
 
 

10 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Manajemen Kinerja 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Pengertian kinerja atau performance menurut Moeheriono (2009:60) 

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program 

kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi 

organisasi yang dituangkan melalui perencaan strategis suatu organisasi. Kinerja 

dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah 

mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan dalam 

pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin 

dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya. 

Seperti yang telah dikatakan oleh Teguh dan Rosidah (2003:223), kinerja 

seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang 

dapat dinilai dari hasil kerjanya. Secara definitif, mereka menjelaskan kinerja 

merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau 

kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu. Sedangkan kinerja suatu jabatan 

secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi pegawai 

atau kegiatan yang dilakukan. Pengertian kinerja di sini tidak bermaksud menilai 

karakteristik individu, tetapi lebih mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh 

selama periode waktu tertentu. 

Sedangkan menurut Robbins (1986:410), kinerja merupakan hasil evaluasi 

terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah 
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ditetapkan bersama. Di lain pihak, Ahuya (1996:23) menjelaskan bahwa kinerja 

adalah cara perseorangan atau kelompok dari suatu organisasi untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas.  

Selanjutnya Moeheriono (2009:60) menyebut bahwa arti kinerja sebenarnya 

berasal dari kata-kata job performance dan disebut actual performance atau 

prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai. Namun semuanya 

mempunyai beberapa kesamaan arti dan makna dari pengertian suatu proses 

penilaian tentang kemauan pekerjaan terhadap tujuan dan jasa, termasuk informasi 

atas efisiensi serta efektifivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan pengukuran kinerja (performance measurement) mempunyai 

pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan 

sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan 

jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai 

tujuan organisasi 

Berkaitan dengan individu karyawan Moeheriono (2009:61), menyampaikan 

bahwa kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan 

selalu berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan 

yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat-sifat 

individu. Oleh karenanya, menurut model mitra-lawyer. Kinerja individu pada 

dasarnya dapat dipengaruhi oleh faktor: (1) harapan mengenai imbalan, (2) 

dorongan, (3) kemampuan, (4) kebutuhan dan sifat, (5) persepsi terhadap tugas, 

(6) imbalan internal dan eksternal, serta (7) persepsi terhadap tingkat imbalan dan 

kepuasan kerja. 
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Dari beberapa pengertian di atas  maka secara sederhana  definisi kinerja 

atau performance dapat dikemukakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh karyawan atau sekelompok karyawan dalam suatu organisasi 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang  disebabkan oleh motivasi dan 

kemampuannya serta manajemen memberikan kesempatan kepada karyawannya 

untuk dapat bekerja secara optimal. 

Moeheriono (2009:61), selanjutnya menyimpulkan ada beberapa aspek yang 

mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut: 

1. Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi, dengan menetapkan 

secara umum apa yang diinginkan oleh organisasi sesuai dengan tujuan, 

visi dan misinya. 

2. Merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja, yang mengacu pada 

penilaian kunerja secara tidak langsung, sedangkan indikator kinerja 

mengacu pada pengukuran kinerja secara langsung yang berbentuk 

keberhasilan utama (critical success factors) dan indikator kinerja 

kunci (key performance indicator). 

3. Mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi, menganalisis 

hasil pengukuran kinerja yang dapat diimplementasikan dengan 

membandingkan tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi. 

4. Mengevaluasi kinerja dengan menilai kemajuan organisasi dan 

pengambilan keputusan yang berkualitas, memberikan gambaran atau hasil 

kepada organisasi seberapa besar tingkat keberhasilan tersebut dan 

mengevaluasi langkah apa yang diambil organisasi selanjutnya. 
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2.1.2 Pengertian Manajemen Kinerja 

Menurut Bacal (2002:4), manajemen kinerja adalah sebuah proses 

komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara 

seorang karyawan dan penyelia langsungnya. Proses ini meliputi kegiatan 

membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai kinerja yang akan 

dilakukan. Ini merupakan sebuah sistem. Artinya, ia memiliki sejumlah bagian 

yang semuanya harus diikutsertakan, kalau sistem manajemen kinerja ini hendak 

memberikan nilai tambah bagi organisasi, manajer, dan juga semua karyawan. 

Bacal (2002:5) juga menjelaskan, bahwa manajemen kinerja bukanlah: 

 Sesuatu yang dilakukan manajer terhadap 

karyawan 

 Sebuah pukulan yang dipakai untuk 

memaksa orang bekerja lebih keras dan lebih baik 

 Dipergunakan hanya pada saat kinerja 

dianggap buruk 

 Mengisi formulir sekali setahun 

Selain itu, mengutip dari pernyataan Bacal (2002:5) inti dari manajemen 

kinerja yaitu merupakan sebuah proses komunikasi yang berlangsung terus 

menerus antara dua orang atau lebih. Kalau kita mengingat bahwa manajemen ini 

merupakan kerja sama antar pribadi untuk membuat setiap orang menjadi lebih 

baik, kemungkinan kita berhasil akan lebih besar. Dan semua pihak dalam 

perusahaan akan merasakan manfaatnya. 
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Definisi menurut Dessler (2003:322) Manajemen Kinerja adalah: Proses 

mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke 

dalam satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan 

mendukung tujuan strategis perusahaan. 

Secara mendasar, Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang 

dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan / peninjauan kinerja, penilaian 

kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian 

kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan. 

2.1.3 Tujuan Pelaksanaan Manajemen Kinerja 

Menurut Moeheriono (2009: 76) Tujuan Pelaksanaan Manajemen Kinerja, 

bagi Pimpinan dan Manajer, tujuan pelaksanaan manajemen kinerja adalah: 

1. Mengurangi keterlibatan dalam semua hal 

2. Menghemat waktu, karena para pegawai dapat mengambil berbagai 

keputusan sendiri dengan memastikan bahwa mereka memiliki 

pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk mengambil 

keputusan yang benar 

3. Adanya kesatuan pendapat dan mengurangi kesalahpahaman diantara 

pegawai tentang siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggung 

jawab. 

Adapun bagi para pegawai, tujuan pelaksanaan manajemen kinerja 

adalah: 

1. Membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya mereka 

kerjakan dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan serta memberikan 

kewenangan dalam mengambil keputusan. 
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2. Memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan 

keahlian dan kemampuan baru 

3. Pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaan 

dan tanggung jawab kerja mereka. 

2.1.4 Manfaat Manajemen Kinerja 

Bacal (2002:5) menjelaskan mengenai apa saja keuntungan menggunakan 

manajemen kinerja bagi para manajer, bagi para karyawan, dan juga bagi 

organisasi. 

Kalau para manajer menggunakan manajemen kinerja dengan benar, baik itu 

dengan memanfaatkan waktu, serta menciptakan hubungan yang kooperatif, maka 

manajemen kinerja ini dapat: 

1. Mengurangi perlunya manajer ikut terlibat dalam semua hal. 

2. Menghemat waktu dengan membantu para karyawan mengambil 

keputusan sendiri, dengan memastikan bahwa mereka memiliki 

pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk mengambil 

keputusan yang benar. 

3. Mengurangi kesalahpahaman yang menghabiskan waktu diantara para staf 

tentang siapa yang bertanggung jawab dan atas apa yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

4. Mengurangi frekuensi situasi di mana kita tidak memiliki informasi pada 

saat kita membutuhkannya. 

5. Mengurangi berbagai kesalahan (dan terulangnya hal itu) dengan 

membantu manajer serta staf kita mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya 

kesalahan ataupun inefisiensi. 
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Seperti halnya pada para manajer, apabila karyawan bekerja sama 

menjalankan manajemen kinerja dengan baik, maka manfaat yang didapatkan 

akan sangat berguna, yaitu: 

1. Karyawan akan tahu apakah mereka sudah bekerja dengan baik dan benar 

atau belum. 

2. Karyawan akan tahu tingkat kewenangan yang merka miliki. 

3. Karyawan akan memperoleh penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan 

dengan baik karena perkerjaan mereka dapat dilihat dengan baik dan tidak 

rancu bila dilihat oleh atasan. 

4. Karyawan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keahlian dan 

kemampuan baru. 

5. Karyawan juga akan mengetahui bahwa atasan mereka puas atau tidak 

puas akan hasil kinerja seorang karyawan. 

6. Karyawan dapat mengambil keputusan sendiri dalam lingkup 

kewenangannya. 

7. Karyawan bisa bebas dalam melakukan pekerjaannya di dalam ruang 

lingkupnya sehingga bisa berkembang. 

8. Dengan bersama menjalankan manajemen kinerja yang baik karyawan 

akan mengetahui bahwa mereka memiliki sumber daya yang diperlukan 

untuk melaksanakan pekerjaan mereka. 

Bagi organisasi, organisasi tersebut akan bekerja dengan lebih efektif bila 

menjalankan manajemen kinerja; baik itu tujuan-tujuan organisasi, unit-unit kerja 

yang lebih kecil dan tanggung jawab kerja setiap karyawan semuanya 

terhubungkan. Bilamana orang-orang di dalam organisasi memahami bagaimana 
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pekerjaan mereka memberikan kontribusi bagi keberhasilan perusahaan, semangat 

dan produktivitas biasanya akan meningkat. 

Selain itu, Bacal (2002:11) juga menjelaskan  bahwa sebuah manajemen 

kinerja yang disusun dengan baik akan mencakup dokumentasi masalah-masalah 

kinerja yang dibuat teratur. Dalam dokumentasi itu dicatat bagaimana masalah-

masalah ini dikomunikasikan kepada karyawan yang bersangkutan dan mencatat 

semua langkah positif yang diambil untuk memperbaiki keadaan tersebut. Bukan 

saja catatan itu amat penting bagi proses penilaian melainkan juga akan mencegah 

para karyawan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan yang remeh dan sangat 

mengganggu itu. 

Dari manfaat yang diuraikan diatas, dapat dijelaskan bahwa program 

Manajemen Kinerja akan membantu organisasi/perusahaan untuk merencanakan 

dan melaksanakan program-program lain dengan lebih tepat dan baik, seperti 

misalnya untuk: 

1. Penyusunan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan 

melaksanakan manajemen kinerja dapat diketahui dan diidentifikasi 

pelatihan tambahan apa saja yang harus diberikan kepada karyawan untuk 

membantu agar mampu mencapai standar prestasi yang ditetapkan. 

2. Penyusunan program susksesi dan kaderisasi. Dengan melaksanakan 

manajenem kinerja juga dapat diidentifikasi siapa saja karyawan yang 

mempunyai potensi untuk dikembangkan kariernya dan dicalonkan unutk 

menduduki jabatan-jabatan yang starategis. 

3. Pembinaan karyawan. Pelaksanaan manajemen kinerja juga dapat menjadi 

sasaran untuk meneliti hambatan karyawan untuk meningkatkan prestasi 
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kerjanya. Bila ternyata hambatannya bukan kemampuan, tetapi kemauan 

(motivasi), maka program pembinaan dapat dilakukan secara langsung, 

misalnya dengan memberikan konseling oleh atasannya atau seorang 

konselor yang ditunjuk perusahaan. 

2.2 Penilaian Kinerja 

2.2.1 Pengertian Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan salah satu kegiatan dari manajemen 

sumberdaya manusia untuk menilai para pegawai dalam kinerja mereka. Penilaian 

kinerja penting dilakukan karena dapat digunakan sebagai dasar dalam kenaikan 

pangkat, promosi, gaji, pengembangan pegawai, dll. Dengan adanya penilaian 

kinerja, maka pegawai menjadi lebih mengetahui apa kekurangan dan kelebihan 

mereka dari aspek yang dinilai. 

Menurut Sastrohardiwiryo (2005:231) penilaian kinerja adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan manajemen / penyelia yang bertindak sebagai penilai 

untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja dengan 

uraian / deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu yang biasanya dilakukan 

setiap akhir tahun. 

Menurut Rivai (2010:549) penilaian kinerja digunakan perusahaan untuk 

menilai kinerja karyawannya atau mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. 

Sedangkan menurut Wibowo (2011:262) evaluasi kinerja merupakan 

pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat, perilaku seseorang, atau prestasi 

sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personel. 

Jadi, berdasarkan pengertian diatas maka pengertian penilaian kinerja adalah 

kegiatan dalam menilai kinerja karyawan dari perilaku sifat dan keterampilan 
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dalam suatu periode tertentu yang dilakukan oleh penyelia masing-masing sesuai 

dengan standar dan prosedur kebijakan perusahaan. 

2.2.2 Tujuan Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja memang memiliki banyak tujuan salah satunya adalah 

untuk mengetahui kemampuan pegawai yaitu kelebihan dan kekurangannya yang 

nantinya akan dijadikan dasar untuk pelatihan, pengembangan, maupun kenaikan 

gaji. Berikut ini adalah tujuan penelitian menurut beberapa ahli. 

Menurut Rivai (2010:553) pada dasarnya dari sisi praktiknya yang lazim 

dilakukan di setiap perusahaan tujuan penilaian kinerja karyawan dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu: 

1. Tujuan penilaian yang berorientasi pada masa lalu: 

a. Mengendalikan perilaku karyawan dengan menggunakannya sebagai 

instrumen untuk memberikan ganjaran, hukuman dan ancaman. 

b. Mengambil keputusan mengenai kenaikan gaji dan promosi. 

c. Menempatkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan tertentu. 

2. Tujuan penialaian yang berorientasi pada masa depan yang apabila 

dirancang secara tepat sistem penilaian ini dapat: 

a. Membantu setiap karyawan untuk semakin banyak mengerti tentang 

perannya dan mengetahui secara jelas fungsi-fungsinya. 

b. Merupakan instrument dalam membantu tiap karyawan mengerti 

kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan sendiri yang dikaitkan 

dengan peran dan fungsi dalam perusahaan. 

c. Menambah adanya kebersamaan antara masing-masing karyawan 

dengan penyelia sehingga tiap karyawan memiliki moticasi kerja dan 
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merasa senang bekerja dan sekaligus mau memberikan kontribusi 

sebanyak-banyaknya pada perusahaan. 

d. Merupakan instrumen yang dapat memberikan peluang bagi karyawan 

untuk mawas diri dan evaluasi diri serta menetapkan sasaran pribadi 

sehingga terjadi pengembangan yang direncanakan dan dimonitor 

sendiri. 

e. Membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan 

pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus menerus 

meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi-posisi yang 

tingkatannya lebih tinggi. 

f. Membantu dalam berbagai keputusan SDM dengan memberikan data 

tiap karyawan secara berkala. 

2.3 Assessment Center 

2.3.1 Pengertian Assessment Center 

Seperti yang dikutip oleh Dessler (2003:227) menyatakan bahwa, “ Pusat 

penilaian manajemen (Assessment Center) adalah kegiatan dua sampai tiga hari 

dimana sekitar dua belas calon pimpinan melaksanakan tugas – tugas manajemen 

realitas (seperti melakukan penyajian) di bawah pengamatan penilai ahli , tiap 

calon yang berpotensi sebagai pimpinan dinilai pusat itu sendiri mungkin hanya 

berupa sebuah ruang pertemuan, tetapi sering diadakan dalam ruang khusus yang 

dibatasi kaca satu arah untuk memudahkan penilaian, melakukan pengamatan, 

tanpa terlihat oleh peserta”.  

Shermon (2004:146) menjelaskan bahwa Assessment Centre adalah metode 

untuk mengukur kompetensi dalam menerapkan rencana pekerjaannya. Namun 
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hal tersebut harus didukung oleh kebijakan sumber daya manusia yang efektif 

dalam rangka untuk memperoleh hubungan yang benar antara kebijakan dalam 

praktek dalam hal penilaian orang tentang kemampuan mereka dan unsur-unsur 

mereka dan konteks organisasi. 

Siregar (2004:4) menjelaskan bahwa, “Sebuah proses seleksi telah 

berevolusi dengan mengkombinasikan banyak perangkat seleksi lain seperti 

wawancara, prosedur pengujian yang bervariasi dan latihan – latihan yang 

dikembangkan untuk situasi tertentu yang mensimulasikan aspek – aspek tertentu 

dari pekerjaan. Proses penilaian yang dikombinasikan ini disebut sebagai 

“assessment center” disebut sebagai center/pusat karena prosedur penilaian ini 

telah sering dilakukan dengan periode satu hari hingga satu minggu pada lokasi – 

lokai yang jauh dari tempat kerja atau assessment center merupakan suatu proses 

dimana pesertanya berpatisipasi dalam latihan keahlian dan mempergunakan 

keahlian mereka untuk melaksanakan aktivitas tertentu yang dinilai.  

Yang perlu ditekankan bahwa istilah “assessment center” menunjukkan 

pengertian proses pengukuran dan pencatatan kompetensi karyawan, bukan 

tempat. Istilah pusat hanya menunjukkan bahwa proses penilaian ini dapat 

kadang-kadang dilaksanakan pada lokasi terisolasi atau tempat yang terpisah dari 

lingkungan kerja normal serta tempat penyimpanan (database) data-data 

kompetensi karyawan. Proses assessment mencakup penggunaan berbagai jenis 

perangkat seleksi dan evaluasi peserta assessment center (assessee) oleh banyak 

penilai (assessor). Biasanya, prosedur ini memakan waktu satu setengah sampai 

tiga setengah hari. 
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Tujuan dari assessment center ialah seleksi, namun pelamar kerja sering 

diseleksi untuk suatu pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti 

memilih pegawai garis depan (yang langsung berhubungan dengan konsumen) 

dari pegawai bagian dalam atau bagian arsip. Dengan kata lain, calon dinilai 

bukan atas apa yang mereka kerjakan pada jabatan dahulu atau sekarang, tetapi 

bagaimana rekasi mereka di dalam menempati jabatan baru. Tentu saja, proses ini 

dapat pula digunakan untuk menyeleksi manajer tingkat yang lebih tinggi dari 

sekumpulan manajer tingkat rendah yang melaksanakan pekerjaan yang sama. 

2.3.2 Karakteristik Assessment Center 

Kebanyakan proses assessment center memiliki karakteristik sebagai 

berikut:  

1. Penilaian dalam Kelompok.  

Pendekatan assessment center untuk memprediksi bakat manajemen 

berbeda dengan penilaian yang biasa dilakukan. Pendekatan itu dilakukan 

dalam kelompok-kelompok, dan biasanya dalam perusahaan penilaian 

dilakukan dalam kelompok dengan ukuran yang tetap (biasanya 6 atau 12 

orang) untuk memungkinkannya dilakukan standarisasi aktivitas antar 

kelompok.  

2. Penilaian oleh Kelompok.  

Pemakaian sekelompok penilai merupakan hal yang umum dalam 

assessment center. Staf assessment center biasanya bertindak sebagai satu 

kelompok dalam mengevaluasi informasi yang dihasilkan proses ini dan 

menetapkan kerangka untuk laporan hasil yang dicapai oleh tiap peserta 

(assessee).  
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3. Pemakaian berbagai teknik pengukuran terutama ditekankan pada latihan 

situasional.  

Berbagai metode yang digunakan dalam pusat penilaian manajemen 

antara mencakup:  

 Objective Tests : untuk mengukur kemampuan mental,pengetahuan 

keahlian, bakat, minat, nilai, dan karakteristik kepribadian.  

 Projective Test. : dilaksanakan secara perorangan, oleh sebuah panel 

pewawancara, atau suatu seri dari dua atau lebih pewawancara  

 Situasional Tets : dalam aplikasi yang dilakukan saat ini, kebanyakan 

latihan ini mensimulasikan masalah-masalah yang ditemui oleh 

individual atau kelompok-kelompok dalam bisnis atau bentuk 

kehidupan organisasi yang lain.  

 Peer Rating : Pada assessment center, biasanya peserta dinilai dalam 

kelompok-kelompok berjumlah 6 atau 12 orang karena kebanyakan 

latihan kelompok dirancang untuk dijalankan oleh 6 orang peserta 

Selama dalam pusat penilaian, peserta menjalani wawancara intensi( in-

basket, dan latihan dua kelompok. Latihan-latihan ini merupakan 

program dasar, sering ditambah misalnya dengan pengujian dengan 

kertas dan pensil dan kuesioner. 

2.3.3 Program Assessment Center 

Siregar (2004:4) menyatakan bahwa salah satu aspek yang menarik dari 

proses 'assessment center' ialah bahwa ia mengkombinasikan sejumlah perangkat 

seleksi, yang apabila digunakan terpisah hanya memiliki keabsahan terbatas, ke 

dalam proses kombinasi yang memiliki keabsahan prodiktif dalam banyak bidang 
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aplikasi. Teknik dan alat seleksi yang biasa dipergunakan dalam assessment 

center mencakup latihan berdasarkan situasi seperti in-basket (kotak surat), grup 

diskusi tanpa pemimpin, berbagai jenis simulasi permainan manajemen, presentasi 

lisan, uji kepribadian dan kecerdasan, wawancara dan teknik lainnya seperti tugas 

pembuatan tulisan kreatif. Metode yang biasa dipergunakan antara lain:  

 Permainan Bisnis (The Bussiness Game)  

Banyak proses assessment center yang mencakup sebuah bisnis, yang 

anehnya hanya membutuhkan pengetahuan yang sedikit tentang bisnis. 

Pesertanya biasanya berjumlah, 6 orang dan berusaha untuk mendapatkan 

laba dengan cara membeli bahan-bahan. Kemudian menggabungkan / 

menyatukan ke dalam kombinasi yang telah ditentukan, dan menjualnya 

kembali kepada anggota staf yang mengatur latihan tersebut. Kondisi 

permainan tersebut dimaksudkan merupakan rangsangan atas tingkah laku 

antar pribadi sehingga assessor (penilai) dapat mengamati sifat 

kepemimpinan. kemampuan pengambilan keputusan, ketahanan terhadap 

tekanan, kemampuan perencanaan dan pengorganisasian, dan karakteristik 

lain yang menentukan keberhasilan seorang manajer. Semua jenis 

permainan ini memiliki batas waktu yang tertentu dan sebagai tambahan 

dapat dimasukkan periode yang tidak tertentu untuk meningkatkan minat 

dan keikutsertaan peserta. Kenyataannya, banyak peserta yang melaporkan 

bahwa mereka menyukai permainan ini. 

 Diskusi Kelompok Tanpa Pemimpin (The Leaders Group Disscussion) 

Sebuah komponen yang sangat umum dari program assessment center 

adalah diskusi kelompok tanpa pemimpin. Format yang asli dan paling 
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umum terdiri dari 6 orang peserta yang bertindak sebagai anggota sebuah 

komite. Kelompok peserta tersebut diberikan sebuah topik untuk 

didiskusikan dan mungkin diminta untuk mencapai suatu keputusan pada 

topik tertentu. Variasi yang dapat dilaksanakan ialah dengan memberikan 

posisi yang berbeda bagi tiap peserta. Seperti yang dinyatakan oleh 

namanya, tidak ditunjuk seorang pemimpin, dan diskusi berjalan secara 

tidak terstruktur. Diskusi kelompok tanpa pemimpin memungkinkan si 

penilai, yang tidak turut dalam diskusi itu, untuk mengamati keahlian 

komunikasi peserta dan kemampuan mereka untuk mengarahkan diskusi 

menuju sasaran dan mencapai suatu konsensus kelompok, memenuhi batas 

waktu, dan mengamati interaksi kemampuan antar-pribadi. Dimensi 

manajerial yang diukur melalui diskusi kelompok tanpa pemimpin 

mencakup sikap kepemimpinan, kemampuan komunikasi lisan, 

kemampuan perencanaan dan pengorganisasian, penilaian, ketahanan 

terbadap tekanan, penerimaan kelompok, pengaruh individual, dan 

keahlian antar-pribadi.   

 Kotak Surat (In- Basket) 

Seperti yang dinyatakan oleh judulnya, latihan in-basket mencakup 

penyajian problem manajemen dalam bentuk tertulis kepada peserta, 

dalam bentuk serangkaian memo, surat-surat, laporan, dan panggilan 

telepon, dan lainnya seperti yang mungkin dialami oleh suatu jabatan 

tertentu. Peserta biasanya diberikan informasi latar belakang mengenai 

organisasi dan diharuskan berperan sebagai seorang manajer dalam 

organisasi tersebut. Peserta diberikan jangka waktu yang terbatas dimana 
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mereka harus mengindentifikasikan bagaimana mereka bereaksi terhadap 

setiap masalah dan menjelaskan alasannya. Walaupun latihan kotak surat 

dapat dipandang sebagai suatu latihan menulis, biasanya latihan ini diikuti 

dengan sebuah wawancara ekstensif. Dalam wawancara ini, penilai 

menggali alasan peserta dan persepsi mereka tentang berbagai masalah 

yang diisikan dalam latihan, juga penyebab keputusan yang diambil 

peserta ataupun keraguannya dalam mengambil keputusan. Wawancara 

dan penilaian kembali bahan tertulis tersebut membentuk basis untuk 

mengevaluasi dimensi seperti keahlian perencanaan dan pengorganisasian, 

kemampuan mengambil keputusan, penilaian, ketelitian atas rincian 

masalah, dan persepsi. 

Latihan kotak surat terutama dirancang untuk mengukur keahlian 

administratif dan perencanaan yang diperlukan dalam pekerjaan manjerial, 

tetapi mungkin tidak dapat mengukur keahlian supervisi dengan baik. 

Beberapa keahlian administrasi dan perencanaan yang diukur oleh latihan 

ini antara lain persiapan keputusan, pengambilan tindakan akhir, 

pengorganisasian sistematik, dan orientasi terhadap kebutuhan bawahan. 

 Wawancara  

Sebuah wawancara yang ekstensif biasanya merupakan bagian dari 

proses assessment center. Wawancara yang demikian biasanya cukup 

panjang, berlangsung dari satu sampai dua jam, dan sering mencakup 

banyak bagian dari kehidupan sekarang maupun lampau dari peserta. 

Pengalaman masa kecil dan saat sekolah merupakan topik yang sering 

dicakup. Aspirasi dan pengharapan di masa depan sering juga merupakan 
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topik tertentu yang diminati. Dalam beberapa proses, wawancara berjalan 

menurut pertanyaan yang telah dikonstruksikan sebelumnya. Namun 

sebaliknya, juga terdapat metode wawancara yang memberikan kebebasan 

mutlak kepada si pewawancara untuk menformulasikan pertanyaan dan 

berinteraksi dengan peserta.  

Dalam kasus yang demikian, pewawancara dituntut mampu 

memahami dimensi mengenai informasi yang dihasilkan dari wawancara 

tersebut Sebuah formulir riwayat hidup sering disusun sebelum proses 

assessment center dimulai atau sebelum peserta melapor. Pewawancara 

mengamati formulir ini sebelum wawancara, sebagai alat untuk membantu 

menformulasi pendekatan umum dan pertanyaan yang spesifik. Walaupun 

beberapa dimensi yang diukur dengan metode wawancara dapat juga 

diamati dengan metode lain, seperti pengaruh pribadi dan kemampuan 

komunikasi lisan, namun wawancara memberikan sumbangan yang unik 

atas beberapa dimensi yang tidak mudah untuk diamati. Dimensi ini 

mencakup motivasi untuk maju, perlunya keamanan kerja, flesibilitas 

sasaran, dan rentangan minat. 

2.3.4 Tujuan dan Manfaat Assessment Center 

Pemakaian operasional assessment center yang pertama pada perusahaan 

Bell System adalah sebagai alat penolong dalam menentukan promosi karyawan-

karyawan yang telah direkomendasikan oleh organisasi masing-masing sebagai 

supervisor garis depan. Walaupun hal ini merupakan penggunaan assessment 

center yang paling umum namun berdasarkan pengalaman dapat juga digunakan 

untuk tujuan yang lain.  



28 
 

 
 

Metode assessment center memberikan kontribusi tak ternilai dalam 

membantu para manajer lini dan manajer sumber daya manusia membuat 

keputusan mengenai seleksi dan penempatan, perencanaan suksesi, dan training 

dan development. Tujuan dari metode ini menurut Rivai (2010:590), yaitu: 

a. Mengidentifikasi orang yang cocok bagi suatu jenis dan tingkat 

pekerjaan; 

b. Menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan, dan 

c. Untuk mengidentifikasi orang yang akan dipromosikan pada jabatan 

tertentu. 

Assessment Center yang merupakan suatu metodelogi untuk menilai atau 

mengevaluasi perilaku pegawai dalam pekerjaan sehingga hasil dari proses 

Assessment Center dapat digunakan dalam stategi pengembangan SDM suatu 

organisasi. Joko (2013) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat digunakan dari 

hasil Assessment Center (http://pusdiklatwas.bpkp.go.id)  antara lain: 

a. Memperoleh kriteria yang jelas untuk suatu jabatan tertentu 

b. Mengidentifikasi kader-kader pemimpin melalui suatu metode yang 

memiliki akurasi dan obyektifitas yang dapat diandalkan 

c. Menghasilkan strategi dan tindakan pengembangan yang spesifik dan 

terencanan bagi pegawai 

d. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan managerial pegawai.  

Manfaat yang diperoleh dari Assessment Center tersebut dapat dipergunakan 

oleh pimpinan organisasi sebagai salah satu sarana/alat pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan SDM seperti rekruitmen, promosi, mutasi dan 

pengembangan karir pegawai. 

http://pusdiklatwas.bpkp.go.id
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2.4 Kinerja Karyawan 

2.4.1 Definisi Kinerja Karyawan 

Menurut Rivai (2010:320) kinerja merupakan perilaku yang nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 

Menurut Simamora (2006:339) kinerja karyawan mengacu kepada kadar 

pencapaian tugas-tugas yang membentuk sebuah perkerjaan karyawan. kinerja 

merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. 

Menurut Mathis dan Jackson (2011:378) kinerja pada dasarnya adalah apa 

yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. 

Jadi definisi kinerja adalah hasil yang diperoleh dari apa yang dikerjakan 

oleh karyawan terhadap tugas yang diberikan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan. 

2.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individual menurut Mathis dan 

Jackson (2011:113): 

1. Kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut 

Terdiri dari bakat, minat dan faktor kepribadian. 

2. Tingkat usaha yang dicurahkan 

Terdiri dari motivasi, etika kerja, kehadiran, rancangan tugas. 

3. Dukungan organisasi 

Terdiri dari pelatihan dan pengembangan, standar kinerja, manajemen dan 

rekan kerja. 
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Tiga faktor utama yang mempengaruhi bagaimana individu yang ada 

bekerja digambarkan pada bagan. Faktor – faktor tersebut adalah: (1) kemampuan 

individual untuk melakukan pekerjaan tersebut, (2) tingkat usaha yang 

dicurahkan, dan (3) dukungan organisasi. Hubungan ketiga faktor ini diakui 

secara luas dalam literature manajemen sebagai: 

Kinerja (Performance P) : Kemampuan (Ability A) x Usaha (Effort E) x 

Dukungan (Support S) 

Gambar 2.2 

Komponen Kinerja Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Mathis-Jackson (2011:117) 

Kinerja individual ditingkatkan sampai tingkat dimana ketiga komponen 

tersebut ada dalam diri karyawan. Akan tetapi kinerja berkurang apabila faktor ini 

dikurangi atau tidak ada. 

Usaha yang Dicurahkan: 
 Motivasi 
 Etika Kerja 
 Kehadiran 
 Rancangan Tugas 

Kinerja Individual: 

(Termasuk kuantitas dan kualitas) 

Kemampuan Individual: 

 Bakat 
 Minat 
 Faktor Kepribadian 

Dukungan Organisasional: 
 Pelatihan dan Pengembangan 
 Peralatan dan Teknologi 
 Standar Kerja 
 Manajemen dan Rekan Kerja 
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2.4.2 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo 

(2010:246) yaitu membagi ukuran kinerja berdasarkan pada lingkup 

penggunaannya, dalam lingkup individual, tim dan organisasional. 

1. Ukuran individual 

Ukuran kinerja bagi individu meliputi: 

a. Kuantitas, dinyatakan dalam bentuk jumlah output, atau persentasi 

antara output actual dengan output yang menjadi target. 

b. Kualitas, dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualiatas yang 

bervariasi di luar batas, jumlah keluhan yang masih dalam batas 

yang dapat dipertimbangkan untuk ditoleransi. 

c. Produktivitas, diukur sebagai output per pekerja. 

d. Ketepatan waktu, dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu 

pengiriman, jumlah unit yang dapat diselesaikan tepat waktu. 

e. Pengawasan biaya, sebagai biaya per unit produksi, variasi upah 

buruh langsung / tidak langsung. 

2. Ukuran Tim 

Ukuran kinerja tim dapat dihubungkan dengan output tim, proses tim, 

hubungan tim dengan pelanggan, standar kualitas, kecepatan respons atau 

waktu pengiriman, manajemen proyek, hasil keuangan dan pengawasan 

biaya. 

3. Ukuran organisasi 
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Terdapat empat pendekatan berbeda yang dapat dipakai untuk mengukur 

kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut: 

a. A Balance Scorecard 

A Balance Scorecard merupakan serangkaian ukuran yang 

memberi manajer puncak pandangan bisnis yang cepat tetapi 

komprehensif. Maka manajer harus melihat bisnis dalam empat 

perspektif, yaitu: 

1. Customer perspective, tentang bagaimana pelanggan 

melihat kita 

2. Internal perspective, tentang apa yang harus kita lampaui 

3. Innovation and learning perspective, tentang dapatkah kita 

melanjutkan untuk memperbaiki dan menciptakan nilai 

4. Financial perspective, tentang bagaimana kita melihat 

pemegang saham. 

b. The European Foundation For Quality Management Model 

Terdapat indikasi bahwa kepuasan pelanggan, kepuasan pekerja, 

dan dampak pada masyarakat dicapai melalui kepemimpinan. Hal 

ini mendorong kebijakan dan strategi, manajemen pekerja, 

sumberdaya dan proses mengarah pada keunggulan hasil bisnis. 

Terdapat sembilan elemen dalam model ini, yaitu: 

1. Kepemimpinan, tentang bagaimana perilaku dan tindakan 

tim eksekutif dan semua pemimpin lain memberi inspirasi, 

mendukung, dan meningkatkan budaya total quality 

management 
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2. Kebijakan dan strategi, tentang bagaimana organisasi 

memformulasikan, menyebarkan dan mereview kebijakan 

dan strategi dan mengubahnya ke dalam rencana dan 

tindakan 

3. Manajemen Sumberdaya Manusia, tentang bagaimana 

organisasi merealisasikan potensi sepenuhnya dari segenap 

sumberdaya manusianya 

4. Sumberdaya, tentang bagaimana organisasi mengelola 

sumberdaya secara efektif dan efisien 

5. Proses, tentang bagaimana organisasi mengidentifikasi, 

mengelola, mereview, dan memperbaiki prosesnya 

6. Kepuasan pelanggan, tentang apa yang dicapau organisasi 

dalam hubungan dengan kepuasan pelanggan eksternalnya 

7. Kepuasan pekerja, tentang apa yang diperoleh dalam 

organisasi dalam hubungan dengan kepuasan orangnya 

sendiri. 

8. Dampak pada masyarakat, tentang apa yang dicapai 

organisasi dalam memuaskan kebutuhan konsumen dan 

harapan masyarakat lokal, nasional dan internasional 

9. Hasil bisnis, tentang apa yang dicapai oraganisasi dalam 

hubungannya dengan sasaran bisnis yang direncanakan dan 

memuaskan kebutuhan dan harapan setiap orang dengan 

kepentingan finansial dalam organisasi. 

c. Economic Value Added 
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Terdapat empat ukuran favorit dalam model Economic Value 

Added ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Added value merupakan perbedaan antar nilai pasar dari 

output perusahaan dan biaya inputnya. 

2. Market value added merupakan perbedaan antara 

kapitalisasi pasar perusahaan dan total investasi capital. 

3. Cash flow return on investment, membandingkan cash flow 

disesuaikan inflasi, untuk menemukan cash flow return on 

investment. 

4. Total shareholder return merupakan apa yang sebenarnya 

diperoleh pemegang saham, misalnya perubahan dalam 

nilai capital plus deviden. 

d. Traditional Financial Measure 

Merupakan ukuran finansial tradisional, yang antara lain termasuk: 

return on equity, return on capital employed, earning per share, 

price / earing ratio, return on sales, assets turnover, overall 

overheads / sales ratio, poft or sales or added value employer, 

output per employee (produktivitas). 

Karena penelitian ini untuk mengukur kinerja karyawan maka yang 

digunakan adalah ukuran individu. 

2.5 Hubungan Antara Manajemen Kinerja Dan Assessment Center Terhadap 
Kinerja Karyawan 

2.5.1 Hubungan Manajemen Kinerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Menurut Bacal (2002:4), manajemen kinerja adalah sebuah proses 

komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara 
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seorang karyawan dan penyelia langsungnya. Proses ini meliputi kegiatan 

membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai kinerja yang akan 

dilakukan. Ini merupakan sebuah sistem. Artinya, ia memiliki sejumlah bagian 

yang semuanya harus diikutsertakan, kalau sistem manajemen kinerja ini hendak 

memberikan nilai tambah bagi organisasi, manajer, dan juga semua karyawan. 

Definisi menurut Dessler (2003:322) Manajemen Kinerja adalah: Proses 

mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan kinerja ke 

dalam satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan kinerja karyawan 

mendukung tujuan strategis perusahaan. 

Jadi pada dasarnya, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang 

dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan / peninjauan kinerja, penilaian 

kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Rangkaian 

kegiatan tersebut haruslah dijalankan secara berkelanjutan.  

Berdasarkan teori yang ada, kita ketahui bahwa manajemen kinerja sangat 

berhubungan dengan kinerja karyawan. Karena manajemen kinerja berfungsi 

sebagai pengatur proses karyawan bekerja agar lebih efektif dan efisien. 

2.5.2 Hubungan Assessment Center Terhadap Kinerja Karyawan 

Shermon (2004:146) menjelaskan bahwa Assessment Centre adalah metode 

untuk mengukur kompetensi dalam menerapkan rencana pekerjaannya. Namun 

hal tersebut harus didukung oleh kebijakan sumber daya manusia yang efektif 

dalam rangka untuk memperoleh hubungan yang benar antara kebijakan dalam 

praktek dalam hal penilaian orang tentang kemampuan mereka dan unsur-unsur 

mereka dan konteks organisasi. 
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Yang perlu ditekankan bahwa istilah “assessment center” menunjukkan 

pengertian proses pengukuran dan pencatatan kompetensi karyawan, bukan 

tempat. Istilah pusat hanya menunjukkan bahwa proses penilaian ini dapat 

kadang-kadang dilaksanakan pada lokasi terisolasi atau tempat yang terpisah dari 

lingkungan kerja normal serta tempat penyimpanan (database) data-data 

kompetensi karyawan. Proses assessment mencakup penggunaan berbagai jenis 

perangkat seleksi dan evaluasi peserta assessment center (assessee) oleh banyak 

penilai (assessor). Biasanya, prosedur ini memakan waktu satu setengah sampai 

tiga setengah hari. 

Jadi bisa kita ketahui, bahwa assessment center merupakan metode 

pengukuran kompetensi karyawan agar organisasi / perusahaan bisa 

merencanakan dan memberi pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. 

Dengan menerapkan assessment center, karyawan bisa memaksimalkan 

kinerjanya karena jabatan dan pekerjaannya telah sesuai dengan kompetensi 

karyawan tersebut. 
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2.6 Kerangka Pikir 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis permasalahan yang 

telah disebutkan di atas, maka digunakan kerangka pikir yang ditujukan pada 

Gambar 2.3 berikut ini: 

Gambar 2.3 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landasan Teori 

Performance 
Management 

Assessment  
Center 

Kinerja Karyawan 

Hipotesis: 
1. Manajemen Kinerja (X1) dan Assessment Center (X2) berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan (Y) PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang 

2. Manajemen Kinerja (X1) dan Asssessment Center (X2) berpengaruh 
signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan (Y) PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang 

Analisis Kuantitatif: 
 Uji Instrumen 
 Uji Asumsi Klasik 
 Regresi linier berganda 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kesimpulan 
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Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa konsep 

kompensasi yang variabelnya terdiri dari manajemen kinerja dan assessment 

center merupakan variabel independen atau variabel bebas. Variabel-variabel 

tersebut menurut teori dan penelitian terdahulu dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan yang merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian 

untuk membuktikannya dilakukan analisis kuantitatif. Pada pembahasan ini 

peneliti menggunakan alat analisis seperti uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi 

klasik, uji regresi linier berganda, uji F dan uji t. 

2.7 Model Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka, berikut ini disajikan 

gambar model hipotesis: 

Gambar 2.4 

Model Hipotesis 

 

 

 

 

Sumber: Peneliti, 2014 

 
Keterangan: 

   : Pengaruh secara simultan 

   : Pengaruh secara parsial 

Manajemen Kinerja 
(X1) 

Assessment Center 
(X2) 

Kinerja Karyawan 
(Y) 
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2.8 Hipotesis 

Berdasarkan model hipotesis tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitiannya sebagai berikut: 

 H1 = Manajemen Kinerja (X1) dan Assessment Center (X2) 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan (Y) PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang.  

 H2 = Manajemen Kinerja (X1) dan Assessment Center (X2) 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan (Y) PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Malang. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Judul  Peneliti Variabel Yang Diteliti Alat Analisis Hasil Penelitian 

Performance 

Measurement And 

Performance  

Oleh: Michel J. Lebas 

(1995) 

 Pengukura

n Kinerja (X1) 

 Manajeme

n Kinerja (X2) 

Teknik analisis 

data yang 

digunakan 

adalah 

kualitatif 

deskriptif 

Berdasarkan hasil 

penelitian yaitu: 

Menegaskan 

kembali fakta 

bahwa 

pengukuran 

kinerja dan 

manajemen 

kinerja tidak 
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dapat dipisahkan 

Predicting Management 

Career Success From 

Assessment Center 

Data: A Longitudinal 

Study. 

Oleh: Claartje J. 

Vinkenburg (2006) 

 Wawancar

a Rekruitmen (X1) 

 Tes Mental 

(X2) 

 Wawancar

a Manajemen (X3) 

Teknik analisis 

data yang 

digunakan 

adalah:  

Preliminary 

analysis 

Validity 

analysis 

Berdasarkan hasil 

penelitian yaitu: 

Kompetensi yang 

dinilai dalam 

wawancara 

rekruitmen, tes 

mental, 

wawancara 

manajemen 

dalam assessment 

center 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

dan kesuksesan 

karir jangka 

pendek maupun 

jangka panjang. 

Sumber: Peneliti, 2014 

 


