (0.000) jauh lebih kecil dari 0.05 

menunjukkan bahwa model regresi dengan variabel pelatihan dapat 

dipakai untuk memprediksi kinerja karyawan. 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh antara variabel 

pelatihan (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) yang dihitung dengan 

koefisien korelasi adalah 0.879 atau (rx1y = 0.879). Hal ini 

menunjukkan pengaruh yang tinggi di antara motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan dengan tingkat signifikan koefisien 

korelasi dua sisi (2-tailed) dari output (diukur dari probabilitas) 

menghasilkan angka 0.000 atau 0 (nol), karena probabilitas jauh di 

bawah 0.01 atau 0.05 menunjukkan adanya pengaruh, dari tabel 

Anova atau F tes, ternyata didapat F hitung adalah 49.9332 dengan 

tingkat signifikan 0.000. Probabilitas (0.000) jauh lebih kecil dari 

nilai alpha yang ditentukan 0.05 menunjukkan bahwa model 

regresi dengan variabel motivasi kerja dapat dipakai untuk 

memprediksi kinerja karyawan. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara pelatihan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan. 
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Model Summary, nilai R square adalah 0.777. R square dapat 

disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 77.70% 

kontribusi variabel pelatihan dan motivasi kerja terhadap 

keputusan kinerja karyawan, sedangkan sisanya 22.30% dapat 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. R square berkisar pada 

angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka R square, 

semakin lemah pula hubungan variabel-variabel tersebut. 

Persamaan antara penelitian Khairul Akhir Lubis SE, ME dengan 

penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meneliti pengaruh 

pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

b.  Penelitian yang dilakukan oleh Juwita Sari, SE (2009) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Juwita Sari, SE membahas tentang Analisis 

Pengembangan Karyawan dalam Meningkatkan Kualitas Kerja pada PT. 

Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan. Hasil dari penelitian yang 

dibahas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Uji signifikan (Uji F) maka secara serentak terdapat 

pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel-variabel 

pengembangan karyawan terhadap variabel kualitas kerja. 

2. Berdasarkan Uji signifikan (Uji t) maka secara parsial variable 

materi (X3) memiliki pengaruh yang paling positif dan signifikan 

terhadap kualitas kerja (Y). 

3. Dari Uji t juga diketahui bahwa variabel fasilitas (X4) tidak 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel 

kualitas kerja (Y). 
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4. Angka Adjusted R Square sebesar 61,9% menunjukkan bahwa 

kualitas kerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang 

Medan dapat dijelaskan oleh pengembangan karyawan yang terdiri 

dari variabel peserta (X1), instruktur (X2), materi (X3), dan fasilitas 

(X4). sedangkan sisanya 38,1% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti insentive atau 

bonus, imbalan yang memadai dan pendelegasian wewenang. 

Persamaan penelitian Juwita Sari, SE diatas dengan penelitian yang akan 

diteliti adalah sama-sama meneliti pengaruh pengembangan karyawan 

dalam meningkatkan kualitas kerja karyawan dalam perusahaan. 

2.2  Ritel 

2.2.1  Pengertian Ritel 

Berikut adalah beberapa definisi retail menurut beberapa para ahli : 

1. Manser (1995) 

Penjualan barang dan atau jasa kepada khalayak. 

2. Risch (1991) 

Retail adalah penjualan dari sejumlah kecil komoditas kepada 

konsumen. Retail berasal dari bahasa Perancis yaitu "Retailer" yang 

berarti "Memotong menjadi kecil kecil". 

3. Gilbert (2003) 

Semua usaha bisnis yang secara langsung mengarahkan kemampuan 

pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir berdasarkan 

organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi. 
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4. Berman and Evans (1992) 

Mendefinisikan kata retail dalam kaitan retail management sebagai 

“those business activities involved in the sale of goods and services to 

consumers for their personal, family, or household use” atau 

keseluruhan aktivitas bisnis menyangkut penjualan barang dan jasa 

kepada konsumen untuk digunakan oleh mereka sendiri, keluarga atau 

rumah tangganya. 

5. Lucas, Bush and Gresham (1994) 

Pengertian Retailer adalah semua organisasi bisnis yang memperoleh 

lebih dari setengah hasil penjualannya dari retailing. 

2.2.2   Klasifikasi Ritel 

Menurut Kotler (2003), tipe-tipe ritel dibagi menjadi tiga bagian besar, 

yaitu: 

1. Strore Retailer (pedagang eceran bertoko) 

a) Speciality store/toko khusus 

b) Department store/toko serba ada 

c) Supermarket/toko swalayan 

d) Convenience store/toko barang kebutuhan sehari-hari 

e) Superstore, Combination Store, dan Hypermarket (toko super, toko 

gabungan, dan hypermarket) 

f) Discount store (toko pembeli potongan harga) 

g) Off price retailer (toko gudang) 

h) Catalog showroom (ruang pamer katalog) 

2. Non Store Retailer (pedagang eceran bukan toko) 



17 

 

a) Direct selling (penjualan langsung) 

b) Direct marketing (pemasaran langsung) 

c) Automatic vending machine (mesin penjaja otomatis) 

d) Buying service (pelayanan pembelian) 

3. Retailer Organization (organisasi pedagang eceran) 

a) Corporate chain (mata rantai perusahaan) 

b) Voluntary chain dan retail cooperative (rantai suka rela dan 

koperasi pedagang eceran) 

c) Customer cooperative (koperasi konsumen) 

d) Franchise organization (organisasi hak guna paten/franchise) 

e) Merchandising conglomerate (konglomerat dagang) 

2.3  Manajemen Strategi 

2.3.1  Pengertian Manajemen 

Manajemen memang bisa berarti itu, tetapi bisa juga mempunyai 

perngertian yang lebih luas daripada itu. Pengertian manajemen begitu luas, 

sehingga dalam kenyataannya ridak ada definisi yang digunakan secara konsisten 

oleh semua orang. Stoner ( 1982:8 ) mengungkapkan, manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya 

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 
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2.3.2 Pengertian Strategi 

Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumber 

daya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat empat unsur penting 

dalam pengertian strategi, yaitu: kemampuan, sumber daya, lingkungan, dan 

tujuan. Empat unsur tersebut, sedemikian rupa disatukan secara rasional dan indah 

sehingga muncul beberapa alternatif pilihan yang kemudian dievaluasi dan 

diambil yang terbaik. Rumusan strategi tidak selalu memberikan informasi apa 

yang akan dilakukan, mengapa dilakukan demikian, siapa yang bertanggung 

jawab dan mengoperasionalkan, berapa besar biaya dan lama waktu pelaksanaan, 

hasil apa yang akan diperoleh. 

Strategi mengarahkan pada rencana berskala besar yang berorientasi ke 

masa depan agar mamapu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam 

kompetisi yang dihadapi. Strategi mencerminkan bagaimana perusahaan mencapai 

tujuan dan perusahaan mengukur keberhasilan tujuan yang dicapai agar proses 

perbaikan dalam tubuh organisasi atau perusahaan tetap berkelanjutan. 

Dalam bidang manajemen, definisi mengenai strategi cukup beragam dan 

bervariasi dari beberapa ahli dan pengarangnya. Berikut beberapa definisi strategi 

menurut para ahlinya : 

a. Alfred Chandler 

The determination of the basic long-term goals and objectives of an 

enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of 

resources necessary for carrying out these goals. 
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b. James Brian Quin 

The pattern or plan that integrates an organization’s major goals, 

policies, and action squences into a cohesive whole. 

c. William F. Glueck 

A unified, comprehensive, and integrated plan designed to ensure that 

the basic objectives of the enterprises are achieved. 

d. Henry Mintzberg 

A pattern in a stream of decisions or actions. 

e. Wikipedia 

A long term plan of action designed to achieve a particular goal, most 

often “winning”. 

f. David (2004) 

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi 

bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akusisi, 

pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, 

divestasi, likuidasi dan joint venture. 

g. Gerry Johnson dan Kevan Scholes 

Dalam bukunya yang berjudul “Exploring Corporate Strategy” 

mendefinisikan strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang 

organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber 
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daya alam dan lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan 

pasar dan memenuhi harapan pihak yang berkepentingan. 

Dari berbagai pengertian dan definisi mengenai strategi, secara umum 

dapat didefinisikan bahwa strategi itu adalah rencana tentang serangkaian 

manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak-kasat 

mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan. 

Strategi merupakan ilmu yang sangat luas. Sehingga dalam penerapannya 

juga terdapat banyak pilihan. Dan beberapa dari tipe strategi antara lain : 

1. Startegi Generik Michael Potter 

Dalam Pearce and Robinson (2008:256), Strategi Generik Michael 

Porter ialah gagasan inti mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat 

paling baik bersaing di pasar. Banyak perencana yakin bahwa strategi 

jangka panjang sebaiknya diturunkan dari usaha perusahaan untuk 

mencari keunggulan kompetitif berdasarkan satu dari tiga strategi 

generik : 

a) Berjuang untuk mencapai keunggulan biaya rendah secara 

keseuruhan dalam industri. 

b) Berjuan untuk menciptakan dan memasarkan produk-produk 

unik untuk beragam kelompok pelanggan melalui diferensiasi. 

c) Berjuang untuk memiliki daya tarik khusus bagi salah satu atau 

lebih kelompok pelanggan atau pembeli industri, dengan 

berfokus pada biaya atau difeensiasi. 

2. Strategi Fungsional 
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Dalam Hunger dan Wheelen (2003:262) Strategi Fungsional 

memaksimalkan produktivitas sumber daya manusia, mengarahkan 

pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit 

bisnis dan perusahaan, strategi fungsional menggambarkan beragam 

kegiatan dan kompetensi dari tiap fungsi untuk meningkatkan kinerja. 

Dalam menentukan strategi fungsional, manajer strategi harus : 

a) Mengidentifikasi kompetensi inti perusahaan atau unit bisnis, 

b) Memastikan bahwa kompetensi tersebut harus terus menerus 

diperkokoh, 

c) Mengelola kompetensi-kompetensi dalam suatu acara 

melindungi keunggulan kompetitif yang telah tercipta. 

Strategi MSDM perlu menjawab permasalahan apakah perusahaan 

harus menyewa karyawan kurang terampil dalam jumlah besar yang 

tentunya akan menerima upah rendah, melakukan pekerjaan berulang-

ulang, dan cenderung berhenti setelah waktu tertentu yang cukup 

singkat, atau menyewa karyawan yang terampil dalam jumlah sedikit 

dengan upah yang lebih tinggi, dan dapat dilatih agar berpatisipasi 

dalam tim-tim kerja otonomi. Beberapa pilihan strategi fungsional 

MSDM antara lain : 

1).  Rekrutmen dan pengembangan 

• Menggunakan rekrutmen, seleksi, dan penempatan 

karyawan internal 
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• Menggunakan rekrutmen, seleksi, dan penempatan 

karyawan eksternal 

• Membentuk program pengembangan kualitas karyawan 

• Menghubungkan jalur karir kepada strategi perusahaan 

dan bisnis 

• Membuat pelatihan ketrampilan kerja khusus 

• Membuat pusat penelitian untuk seleksi dan 

pengembangan 

2). Penilaian dan manfaat 

• Mengkaitkan rekrutmen dengan strategi perusahaan dan 

bisnis 

• Mengkaitkan sistem pengembangan dengan strategi 

perusahaan dan bisnis 

3. Strategi Utama (Grand Strategy) 

Strategi Utama atau yang biasanya disebut dengan Grand Strategy 

dalam Pearce dan Robinson (2008:264) ialah rencana induk jangka 

panjang yang menyediakan arahan dasar bagi tindakan-tindakan utama 

yang diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang bisnis. 

Terdapat lima belas Strategi Utama tersebut ialah; pertumbuhan 

terkonsentrasi, pengembangan pasar, pengembangan produk, inovasi, 

integrasi horizontal, integrasi vertical, diversifikasi konsentris, 

diversifikasi konglomerat, perubahan haluan, divestasi, kepailitan, 

usaha patungan, aliansi strategis, dan konsorium. 
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2.3.3 Pengertian Manajemen Strategi 

Stategi secara umum mengacu pada konsep yang digunakan dalam pokok 

bahasan manajemen strategik. Perencanaan strategi mengacu pada penggunaan 

konsep strategi untuk mengembangkan suatu rencana tindakan atau 

aksi. Manajemen strategik mengacu pada analisis dan penerapan strategi termasuk 

didalamnya adalah implementasi rencana-rencana strategik. 

Manajemen strategik dapat dipraktekkan atau diterapkan dalam unit-unit 

organisasional yang berbeda ukuran besaran organisasi (size), dalam kelompok-

kelompok perusahaan, perusahaan secara individual, pada divisi-divisi atau 

bidang-bidang fungsional dalam perusahaan, pada departeman-departemen 

pemerintahaan, serta pada organisasi nirlaba. 

Berikut adalah pengertian manajemen strategi menurut para ahli : 

1. Menurut Pearce Robinson (2007:5), “Manajemen Strategik adalah 

satu set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan 

implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu 

perusahaan”. 

2. Menurut Hubeis & Najib (2008: 18), “Manajemen Strategik adalah 

seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan 

kinerja organisasi dalam jangka panjang”. 

3. Menurut Jatmiko (2004:4), “Manajemen strategik adalah suatu cara 

dimana organisasi akan mencapi tujuan –tujuannya , sesuai dengan 

peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang 

dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi”. 
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4. Menurut Lawrence R. Jauch & W.F Glueck dalam Iwan Purwanto 

(2007:75), “Manajemen startegi adalah sejumlah keputusan  dan 

tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu starategi atau 

sejumlah strategi yang efektif untuk  membantu mencapai sasran 

perusahaan”. 

5. Menurut J. David Hunger & Thomas L. Wheelen (2003:4), 

“Strategic Management is that a set of managerial decisions and 

actions that determines the long-run performance of a corporation”, 

dan jika diterjemahkan secara bebas maka Manajemen strategis 

adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang 

menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Pengertian 

Manajemen Strategis lainnya dapat dilihat pada tulisan berikut. 

6. Suwarsono Muhammad (2008:6) menyatakan “Manajemen strategik 

diartikan sebagai usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan 

perusahaam umtuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul 

guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai 

dengan visi yang telah ditentukan”. 

7. Menurut David Campbell dalam Amin Widjaja Tunggal (2008:11), 

“Strategic management can be viewed as a set of theories, 

frameworks, tools and techniques designed to explain the factors 

underlying the perfomance of organizations and to assist managers 

in thinking, planning and acting strategically. In simple terms, it is a 

vehicle through which a business can review past performance and, 
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more importantly, determine future actions geared towards 

achieving and sustaining superior performance”. 

8. Fred R. David (2002:5) Menejemen strategi adalah, seni dan 

pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan 

mengevaluasi keputusan lintas fungsionalyang ,membuat system 

organisasi mapu mencapai objektifnya. 

9. Alfred Chandler dalam James C. Craig dan Robert M. Grant (2002:4) 

mendefinisikan manajemen strategi sebagai penetapan sasaran dan 

tujuan jangka panjang seluruh perusahaan, dan arah tindakan serta 

alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan 

tujuan itu. 

10. Robert D Buzzell dan Bradley T. Gale dalam James C. Craig dan 

Robert M. Grant (2002:4) mendefinisikan sebagai kebijkan dan 

keputusan kunci yang digunakan oleh manajemenyang mempunyai 

dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini 

biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak 

dapat diganti dengan mudah. 

11. Kenneth Andrew dalam James C. Craig dan Robert M. Grant 

(2002:5) manajemen strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan 

dan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan 

itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang 

yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan, dan jenis atau 

akan menjadi jenis apa perusahaan ini. 
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Terdapat dua elemen utama yang merupakan jantung manajemen strategi 

(Dess & Lumpkin, 2003: 6-9). Pertama, manajemen stratejik memerlukan tiga 

proses yang berkelanjutan yaitu: analisis, keputusan, dan aksi. Manajemen 

stratejik terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk 

menciptakan dan mempertahankan keunggulan dan kompetitif. 

1. Analisis. Manajemen stratejik menitikberatkan pada analisis hierarki 

tujuan stratejik (visi, misi, dan sasaran stratejik), bersamaan dengan 

analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. 

2. Keputusan. Menjawab dua pertanyaan dasar: Dalam industri apa 

seharusnya perusahaan-perusahaan bersaing? Bagaimana seharusnya 

perusahaan berkompetisi dalam industri tersebut? 

3. Aksi. Perusahaan harus membuat aksi-aksi yang dirasa perlu untuk 

mengimplementasikan strategi. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk 

mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendesain organisasi 

agar strategi yang dipilih menjadi sebuah kenyataan. 

Kedua, inti manajemen strategi adalah mempelajari mengapa perusahaan 

mampu mempunyai kinerja yang mengungguli perusahaan yang lain. Hal ini 

berarti menitikberatkan pada dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana 

perusahaan harus bersaing dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif di 

pasar? Kedua, bagaimana caranya mempertahankan sebuah keuntungan 

kompetitif yang berkesinambungan. Dan bukan hanya bersifat kontemporer. 

Dengan kata lain, bagaimana perusahaan mampu menciptakan keunggulan 

kompetitif di pasar yang tidak hanya unik dan bernilai, tetapi juga sulit ditiru 

pesaing. 
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2.4 Pengembangan Sumber Daya Manusia 

2.4.1 Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau 

jabatan melalui pendidikan dan pelatihan (Hasibuan, 2009:69). 

Menurut seluruh definisi diatas dapat disimpulkan strategi pengembangan 

sumber daya manusia merupakan suatu upaya untuk memperbaiki kemampuan 

kerja karyawan dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang dapat membantu 

karyawan dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna 

meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan organisasi 

dalam mencapai tujuan yang juga disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan yang 

akan diemban oleh seorang karyawan. 

2.4.2   Bentuk Pengembangan 

Bentuk pengembangan dapat diuraikan dalam beberapa metode, yakni 

sebagai berikut : 

1. Pelatihan 

Pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai 

keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin 

(Handoko 2001:104). 

a) Metode Pelatihan 

1) On the job training 
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Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervise 

langsung seorang “pelatih” yang bagaimana berpengalaman 

(biasanya karyawan lain). 

2).  Off the job training 

Dalam metode pendekatan ini dibagi menjadi 2 metode 

yaitu : 

a).  Metode simulasi 

Dengan pendekatan ini karyawan peserta latihan 

menerima representasi tiruan suatu aspek organisasi 

dan diminta untuk menanggapi seperti dalam keadaan 

sebenarnya. 

b). Presentasi informasi 

Metode presentasi informasi ini mempunyai tujuan 

utama untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep atau 

keterampilan kepada para peserta. 

b) Tahap-tahap pelatihan dapat diuraikan menjadi 3 hal berikut ini 

(Moekijat, 1991:112) : 

1).  Penilaian kebutuhan pelatihan (need assessment) 

Yang tujuannya adalah menyampaikan informasi untuk 

menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan. 

2).  Pengembangan program pelatihan (development) 

 Bertujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan 

metode-metode pelatihan yang dibutuhkan guna mencapai 

tujuan pelatihan. 
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3). Evaluasi program pelatihan (evaluation) 

Yang mempunyai tujuan untuk menguji dan menilai apakah 

program-program pelatihan yang telah dijalani mampu 

mencapai tujuan. 

b. Tujuan pelatihan 

Pelatihan merupakan suatu kegiatan yang mana tujuannya lebih 

meningkatkan kemampuan, kualitas dan keterampilan seseorang. 

Karena pentingnya tujuan pelatihan, maka ada empat tujuan, 

yaitu : 

1) Kuantitas pekerjaan yang dihasilkan pelatih 

2) Kualitas pekerjaan setelah pelatihan 

3) Batasan waktu dari pekerjaan setelah pelatihan 

4) Penghematan biaya sebagai hasil dari pelatihan 

2. Pendidikan 

Metode pendidikan dalam arti sempit yaitu meningkatkan keahlian dan 

kecakapan atasan dalam memimpin bawahannya secara efektif. 

Metode pendidikan menurut Hasibuan (2007:80) dapat di uraikan 

menjadi berikut : 

a. Under Study 

Adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan praktis 

langsung bagi seseorang yang dipersiapkan untuk menggantikan 

jabatan atasannya. Under study biasanya untuk jabatan pimpinan. 

b. Job Rotation and Planned Progression 
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Adalah teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara 

memindahkan peserta dari suatu jabatan ke jabatan lainnya 

secara periodik untuk menambah keahlian dan kecakapannya 

pada setiap jabatan. 

c. Coaching and Counseling 

Coaching adalah suatu metode pendidikan dengan cara atasan 

mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada 

bawahannya. Sedangkan Counseling adalah suatu cara 

pendidikan dengan melakukan diskusi antara pekerja dan 

manajer mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti 

keinginannya, ketakutannya dan aspirasinya. 

d. Sensitivity Training 

Sensitivity training dimaksudkan untuk membantu para karyawan 

agar lebih mengerti tentang diri sendiri, menciptakan pengertian 

yang lebih mendalam diantara para karyawan, dan 

mengembangkan keahlian setiap karyawan yang spesifik. 

2.4.3 Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dapat dibedakan 

menjadi faktor internal dan eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal ini mencakup keseluruhan kehidupan organisasi 

yang dapat dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota 
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organisasi yang bersangkutan. Secara terinci faktor-faktor tersebut 

antara lain : 

a.  Misi dan tujuan organisasi 

Untuk mencapai tujuan diperlukan perencanaan yang baik, 

serta implementasi perencanaan secara tepat. Untuk mencapai 

tujuan ini diperlukan kemampuan tenaga (sumber daya 

manusia). 

b.  Strategi penilaian umum 

 Setiap organisasi mempunyai strategi tertentu. Untuk itu 

diperlukan kemampuan karyawannya dalam memperkirakan 

dan mengantisipasi keadaan diluar yang dapat mempunyai 

dampak terhadap organisasi. 

c. Sifat dan jenis kegiatan 

 Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting 

pengaruhnya terhadap pengembangan dalam organisasi yang 

bersangkutan. 

d. Jenis teknologi yang dipergunakan 

 Pengembangan diperlukan untuk mempersiapkan tenaga guna 

menangani terjadinya otomatisasi kegiatan-kegiatan yang 

semula dilakukan oleh manusia. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal berpengaruh pada lingkungan dimana organisasi 

itu berada. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain : 

a.  Kebijakan Pemerintah 
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Kebijakan-kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan 

melalui perundang-undangan, ataupun peraturan-peraturan 

pemerintah, dan sebagainya adalah merupakan arahan yang 

harus diperhitungkan oleh organisasi. 

b. Sosio-Budaya Masyarakat 

Faktor sosio-budaya tidak dapat diabaikan oleh suatu 

organisasi. Karena suatu organisasi apapun didirikan untuk 

kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang 

sosio-budaya yang berbeda-beda. 

c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. 

Untuk itu organisasi harus mampu untuk memilih teknologi 

yang tepat untuk organisasinya. 

2.4.4  Tujuan Pengembangan 

Tujuan pengembangan karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Produktivitas kerja 

Dengan pengembangan maka produktivitas kerja karyawan akan 

meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karena 

technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang 

semakin baik. 

2. Efesiensi 

Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efesiensi 

tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi ausnya mesin-mesin. 
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Pemborosan berkurang, biaya produksi relative kecil sehingga daya 

saing perusahaan semakin besar. 

3. Kerusakan 

Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan 

barang, produksi dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli 

dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. 

4. Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan 

karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan 

perusahaan berkurang. 

5. Pelayanan 

Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang baik 

dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian 

pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting 

bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. 

6. Moral 

Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena 

keahlian dan keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya 

sehingga mereka antusia untuk menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik. 

7. Karier 

Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier 

karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan dan 

produksi kerjanya lebih baik. 

8. Konseptual 
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Manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan 

yang lebih baik, karena technical skill, human skill dan managerial 

skill-nya telah lebih baik. 

9. Kepemimpinan 

 Kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human relation-

nya lebih luas, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerja 

sama vertikal dan horizontal semakin harmonis. 

10. Balas Jasa 

Dengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah intensif dan benefits) 

karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin 

besar. 

11. Konsumen 

Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik 

bagi konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau 

pelayanan yang lebih bermutu (Hasibuan, 1994: 77-79). 

2.4.5 Manfaat Pengembangan 

Adapun manfaat dari pengembangan sumber daya manusia 

karyawan menurut  adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan rasa puas karyawan 

2. Mengurangi waktu yang terbuang 

3. Mengurangi ketidak hadiran karyawan 

4. Memperbaiki metode dan sistem kerja 

5. Meningkatkan penghasilan 
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6. Mengurangi biaya lembur 

7. Mengurangi beban pegawai 

8. Mengurangi harga pemeliharaan mesin 

9. Mengurangi keluhan-keluhan 

10. Komunikasi yang lebih baik 

11. Semangat kerja bertambah 

12. Peningkatan pengetahuan tentang pekerjaan 

13. Kerja sama antar karyawan yang lebih baik. 

2.5  Kualitas Sumber Daya Manusia 

2.5.1  Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia 

Menurut Nasution (2000) bahwa sumber daya manusia (SDM) di dalam 

organisasi merupakan kunci keberhasilan organisasi, karena pada dasarnya SDM 

yang merancang, memasang, mengoperasikan dan memelihara dari sistem integral 

tersebut, baik itu input, proses, maupun output. Manusia sebagai asset yang akan 

mengelola sumber daya yang ada dalam organisasi memerlukan manusia yang 

baik kualitasnya. Sumber daya manusia jika ditinjau dari segi kualitasnya 

memiliki dua kemampuan, yaitu : 

1) Hard Skill : Kemampuan akademik yang dimiliki seseorang. 

2) Soft Skill : Kemampuan menyesuaikan dengan lingkungan terutama 

dalam dunia kerja / organisasi. 

Kedua kemampuan diatas diperlukan bagi sumber daya manusia dalam 

menggerakan dan mengembangkan organisasi. Agar kualitas sumber daya 

manusia yang dihasilkan memenuhi standard maka setiap tahapan proses harus 
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direncanakan dan dikendalikan sesuai dengan standard dan spesifikasi yang telah 

ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi. 

Sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti sebenarnya adalah kerja 

yang dikerjakannya akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki dari 

pekerjaan tersebut. Bila mana dikehendaki seseorang yang akan diserahi 

pekerjaan yang sudah jelas dan pasti standar syarat-syarat yang dituntutnya, maka 

perlu dikembangkan cara-cara pembuktian untuk menyatakan adanya kecocokan 

antara jabatan atau pekerjaan itu dengan orang yang akan menduduki jabatan dan 

melaksanakan pekerjaan tersebut. 

Hessel Tangkilisan (2005) mengatakan : 

“Sumber daya manusia adalah suatu cara untuk mengendalikan 

sumber daya penggerak dalam suatu organisasi atau institusi secara efektif 

dan efisien, dan mencakup keseluruhan aktivitas dan implementasi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perlunya sumber daya manusia 

dikelola dengan baik karena manusia selalu berperan aktif dan dominan 

dalam  setiap kegiatan organisasi”. 

 

Kualitas sumber daya manusia (Bambang, 1991: 205) mengacu pada : 

a) Pengetahuan (Knowledge) yaitu kemampuan yang akan dimiliki 

karyawan yang lebih berorientasi pada intelejensi dan daya fikir serta 

penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. 

b) Keterampilan (Skill), kemampuan dan peguasaan teknis operasional di 

bidang tertentu yang dimiliki karyawan. 

c) Kemampuan (Abilities), yaitu kemampuan yang terbentuk dari 

sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup 

loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab. 
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Berdasarkan definisi diatas ada dua hal yang dievaluasi dalam menilai 

kinerja karyawan yaitu perilaku dan kualitas sumber daya manusia. Yang 

dimaksud dengan penilaian perilaku yaitu kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, 

kerjasama, loyalitas, dedikasi dan partisipasi karyawan. Sedangkan kualitas kerja 

adalah suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja yang dilakukan atau 

dilaksanakan karyawan atas tugas-tugasnya. 

Kualitas sumber daya manusia memiliki manfaat ditinjau dari 

pengembangan perusahaan yaitu : 

1. Perbaikan kerja 

2. Penyesuaian kompensasi 

3. Keputusan penempatan 

4. Kebutuhan pelatihan 

5. Perencanaan dan pengembangan karier 

6. Efisiensi proses penempatan staf 

7. Kesempatan kerja yang sama 

2.5.2  Pengukuran Kualitas Sumber Daya Manusia 

Nasution (2000) menyatakan peningkatan mutu sumber daya manusia 

dimaksudkan untuk berbagai keperluan seperti : 

1. Menyiapkan seseorang agar saatnya dihari tugas tertentu yang belum 

tahu secara khusus, apa tugas itu dengan harapan akan mampu 

bilamana nanti diserahi tugas yang sesuai, 
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2. Memperbaiki kondisi sesorang yang sudah diberi tugas dan sedang 

menghadapi tugas tertentu yang merasa ada kekurangan pada dirinya 

untuk mampu mengemban tugas itu sebagaimana mestinya, 

3. Mempersiapkan seseorang untuk diberi tugas tertentu yang sudah pasti 

yang syarat-syaratnya lebih berat dari tugas yang dikerjakannya 

sekarang, 

4. Melengkapi seseorang dengan hal-hal apapun yang mungkin timbul di 

seputar tugasnya,baik yang langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh terhadap pelaksanaan tugasnya, 

5. Menyesuaikan seseorang kepada tugas-tugas yang mengalami 

perubahan karena berubahnya syarat-syarat untuk mengerjakan tugas 

atau pekerjaan itu secara sebagian atau seluruhnya, 

6. Menambah keyakinan dan percaya diri kepada seseorang bahwa dia 

adalah orang yang benar-benar cocok untuk tugas yang sedang 

diembannya, 

7. Meningkatkan wibawa seseorang dari pandangan bawahan maupun 

orang lain baik teman sejawat maupun para relasinya. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menurut Robbin (2001) dapat 

diukur dari keberhasilan : 

1. Peningkatan kemampuan teoritis adalah suatu kapasitas individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan 

2. Peningkatan kemampuan teknis adalah metode atau system 

mengerjakan suatu pekerjaan 
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3. Peningkatan kemampuan konsepsual adalah mampu memprediksi 

segala sesuatu yang ada kaitannya dengan sasaran yang akan dituju 

4. Peningkatan moral adalah mampu melaksanakan koordinasi, mampu 

bekerja sama, selalu berusaha menghindari perbuatan tercela dan 

mampu bersedia mengembangkan diri. 

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa dengan pemberian pekerjaan 

merupakan upaya peningkatan mutu. Orang yang dikatakan sudah bermutu dalam 

arti mempunyai kualitas tertentu untuk melakukan sesuatu pekerjaan akan 

kehilangan sebagian atau seluruh mutu itu secara berangsur-angsur bila pada 

saatnya tidak dimanfaatkan dengan memberi pekerjaan yang sesuai. 

Orang dapat bermutu dan diberi pekerjaan yang sesuai akan semakin 

matang dan semakin mantap mutunya karena bertambahnya mutu itu dengan 

pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari pekerjaan. 

2.5.3 Tantangan dalam Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Faktor manusia sangat penting didalam organisasi untuk menghadapi 

kompetensi dan strategi bertahan, maka setiap bagian didalam organisasi harus 

terlibat dan membutuhkan waktu yang berkesinambungan serta konsisten didalam 

pengelolaanya. 

Tantangan di dalam pengelolaan sumber daya Manusia terdiri dari dua 

aspek yaitu aspek dari luar organisasi dan aspek dari dalam organisasi. 

1. Aspek dari luar organisasi 
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a) Teknologi, yaitu perubahan teknologi akan menyebabkan 

terjadinya perubahan struktur pekerjaan, proses operasi, 

sehingga menuntut keahlian tertentu dalam menjalankanya. 

b) Budaya dan lingkungan, yaitu perubahan Norma dan sistem 

nilai dalam masyarakat. 

c) Ekonomi, yaitu perubahan struktur ekonomi menyebabkan 

ketatnya persaingan sehingga para pegawai dituntut lebih 

kreratif dan inovatif. 

d) Pemerintahan, yaitu perubahan kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap lapangan kerja, seperti undang-undang 

kepegawaian, sistem penggajian dan lain-lain. 

2. Aspek dari dalam organisasi 

a) Sistem pengelolaan SDM yang meliputi; rekrutmen, sistem 

penilaian Performance, system karier, pendidikan dan latihan, 

system imbalan, system reward and punishment dan 

Pemberhentian Pegawai. 

b) Budaya organisasi, yaitu keadaan ini apabila tidak dikelola 

dengan baik akan dapat menimbulkan konflik didalam 

organisasi, walaupun konflik didalam organisasi tidak dapat 

dihindari, tetapi bagaimana organisasi mengelolanya agar 

konflik tersebut menjadi minimum. 

c) Ketersediaan sistem Informasi, yaitu sistem informasi yang 

dibutuhkan haruslah dapat diakses oleh semua anggota 

organisasi agar dapat cepat menyatukan persepsi dalam 
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mengambil kebijakan organisasi dan mengimlementasikan 

dalam bentuk kegiatan kerja organisasi. 

2.5.4 Ruang Lingkup Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Menurut Notoatmodjo (1998:11), ruang lingkup pengembangan kualitas 

sumber daya manusia di dalam suatu organisasi mencakup tiga pokok kegiatan 

yang saling berkaitan yaitu : 

1. Perencanaan Sumber daya manusia, digunakan untuk mengektifkan 

penggunaan sumber daya manusia, menyesuaikan kegiatan sumber 

daya manusia dengan tujuan organisasi, dapat mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia, dan 

mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia. 

2. Pendidikan dan Latihan, upaya untuk mengembangkan kwalitas 

sumber daya manusia, terutama untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual dan kepribadian manusia. 

3. Manajemen Sumber daya manusia, seni dalam merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan 

sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Jadi pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah pengelolaan atau 

penggunaan sumber daya manusia dalam menjalankan roda organisasi sesuai 

dengan kinerja organisasi yang diinginkan, dengan memperhatikan tingkat 

pendidikan, ketrampilan, disiplin, lingkungan kerja, hubungan antar personal 

pegawai, budaya, dan manajemen dalam organisasi. 
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2.6  Kinerja Karyawan 

2.6.1  Pengertian Kinerja 

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia tersebut tidak hanya berupa 

material, tetapi juga bersifat nonmaterial, seperti kebanggaan dan kepuasan kerja. 

Tiap individu cenderung akan dihadapkan pada hal-hal yang mungkin tidak 

diduga sebelumnya di dalam proses mencapai kebutuhan yang diinginkan 

sehingga melalui bekerja dan pertumbuhan pengalaman, seseorang akan 

memperoleh kemajuan dalam hidupnya. Seseorang dapat dilihat bagaimana 

kinerjanya adalah dalam proses bekerja tersebut. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan 

dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai 

& Basri, 2005: 14). 

“Menurut Hersey and Blanchard, kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi 

dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang 

harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. 

Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk 

mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya”. 

 

Ada tiga alasan pokok perlunya mengadakan penilaian terhadap kinerja 

karyawan: 
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1. Untuk mendorong perilaku yang baik atau memperbaiki serta mengikis 

kinerja (prestasi) di bawah standar. Orang-orang yang berkinerja baik 

mengharapkan imbalan, walau sekedar pujian. 

2. Untuk memuaskan rasa ingin tahu karyawan tentang seberapa baik 

kerja karyawan. Setiap orang memiliki dorongan ilmiah untuk ingin 

mengetahui seberapa cocok seseorang dengan organisasi tempat orang 

tersebut bekerja. Seorang karyawan mungkin tidak suka dinilai, tetapi 

dorongan untuk mengetahui hasil penilaian ternyata sangat kuat. 

3. Untuk memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan 

selanjutnya sehubungan dengan karir seorang karyawan. Hal-hal 

seperti kenaikan gaji, promosi, pemindahan atau pemberhentian dapat 

ditangani dengan lebih baik bila karyawan telah mengetahui 

kemungkinan itu sebelumnya. 

2.6.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Kinerja (performance) dipengaruhi oleh tiga faktor: 

1. Faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar 

belakang, dan demografi. 

2. Faktor psikologis yang terdiri dari persepsi, attitude (sikap), 

personality (kepribadian), pembelajaran, dan motivasi. 

3. Faktor organisasi yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, 

penghargaan, struktur, dan job design (Mangkunegara, 2005: 14). 

Menurut A. Dale Timple (Mangkunegara, 2005:15), faktor-faktor kinerja 

terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional), 
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yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Faktor eksternal, 

yaitu factor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari 

lingkungan, seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan 

atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Faktor-faktor internal dan 

eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang mempengaruhi kinerja seseorang. 

Menurut Mangkunegara (2005: 16-17), faktor penentu prestasi kerja 

individu dalam organisasi adalah faktor individu dan faktor lingkungan. 

1. Faktor Individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang 

memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisiknya. 

Konsentrasi yang baik inimerupakan modal utama individu untuk 

mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara 

optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

2. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu 

dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang 

dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, 

target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan 

kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan 

fasilitas kerja yang relatif memadai. 
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2.6.3  Penilai Kinerja 

Untuk mendapatkan informasi atas kinerja pegawai, maka ada beberapa 

pihak baik itu perorangan ataupun kelompok yang biasanya melakukan penilaian 

atas kinerja karyawan/pegawai. Menurut Robbin (2001: 260), ada lima pihak yang 

dapat melakukan penilaian kinerja karyawan, yaitu: 

1. Atasan langsung 

Sekira 96% dari semua evalusi kinerja pada tingkat bawah dan 

menengah dari organisasi dijalankan oleh atasan langsung karyawan 

itu karena atasan langsung yang memberikan pekerjaan dan paling 

tahu kinerja karyawannya. 

2. Rekan sekerja 

Penilaian kinerja yang dilakukan oleh rekan sekerja dilaksanakan 

dengan pertimbangan, pertama, rekan sekerja dekat dengan tindakan. 

Interaksi sehari-hari memberikan kepada karyawan pandangan 

menyeluruh terhadap kinerja seseorang karyawan dalam pekerjaan. 

Kedua, dengan menggunakan rekan sekerja sebagai penilai 

menghasilkan sejumlah penilaian yang independen. 

3. Evaluasi diri 

Evaluasi ini cenderung mengurangi kedefensifan para karyawan 

mengenai proses penilaian, dan evaluasi ini merupakan sarana yang 

unggul untuk merangsang pembahasan kinerja karyawan dan atasan 

karyawan. 

4. Bawahan langsung 
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Penilaian kinerja karyawan oleh bawahan langsung dapat memberikan 

informasi yang tepat dan rinci mengenai perilaku seorang atasan 

karena lazimnya penilai mempunyai kontak yang sering dengan yang 

dinilai. 

5. Pendekatan menyeluruh: 360 – derajat 

Penilaian kinerja karyawan dilakukan oleh atasan, pelanggan, rekan 

sekerja, dan bawahan. Penilaian kienrja ini cocok di dalam organisasi 

yang memperkenalkan tim. 

Berdasarkan uraian mengenai siapa yang biasanya menilai kinerja 

karyawan dalam organisasi dan dengan mempertimbangkan berbagai hal, maka 

dalam penelititan ini, penilaian kinerja karyawan/pegawai dilakukan oleh atasan 

karyawan (supervisory appraisal). 

2.6.4  Dimensi Kinerja 

Untuk mengetahui kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang menjadi tanggung jawab karyawan, maka perlu dilakukan penilaian terhadap 

kinerja karyawan. Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai seberapa baik 

karyawan telah melaksanakan pekerjaannya dan apa yang harus mereka lakukan 

untuk menjadi lebih baik di masa mendatang. Ini dilaksanakan dengan merujuk 

pada isi pekerjaan yang mereka lakukan dan apa yang mereka harapkan untuk 

mencapai setiap aspek dari pekerjaan mereka. Isi dari suatu pekerjaan merupakan 

dasar tetap untuk perumusan sasaran yang akan dicapai dari suatu tugas utama 

yang dapat dirumuskan sebagai target kuantitas, standar kinerja suatu tugas atau 

proyek tertentu untuk diselesaikan (Rivai dan Basri, 2005: 77). 
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Dimensi yang dipergunakan di dalam melakukan penilaian kinerja 

karyawan menurut Prawirosentono (1999: 236) sebagai berikut: 

1. Pengetahuan atas pekerjaan, kejelasan pengetahuan atas tanggung 

jawab pekerjaan yang menjadi tugas karyawan. 

2. Perencanaan dan organisasi, kemampuan membuat rencana pekerjaan 

meliputi jadwal dan urutan pekerjaan, sehingga tercapai efisiensi dan 

efektivitas. 

3. Mutu pekerjaan, ketelitian dan ketepatan pekerjaan. 

4. Produktivitas, jumlah pekerjaan yang dihasilkan dibandingkan dengan 

waktu yang digunakan. 

5. Pengetahuan teknis, dasar teknis dan kepraktisan sehingga 

pekerjaannya mendekati standar kinerja. 

6. Judgement, kebijakan naluriah dan kemampuan menyimpulkan tugas 

sehingga tujuan organisasi tercapai. 

7. Komunikasi, kemampuan berhubungan secara lisan dengan orang lain. 

8. Kerjasama, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan sikap 

yang konstruktif dalam tim. 

9. Kehadiran dalam rapat, kemampuan dan keikutsertaan (partisipasi) 

dalam rapat berupa pendapat atau ide. 

10. Manajemen proyek, kemampuan mengelola proyek, baik membina tim, 

membuat jadwal kerja, anggaran dan menciptakan hubungan baik antar 

karyawan. 

11. Kepemimpinan, kemampuan mengarahkan dan membimbing bawahan, 

sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas. 
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12. Kemampuan memperbaiki diri sendiri, kemampuan memperbaiki diri 

dengan studi lanjutan atau kursus-kursus. 

2.7  Konsep Penelitian 

Berikut ini adalah kerangka pikir dari penelitian ini : 

Gambar 2.1 

Konsep berpikir dalam penelitian Pengembangan Terhadap Kualitas Kerja 

dan Kinerja Karyawan GIANT Pulosari Malang 
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pentingnya pengembangan karyawan 

bagi suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja dan kinerja 

karyawan.  

2.8  Model Hipotesis 

Model hipotesis yang digunakan dalam penilitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Gambar 2.2 

Model Hipotesis 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah 2011 

Keterangan : 

   : Hubungan kausal atau pengaruh langsung 

2.9  Hipotesis 

Menurut pendapat Subhan dan Sudrajat (2005: 74) keberadaan hipotesis 

merupakan suatu ciri dari suatu penelitian. Hipotesis juga merupakan kendali bagi 

peneliti agar arah penelitian yang dilakukan tidak kemana-mana selain dari tujuan 

penelitian. 
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Menurut pendapat Sugito (2009: 32) hipotesis berasal dari kata hypo yang 

berarti kurang dan tesis memiliki arti pendapat. Jadi hipotesis merupakan 

pendapat yang masih kurang. Artinya kurang lengkap kebenarannya karena harus 

masih dibuktikan melalui pecobaan. 

Dan dalam penelitian ini hipotesis yang dapat disajikan adalah sebagai 

berikut : 

H1 :  Terdapat pengaruh yang signifikan dari pengembangan sumber 

daya manusia terhadap kualitas kerja. 

H2 :  Terdapat pengaruh yang signifikan dari pengembangan sumber 

daya manusia terhadap kinerja karyawan. 

H3 :  Terdapat pengaruh yang signifikan dari kualitas kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

H4 :  Terdapat pengaruh tidak langsung dari pengembangan sumber 

daya manusia terhadap kinerja karyawan melalui kualitas kerja. 

 


